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ûê=~êÄÉíëÇÉäåáåÖÉå=ÉîáÖ\=
Ar
arbetsdelningen evig?
Kennet/J Abrabamsson
hÉååÉíÜ=^Äê~Ü~ãëëçå=

Introduktion
fåíêçÇìâíáçå=
Arbetsdelningen
rad
^êÄÉíëÇÉäåáåÖÉå= ìíÖ∏ê=
utgör Éå=
en âä~ëëáëâ=
klassisk ëçÅáçäçÖáëâ=
sociologisk Ñê™Ö~=
fråga ëçã=
som ÇáëâìíÉê~íë=
diskuterats ~î=
av Éå=
en ê~Ç=

çäáâ~=í®åâ~êÉ=çÅÜ=îÉíÉåëâ~éëã®åK=aÉí=Ö®ääÉê=~ääí=Ñê™å=mä~íçå=çÅÜ=uÉåçéÜçå=ìåJ
olika tänkare och vetenskapsmän. Det gäller allt från Platon och Xenophon unÇÉê=
^Ç~ã= pãáíÜ=
mer ãçÇÉêå~=
moderna í®åâ~êÉ=
Smith çÅÜ=
och h~êä=
Karl j~êñ=
der ~åíáâÉå=
antiken íáää=
till ãÉê=
tänkare ëçã=
som Adam
Marx ë~ãí=
samt
ìåÇÉê=~åÇê~=Ü~äî~å=~î=Ñ∏êê~=ëÉâäÉíI=e~åå~Ü=^êÉåÇí=çÅÜ=e~êêó=_ê~îÉêã~å=ë~ãí=
under andra halvan av förra seklet, Hannah Arendt och Harry Braverman samt
eçêëí=hÉêå=çÅÜ=jáÅÜ~Éä=pÅÜìã~åK=qÉã~í=Ü~ê=çÅâë™=ÄÉÜ~åÇä~íë=~î=Ää~åÇ=~åå~í=
Horst Kern och Michael Schuman. Temat har också behandlats av bland annat
oçÄÉêí=
Robert oÉáÅÜI=
Reich, ~êÄÉíëã~êâå~ÇëëçÅáçäçÖ=
arbetsmarknadssociolog çÅÜ=
och íáÇáÖ~êÉ=
tidigare ~ãÉêáâ~åëâ=
amerikansk ~êÄÉíëã~êâJ
arbetsmarkå~ÇëãáåáëíÉêI=
nadsminister, å®ê=
när Ü~å=
han ÖàçêÇÉ=
gjorde ëáå=
sin ìééÇÉäåáåÖ=
uppdelning á=i ã®ååáëâçóêâÉåI=
människoyrken, íáåÖóêâÉå=
tingyrken çÅÜ=
och
ëóãÄçäóêâÉåK=^êÄÉíëÇÉäåáåÖÉåë=ÉñíêÉãî~êá~åí=á=Ñçêã=~î=Éå=ä™åÖíÖ™ÉåÇÉ=éçä~êáJ
symbolyrken. Arbetsdelningens eXtremvariant i form av en långtgående polarisering mellan olika yrkesgrupper vad avser arbetsmiljö, kontroll, inflytande och
ëÉêáåÖ=ãÉää~å=çäáâ~=óêâÉëÖêìééÉê=î~Ç=~îëÉê=~êÄÉíëãáäà∏I=âçåíêçääI=áåÑäóí~åÇÉ=çÅÜ=
âçãéÉíÉåëâê~î=Ü~ê=çÅâë™=Ñ™íí=Éå=êÉå®ëë~åë=á=â∏äî~ííåÉí=~î=ÇÉå=áåÑçêã~íáçåëíÉâJ
kompetenskrav har också fått en renässans i kölvattnet av den informationstekåçäçÖáëâ~=êÉîçäìíáçåÉåK
nologiska revolutionen.1N=
har Ñê™Ö~å=
frågan Ääáîáí=
sáÇ~êÉ= Ü~ê=
Vidare
blivit ~âíìÉää=
aktuell á=
i ÇÉå=
den é™Ö™ÉåÇÉ=
pågående ÇáëâìëëáçåÉå=
diskussionen çã=
om çÑÑJëÜçêáåÖ=
off-shoring
çÅÜ=îáäâ~=àçÄÄ=ëçã=âçããÉê=~íí=Ñáåå~ë=âî~ê=á=pîÉêáÖÉ=é™=ä®åÖêÉ=ëáâíI=ÇÉ=Ü∏Öâî~äáÑáJ
och vilka jobb som kommer att finnas kvar i Sverige på längre sikt, de högkvaliﬁÅÉê~ÇÉ=ÉääÉê=ÇÉ=ä™Öâî~äáÑáÅÉê~ÇÉ=àçÄÄÉåK
cerade eller de lågkvaliﬁcerade jobben.2O=aÉí=®ê=çÅâë™=íáÇëíóéáëâí=~íí=Éå=~î=^êÄÉíëJ
Det är också tidstypiskt att en av Arbetslivsinstitutets nya satsningar kallas DNA-programmet, som står för Den nya aräáîëáåëíáíìíÉíë=åó~=ë~íëåáåÖ~ê=â~ää~ë=ak^JéêçÖê~ããÉíI=ëçã=ëí™ê=Ñ∏ê=aÉå=åó~=~êJ
industriell çêÖ~åáë~íáçåI=
organisation,
ÄÉíëÇÉäåáåÖÉåK=
betsdelningen. f=
I ÇÉí=
det ëÉå~êÉ=
senare Ñ~ääÉí=
fallet Ü~åÇä~ê=
handlar ÇÉí=
det çã=
om Éå=
en åó=
ny áåÇìëíêáÉää=
Ç®ê=íà®åëíÉëÉâíçêå=Ñ™ê=Éå=~ääí=ëí∏êêÉ=ÄÉíóÇÉäëÉK
där tjänstesektorn får en allt större betydelse.3P=^êÄÉíëÇÉäåáåÖÉå=Ü~ê=çÅâë™=Ñ®êÖ~í=~î=
Arbetsdelningen har också färgat av
sig i synen på läraryrket både för upphävandet av den traditionella klasslärarrollen
ëáÖ=á=ëóåÉå=é™=ä®ê~êóêâÉí=Ä™ÇÉ=Ñ∏ê=ìééÜ®î~åÇÉí=~î=ÇÉå=íê~ÇáíáçåÉää~=âä~ëëä®ê~êêçääÉå=
======================================================

N1 =pÉ=
^êÄÉíëãáäà∏å= 1991-2003.
NVVNÓOMMPK= hä~ëë=
Se ÉñÉãéÉäîáë=
exempelvis Arbetsmiljön
Klass çÅÜ=
ock â∏å=
kön ìíÖáîÉå=
utgiven ~î=
av il=
LO ™ê=
år OMMR=
2005 çÅÜ=
och ëçã=
som ÄóÖÖÉê=
bygger

îáÇ~êÉ= é™=
îáë~ê= é™=
Vidare
på p`_ë=
SCBs ~êÄÉíëãáäà∏ìåÇÉêë∏âåáåÖK=
arbetsmiljöundersökning. råÇÉêë∏âåáåÖÉå=
Undersökningen visar
på Éå=
en ÄÉíóÇ~åÇÉ=
betydande Ñ∏êë®ãêáåÖ=~î=
försämring av
~êÄÉíëãáäà∏åI=áåÑäóí~åÇÉ=çÅÜ=åÉÖ~íáî=ÉêÖçåçãáëâ=ÄÉä~ëíåáåÖK=
arbetsmiljön, inflytande och negativ ergonomisk belastning.
O2 =pÉ=
üÄÉêÖI= Òsáäâ~=
àçÄÄ= Ü~ê=
Se oìåÉ=
Rune Åberg,
”Vilka jobb
har ëâ~é~íë=
skapats é™=
på ÇÉå=
den ëîÉåëâ~=
svenska ~êÄÉíëã~êâå~ÇÉå=
arbetsmarknaden ìåÇÉê=
under ÇÉ=
de ëÉå~ëíÉ=
senaste
ÇÉÅÉååáÉêå~ÒI=bâçåçãáëâ=ÇÉÄ~ííI=åê=TI=OMMQX=ééK=PTÓQSK=
decennierna”, Ekonomisk a'ebatt, nr 7, 2004; pp. 37-46.
P3 =pÉ=
och bëâáä=
^êîáÇëëçå= çÅÜ=
Se káâä~ë=
Niklas Arvidsson
Eskil bâëíÉÇíI=
Ekstedt, Òc∏ê®åÇê~ÇÉ=
”Förändrade çêÖ~åáë~íáçåëÑçêãÉê=
organisationsformer çÅÜ=
och ÉÑÑÉâíÉê=
effekter é™=
på
~êÄÉíëÑ∏êÜ™ää~åÇÉåÒI=
gçå~ë= läçÑëëçå=
~êÄÉíëã~êâå~ÇK=
arbetsförhållanden”, á=i Jonas
Olofsson çÅÜ=
och j~êá~=
Maria w~îáëáÅ=
Zavisic EêÉÇKFI=
(red), s®Ö~ê=
Vägar íáää=
till Éå=
en ∏ééÉå=
öppen arbetsmarknaa'.
üêëÄçâ=OMMSI=^êÄÉíëäáîëáåëíáíìíÉíI=píçÅâÜçäã=OMMSK=
Årsbok
2006, Arbetslivsinstitutet, Stockholm 2006.
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çÅÜ=
och á=i ÇÉå=
den ™íÉêâçãã~åÇÉ=
återkommande ÇáëâìëëáçåÉå=
diskussionen çã=
om ÖÉåÉê~äáëíÉê=
generalister çÅÜ=
och ëéÉÅá~äáëíÉê=
specialister á=i ëâçä~åë=
skolans
ìåÇÉêîáëåáåÖK=
undervisning.

En personlig tillbakablick
bå=éÉêëçåäáÖ=íáääÄ~â~ÄäáÅâ=
aÉí=éêáëã~=ÖÉåçã=îáäâÉí=à~Ö=ìåÇÉê=™êÉå=ÄÉíê~âí~í=açå~äÇ=_êç~Çóë=~â~ÇÉãáëâ~=
Det prisma genom vilket jag under åren betraktat Donald Broadys akademiska
Ö®êåáåÖ=
î~êáí= Ñê™å=
gärning çÅÜ=
och Ü~åë=
hans ëçÅá~ä~=
sociala ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=
engagemang Ñ∏ê=
för ëâçä~=
skola çÅÜ=
och ë~ãÜ®ääÉ=
samhälle Ü~ê=
har Varit
från
forskningsadministratörens utkikspunkt. Det är ett titthål mot den akademiska
ÑçêëâåáåÖë~Çãáåáëíê~í∏êÉåë=ìíâáâëéìåâíK=aÉí=®ê=Éíí=íáííÜ™ä=ãçí=ÇÉå=~â~ÇÉãáëâ~=
î~êÇ~ÖÉå=ëçã=Ü~ê=Ä™ÇÉ=Ñ∏êJ=çÅÜ=å~ÅâÇÉä~êK=j~å=ä®ê=ëáÖ=ÉÑíÉêÜ~åÇ=Éíí=îáëëí=ÄêÉÇÇJ
Vardagen
som har både för- och nackdelar. Man lär sig efterhand ett Visst breddëÉÉåÇÉ=ãÉå=â~å=ä®íí=Ñ∏êäçê~=á=åó~åëÉê=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=Ö®ääÉê=~íí=Ñ∏äà~=ë™=ã™åÖ~=çäáâ~=
seende men kan lätt förlora i nyanser eftersom det gäller att följa så många olika
fält och diskurser. Mina över trettio år i ÑçêëâåáåÖëÑáå~åëáÉê~åÇÉ=ãáäà∏Éê=áåçã=
Ñ®äí=çÅÜ=ÇáëâìêëÉêK=jáå~=∏îÉê=íêÉííáç=™ê=á=
forskningsfinansierande miljöer inom
ìíÄáäÇåáåÖëJ=çÅÜ=~êÄÉíëäáîëçãê™ÇÉí=â~å=Ç®êÑ∏ê=ë®Ö~ë=î~ê~=Éíí=~êÄÉíÉ=á=ëâìÖÖ~å=~î=
utbildnings- och arbetslivsområdet kan därför sägas Vara ett arbete i skuggan aV
Det Ü~ê=
givit ãáÖ=
mig ÖçÇ~=
ÇÉ=
lärda. aÉí=
har Öáîáí=
goda ã∏àäáÖÜÉíÉê=
möjligheter ~íí=
att Ñê™å=
från Éíí=
ett Ñ™ÖÉäéÉêëéÉâíáî=
fågelperspektiv Ñ∏äà~=
följa
de ä®êÇ~K=
ìíîÉÅâäáåÖÉå=áåçã=çäáâ~=ÇÉä~ê=~î=ÇÉí=ëîÉåëâ~=ÑçêëâåáåÖëä~åÇëâ~éÉíë=çäáâ~=âìåJ
utvecklingen inom olika delar av det svenska forskningslandskapets olika kunëâ~éëíê®ÇÖ™êÇ~êK=aÉí=Ö®ääÉê=ë®êëâáäí=á=Öê®åëíê~âíÉêå~=ãÉää~å=ìíÄáäÇåáåÖëÑçêëâåáåÖ=
skapsträdgårdar. Det gäller särskilt i gränstrakterna mellan utbildningsforskning
çÅÜ=
och ~êÄÉíëäáîëÑçêëâåáåÖI=
arbetslivsforskning, Éíí=
ett çãê™ÇÉ=
område ëçã=
som açå~äÇ=
Donald çÑí~=
ofta é~ëëÉê~í=
passerat á=
i ëáå~=
sina çäáâ~=
olika
alla ÇÉ=
Çáëâìêëî~åÇêáåÖ~êK=
à~Ö= ~êÄÉí~í=
Eftersom ~ää~=
de ãóåÇáÖÜÉíÉê=
myndigheter jag
arbetat Ñ∏ê=
för Ü~ê=
har ä~Öíë=
lagts åÉÇ=
ned
diskursvandringar. bÑíÉêëçã=
(UKÄ,UHÄ, p£I=
ErhûIreûI=
^êÄÉíëãáäà∏ÑçåÇÉå= çÅÜ=
SÖ, Arbetsmiljöfonden
och o™ÇÉí=
Rådet Ñ∏ê=
för ~êÄÉíëäáîëÑçêëâåáåÖI=
arbetslivsforskning, o~äÑFI=
Ralf),
har jag
Ü~ê=
à~Ö= ëìÅÅÉëëáîí=
îÉíÉåJ
successivt íîáåÖ~íë=
tvingats ~íí=
att ~åé~ëë~=
anpassa ãáÖ=
mig íáää=
till åó~=
nya âìåëâ~éëãáäà∏Éê=
kunskapsmiljöer çÅÜ=
och Vetenëâ~éäáÖ~=éÉêëéÉâíáîK=k®ê=o~äÑ=ä~ÇÉë=åÉÇ=îáÇ=™êëëâáÑíÉí=OMMMLOMMN=∏îÉêÖáÅâ=à~Ö=íáää=
skapliga perspektiv. När Ralf lades ned vid årsskiftet 2000/2001 övergick jag till
FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. På FAS mandat har jag
c^pI=cçêëâåáåÖëê™ÇÉí=Ñ∏ê=~êÄÉíëäáî=çÅÜ=ëçÅá~äîÉíÉåëâ~éK=m™=c^p=ã~åÇ~í=Ü~ê=à~Ö=
çÅâë™=ëìííáí=ãÉÇ=á=ÇÉå=ríÄáäÇåáåÖëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=âçããáíí¨å=ëÉÇ~å=ëí~êíÉåK=
också suttit med i den Utbildningsvetenskapliga kommittén sedan starten.
jáå=
Min ä™åÖ~=
långa êÉë~=
resa ÖÉåçã=
genom ÇÉå=
den ëîÉåëâ~=
svenska ìíÄáäÇåáåÖëÑçêëâåáåÖÉå=
utbildningsforskningen Ü~ê=
har áååÉÄìêáí=
inneburit
ã™åÖ~=ã∏íÉå=ãÉÇ=Ñçêëâ~êÉI=ÑçêëâåáåÖëãáäà∏Éê=çÅÜ=~êÉåçêK=a~ÖÉåë=äáîäáÖ~=ÇÉÄ~íí=
många möten med forskare, forskningsmiljöer och arenor. Dagens livliga debatt
çã=ìíÄáäÇåáåÖëîÉíÉåëâ~éÉåë=â®êå~=çÅÜ=Öê®åëÉê=ÖÉê=ãáÖ=ëí~êâ~=ÒÇ¨à¶=îìÒJâ®åëäçêI=
om utbildningsvetenskapens kärna och gränser ger mig starka ”déjå Vu”-känslor,
ibland känns det som jag med den akademiska tidsmaskinens pendelrörelser är
áÄä~åÇ=â®ååë=ÇÉí=ëçã=à~Ö=ãÉÇ=ÇÉå=~â~ÇÉãáëâ~=íáÇëã~ëâáåÉåë=éÉåÇÉäê∏êÉäëÉê=®ê=
tillbaka i det tidiga sjuttiotalet. Hur nära ska forskningen ligga den pedagogiska
íáääÄ~â~=á=ÇÉí=íáÇáÖ~=ëàìííáçí~äÉíK=eìê=å®ê~=ëâ~=ÑçêëâåáåÖÉå=äáÖÖ~=ÇÉå=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=
óêâÉëîÉêâë~ãÜÉíÉå=çÅÜ=î~Ç=ëçã=ëâÉê=á=âä~ëëêìããÉå\=sáäâÉå=êçää=Ä∏ê=ÇÉå=çêÖ~J
yrkesverksamheten
och Vad som sker i klassrummen? Vilken roll bör den orgalärarutbildningen ëéÉä~\=
åáë~íçêáëâ~=
ûê= ÇÉí=
nisatoriska ÖÉãÉåëâ~éÉå=
gemenskapen ãÉÇ=
med ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉå=
spela? Är
det Ä~ê~=
bara éÉÇ~ÖçÖÉê=
pedagoger
som har patent på utbildningsforskning? Vilka är intressenterna för en starkare
ëçã=Ü~ê=é~íÉåí=é™=ìíÄáäÇåáåÖëÑçêëâåáåÖ\=sáäâ~=®ê=áåíêÉëëÉåíÉêå~=Ñ∏ê=Éå=ëí~êâ~êÉ=
ÄÉíçåáåÖ=~î=ÑçêëâåáåÖ=çã=
betoning aV forskning om ëâçä~åë=çêÖ~åáë~íáçå=çÅÜ=
skolans organisation och ëíóêåáåÖ=ÉääÉê=çã=ÇÉëë=êçää=
styrning eller om dess roll
för Välfärd, demokrati och ekonomisk utveckling?
Ñ∏ê=î®äÑ®êÇI=ÇÉãçâê~íá=çÅÜ=Éâçåçãáëâ=ìíîÉÅâäáåÖ\=
Liknande ÇáëâìëëáçåÉê=
ramen Ñ∏ê=
UHÄs
iáâå~åÇÉ=
diskussioner Ñ∏êÇÉë=
fördes áåçã=
inom ê~ãÉå=
för rhûë=
UKÄs çÅÜ=
och ëÉÇÉêãÉê~=
sedermera reûë=
ÑçêëâåáåÖëéêçÖê~ã=ìåÇÉê=ëàìííáçí~äÉíK=aÉå=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ìíîÉÅâäáåÖëÉåÜÉíÉå=îáÇ=
forskningsprogram under sjuttiotalet. Den pedagogiska utvecklingsenheten Vid
hade ÇÉäîáë=
om ~íí=
rhû=
UKÄ Ü~ÇÉ=
delvis ëáå~=
sina ê∏ííÉê=
rötter á=i Éå=
en ìåáîÉêëáíÉíëéÉÇ~ÖçÖáëâ=
universitetspedagogisk í~åâÉãçÇÉää=
tankemodell çã=
att
lärarna i högskolan måste bli bättre på att undervisa och att de borde dra nytta
ä®ê~êå~=á=Ü∏Öëâçä~å=ã™ëíÉ=Ääá=Ä®ííêÉ=é™=~íí=ìåÇÉêîáë~=çÅÜ=~íí=ÇÉ=ÄçêÇÉ=Çê~=åóíí~=
~î=çäáâ~=íÉâåáëâ~=Üà®äéãÉÇÉäK=aÉí=î~ê=Éå=Çáëâìëëáçå=ëçã=á=ëíçêí=ëÉíí=Ñ∏êÇÉë=ìí~å=
av olika tekniska hjälpmedel. Det var en diskussion som i stort sett fördes utan
förankring i ämnets innehåll, struktur och förståelseformer. I dialog med forsÑ∏ê~åâêáåÖ=á=®ãåÉíë=áååÉÜ™ääI=ëíêìâíìê=çÅÜ=Ñ∏êëí™ÉäëÉÑçêãÉêK=f=Çá~äçÖ=ãÉÇ=ÑçêëJ
â~êë~ãÜ®ääÉí=
karsamhället Ñ∏êÇàìé~ÇÉë=
fördjupades ÇÉí=
det ®ãåÉëéÉÇ~ÖçÖáëâ~=
ämnespedagogiska çÅÜ=
och Ñ~ÅâÇáÇ~âíáëâ~=
fackdidaktiska éÉêëéÉâíáJ
perspektiîÉíK=råÇÉêÜ~åÇ=î®ñíÉ=çÅâë™=âê~îÉå=é™=ÑçêëâåáåÖ=çã=
Vet.
Underhand Växte också kraven på forskning om çêÖ~åáë~íçêáëâ~=çÅÜ=áåëíáJ
organisatoriska och instiíìíáçåÉää~=Ñê™Öçê=çÅÜ=çã=ìíÄáäÇåáåÖÉåë=ë~ãëéÉä=ãÉÇ=ë~ãÜ®ääÉíK=råÇÉê=ãáå=íáÇ=
tutionella frågor och om utbildningens samspel med samhället. Under min tid
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îáÇ= pâçä∏îÉêëíóêÉäëÉå=
vid
Skolöverstyrelsen Ñ~ååë=
fanns ÜÉä~=
hela íáÇÉå=
tiden ë~ãã~=
samma Çáëâìëëáçå=
diskussion -Ó= Ü~ê=
har ëÉâíçêëÑçêëâJ
sektorsforskåáåÖÉå=
styrningen Éíí=
ett Ñ∏ê=ëå®îí=éÉêëéÉâíáîX=ÄçêÇÉ=ÇÉå=ÄêÉÇÇ~ë=®ãåÉëã®ëëáÖí=çÅÜ=íáää=
för snävt perspektiv; borde den breddas ämnesmässigt och till ëíóêJ
former? Och delvis samma diskussion förs idag när det gäller den utbildningsÑçêãÉê\=lÅÜ=ÇÉäîáë=ë~ãã~=Çáëâìëëáçå=Ñ∏êë=áÇ~Ö=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ÇÉå=ìíÄáäÇåáåÖëJ
îÉíÉåëâ~éäáÖ~=ÑçêëâåáåÖÉåK=
vetenskapliga
forskningen.
bå=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=Ñê™Ö~=Ü~åÇä~ê=çã=ÇÉå=áåëíáíìíáçåÉää~=ëíóêåáåÖÉå=~î=ìíÄáäÇJ
En grundläggande fråga handlar om den institutionella styrningen av utbildåáåÖëîÉíÉåëâ~éäáÖ=ÑçêëâåáåÖK=
ningsvetenskaplig forskning.
cê~ã=
îáÇ= Vetenskapsrådet,
sÉíÉåëâ~éëê™ÇÉíI= Ü~ê=
Fram íáää=
till íáääâçãëíÉå=
tillkomsten ~î=
av rsh=
UVK vid
har ìíÄáäÇåáåÖëÑçêëâJ
utbildningsforskåáåÖÉåë=
î~êáí= Ñê™Ö~å=
hög Öê~Ç=
ningens Ñáå~åëáÉêáåÖ=
finansiering á=i Ü∏Ö=
grad varit
frågan çã=
om ëÉâíçêëÑçêëâåáåÖK=
sektorsforskning. bâçåçãáëâí=
Ekonomiskt
ëí∏Ç=íáää=ÑçêëâåáåÖ=Ü~ê=â~å~äáëÉê~íë=îá~=çäáâ~=ëí~íäáÖ~=ìíÄáäÇåáåÖëãóåÇáÖÜÉíÉêI=Ç®ê=
stöd till forskning har kanaliserats via olika statliga utbildningsmyndigheter, där
ÄÉêÉÇåáåÖÉå=ëâÉíí=á=ë~ãê™Ç=ãÉää~å=Ñçêëâ~êÉ=çÅÜ=éê~âíáâÉê=çÅÜ=Ç®ê=ÄÉëäìí=Ñ~íí~íë=
beredningen skett i samråd mellan forskare och praktiker och där beslut fattats
~î=ãóåÇáÖÜÉíÉåI=î~åäáÖÉå=ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏êÉå=ÉääÉê=ÇÉäÉÖÉê~Ç=éÉêëçåK=j∏àäáÖÜÉíÉê=
av myndigheten, vanligen generaldirektören eller delegerad person. Möjligheter
medel Ü~ê=
har çÅâë™=
~íí=
att ë∏â~=
söka ãÉÇÉä=
också Ñìååáíë=
funnits Ñê™å=
från ÑçêëâåáåÖëê™Ç=
forskningsråd çÅÜ=
och ëíáÑíÉäëÉê=
stiftelser çÅÜ=
och ÑçåÇÉêK=
fonder.
pçã=ÉñÉãéÉä=é™ãáååÉê=à~Ö=ãáÖ=çã=Éíí=íáääÑ®ääÉ=á=ëäìíÉí=~î=™ííáçí~äÉí=å®ê=îá=ëçã=
Som exempel påminner jag mig om ett tillfälle i slutet av åttiotalet när vi som
î~ê=îÉêâë~ãã~=îáÇ=ÑçêëâåáåÖëéêçÖê~ããÉíI=p£=ÄÉë∏âíÉ=i®ê~êÜ∏Öëâçä~å=á=píçÅâJ
var
verksamma vid forskningsprogrammet, SÖ besökte Lärarhögskolan i Stockholm och då man fick lika mycket medel från AMFO, Arbetsmiljöfonden som
Üçäã=çÅÜ=Ç™=ã~å=ÑáÅâ=äáâ~=ãóÅâÉí=ãÉÇÉä=Ñê™å=^jclI=^êÄÉíëãáäà∏ÑçåÇÉå=ëçã=
lösningen ãÉÇ=
Ñê™å=
från pâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåK=
Skolöverstyrelsen. aÉå=
Den åìî~ê~åÇÉ=
nuvarande ä∏ëåáåÖÉå=
med Éå=
en ìíÄáäÇåáåÖëîÉíÉåJ
utbildningsvetenëâ~éäáÖ=âçããáíí¨=îáÇ=sÉíÉåëâ~éëê™ÇÉí=®ê=Éíí=ëíÉÖ=ãçí=Éå=∏â~Ç=îÉíÉåëâ~éäáÖ=~ìJ
skaplig kommitté vid Vetenskapsrådet är ett steg mot en ökad vetenskaplig auíçåçãá=Ñ∏ê=ÑçêëâåáåÖ=áåçã=çãê™ÇÉíK=
tonomi för forskning inom området.
råÇÉê=ãáå=ÉÖÉå=êÉë~=á=ÒëâìÖÖ~å=~î=ÇÉ=ä®êÇ~Ò=Ü~ê=açå~äÇ=_êç~Çó=~ääíáÇ=Ñìååáíë=
Under min egen resa i ”skuggan av de lärda” har Donald Broady alltid funnits
ãÉÇ=ëçã=Éå=äóë~åÇÉ=ëíà®êå~=é™=ìíÄáäÇåáåÖëîÉíÉåëâ~éÉåë=â~êí~K=g~Ö=®ê=áåíÉ=ê®íí=éÉêJ
med som en lysande stjärna på utbildningsvetenskapens karta. Jag är inte rätt perëçå=~íí=â~ê~âí®êáëÉê~=açå~äÇë=çäáâ~=Ä~åçê=á=ÇÉí=ìíÄáäÇåáåÖëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=Ñ®äíÉíK=bå=
son att karaktärisera Donalds olika banor i det utbildningsvetenskapliga fältet. En
ë~â=®ê=ÇçÅâ=ë®âÉêK=aÉ=Ñ∏äàÉê=áåíÉ=ÇÉí=âçåîÉåíáçåÉää~=ã∏åëíêÉí=Ñ∏ê=Ñê~ãÖ™åÖ=áåçã=
sak är dock säker. De följer inte det konventionella mönstret för framgång inom
~â~ÇÉãáåK=aÉå=Ä®ëí~=
akademin. Den bästa Ñê~ãÖ™åÖëëíê~íÉÖáå=
framgångsstrategin Äêìâ~ê=î~ê~=~íí=ã~å=ëâ~=
brukar vara att man ska ®Öå~=ëáíí=
ägna sitt ÑçêëJ
forsâ~êäáî=™í=Éå=ÉääÉê=íî™=ãóÅâÉí=~îÖê®åë~ÇÉ=Ñê™Öçê=çÅÜ=ëíìÇÉê~=ÇÉëë~=Ñê™Öçê=ìíáÑê™å=Éå=
karliv åt en eller två mycket avgränsade frågor och studera dessa frågor utifrån en
ÖáîÉå=íÉçêÉíáëâ=êÉÑÉêÉåëê~ã=ãÉÇ=ë™=ã™åÖ~=Éãéáêáëâ~=åÉÇëä~Ö=ëçã=ã∏àäáÖíK=a®êÉÑJ
given teoretisk referensram med så många empiriska nedslag som möjligt. DärefíÉê=Ä∏ê=ã~å=ÇáëëÉâÉê~=êÉëìäí~íÉå=á=ëã™=éçêíáçåÉêI=ëçã=ëÉÇ~å=â~å=ëÉêîÉê~ë=åáëÅÜ~ÇÉ=
ter bör man dissekera resultaten i små portioner, som sedan kan serveras nischade
med Ü∏Ö~=
impactfaktorer. açå~äÇ=
áåíÉêå~íáçåÉää~=
internationella êÉÑÉêÉÉJÖê~åëâ~ÇÉ=
referee-granskade íáÇëâêáÑíÉê=
tidskrifter ãÉÇ=
höga áãé~ÅíÑ~âíçêÉêK=
Donald
Broadys framgång är en antites till denna inriktning. Vad som kännetecknar ho_êç~Çóë=Ñê~ãÖ™åÖ=®ê=Éå=~åíáíÉë=íáää=ÇÉåå~=áåêáâíåáåÖK=s~Ç=ëçã=â®ååÉíÉÅâå~ê=ÜçJ
föråçã=
nom ®ê=
är áëí®ääÉí=
istället Ñ∏êã™Ö~å=
förmågan ~íí=
att ÉÑíÉêëíê®î~=
eftersträva Éå=
en ÜÉäÜÉíë~å~äóë=
helhetsanalys á=i ÖçÇ=
god ãÉåáåÖ=
mening çÅÜ=
och Ñ∏êJ
Çàìé~=ÇÉå=áåíÉääÉâíìÉää~=~å~äóëÉå=çÅÜ=ëâ®êé~å=é™=Éíí=ë®íí=ëçã=áåíÉ=é~ëë~ê=áå=á=Éå=
djupa den intellektuella analysen och skärpan på ett sätt som inte passar in i en
éç®åÖÄÉê®âå~åÇÉ=îÉíÉåëâ~éäáÖ=éìÄäáÅÉêáåÖëêÉÇìâíáçåáëãK=
poängberäknande vetenskaplig publiceringsreduktionism.
bíí=~åå~í=áåëä~Ö=á=açå~äÇë=~êÄÉíÉ=®ê=Ü~åë=Ñ∏êã™Ö~=~íí=Ñ∏êÉå~=Éíí=Çàìéí=ëçÅá~äí=
Ett annat inslag i Donalds arbete är hans förmåga att förena ett djupt socialt
ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=ãÉÇ=Éå=âêáíáëâ=Çáëí~åëK=fåë~íëÉêå~=áåçã=horq=®ê=äÉÖÉåÇ~êáëâ~I=ÇÉí=
engagemang med en kritisk distans. Insatserna inom KRUT är legendariska, det
Çàìé~=ÉåÖ~ÖÉã~åÖÉí=Ñ∏ê=ÄáäÇåáåÖëÄÉÖêÉééÉí=çÅÜ=ÇÉëë=êçää=á=ëîÉåëâí=ëâçäî®ëÉåÇÉ=
djupa engagemanget för bildningsbegreppet och dess roll i svenskt skolväsende
®ê=çÅâë™=Éíí=ÄáÇê~Ö=ëçã=ëí™ê=ëáÖ=∏îÉê=íáÇK=fåíêÉëëÉí=Ñ∏ê=çÅÜ=ÑçêëâåáåÖ=çã=ÇÉå=ëçJ
är också ett bidrag som står sig över tid. Intresset för och forskning om den soÅá~ä~=
ciala ëâáâíåáåÖÉå=
skiktningen á=i ìíÄáäÇåáåÖëî®ëÉåÇÉí=
utbildningsväsendet çÅÜ=
och ë®êëâáäí=
särskilt Öóãå~ëáÉëâçä~åë=
gymnasieskolans çÅÜ=
och Ü∏ÖJ
högëâçä~åë=êçää=®ê=çÅâë™=~î=ÅÉåíê~ä=ÄÉíóÇÉäëÉK=råÇÉê=ëÉå~êÉ=™ê=äáÖÖÉê=ëà®äîâä~êí=ëíìJ
skolans roll är också av central betydelse. Under senare år ligger självklart stuÇáÉê=~î=âìäíìêÉää~=Ñ®äí=á=ÅÉåíêìã=Ñ∏ê=açå~äÇ=_êç~Çóë=~êÄÉíÉK=eìê=Ü~å=ÇÉëëìíçã=
dier av kulturella fält i centrum för Donald Broadys arbete. Hur han dessutom
fått tid för att analysera den nya informationsteknikens möjligheter för att anaÑ™íí=íáÇ=Ñ∏ê=~íí=~å~äóëÉê~=ÇÉå=åó~=áåÑçêã~íáçåëíÉâåáâÉåë=ã∏àäáÖÜÉíÉê=Ñ∏ê=~íí=~å~J
KTH ®ê=
är Ñ∏ê=
för ãáÖ=
mig Éíí=
lysera äáííÉê®ê~=
litterära Ñ®äí=
fält á=
i ~êÄÉíÉí=
arbetet é™=
på k^a^I=
NADA, hqe=
ett ãóëíÉêáìãK=
mysterium. jáå=
Min
äóëÉê~=
ÉÖÉå=ÄÉíê~âíÉäëÉ=Ö®ääÉê=Éíí=~î=açå~äÇë=íáÇáÖ~êÉ=áåíêÉëëÉåI=å®ãäáÖÉå=Ñ∏ê=âî~äáÑáâ~J
egen betraktelse gäller ett av Donalds tidigare intressen, nämligen för kvalifikaíáçåëÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=~êÄÉíëÇÉäåáåÖÉå=á=ë~ãÜ®ääÉ=çÅÜ=~êÄÉíëäáîK=
tionsforskning och arbetsdelningen i samhälle och arbetsliv.
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Del IV:
IV: Sociologi
Sociologi
Del

Från löpande bandet till integrerad
cê™å=ä∏é~åÇÉ=Ä~åÇÉí=íáää=áåíÉÖêÉê~Ç==
produktion tur och retur?
éêçÇìâíáçå=íìê=çÅÜ=êÉíìê\=
Broady
råÇÉê=
î~ê= âî~äáÑáâ~íáçåëÑçêëâåáåÖ=
Under ™ííáçí~äÉí=
åttiotalet Var
kvaliﬁkationsforskning Éíí=
ett çãê™ÇÉ=
område ëçã=
som açå~äÇ=
Donald _êç~Çó=
®Öå~ÇÉ=ëíçê=íáÇ=™íK=bíí=áåëä~Ö=á=ÇÉí=~êÄÉíÉí=î~ê=Éå=Öê~åëâåáåÖ=~î=ÇÉ=íóëâ~=~êÄÉíëJ
ägnade stor tid åt. Ett inslag i det arbetet var en granskning av de tyska arbetsëçÅáçäçÖÉêå~=
till
sociologerna eçêëí=
Horst hÉêåë=
Kerns çÅÜ=
och jáÅÜ~Éä=
Michael pÅÜìã~åë=
Schumans ëíìÇáÉ=
studie é™=
på íÉã~í=
temat Òc~êî®ä=
”Farväl íáää=
Broadys Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=
î~ê= ~íí=
~êÄÉíëÇÉäåáåÖÉåÒK
arbetsdelningen”.4Q= qóéáëâí=
Typiskt Ñ∏ê=
för açå~äÇ=
Donald _êç~Çóë=
förhållningssätt var
att Ü~å=
han Éà=
ej
å∏àÇÉ=ëáÖ=ãÉÇ=~íí=ä®ë~=çÅÜ=êÉÅÉåëÉê~=hÉêåë=çÅÜ=pÅÜìã~åë=ÄçâK=fëí®ääÉí=êÉëíÉ=Ü~å=
nöjde sig med att läsa och recensera Kerns och Schumans bok. Istället reste han
íáääë~ãã~åë=
tillsammans ãÉÇ=_ç=eÉäÖÉëçåI=åìãÉê~=éêçÑÉëëçê=îáÇ=_äÉâáåÖÉ=qÉâåáëâ~=e∏ÖJ
med Bo Helgeson, numera professor vid Blekinge Tekniska Högëâçä~I=ìåÇÉê=Éå=ã™å~Ç=êìåí=çÅÜ=ÄÉë∏âíÉ=íóëâ~=ÑçêëâåáåÖëÅÉåíê~=ãÉÇ=áåêáâíåáåÖ=
skola, under en månad runt och besökte tyska forskningscentra med inriktning
é™=âî~äáÑáâ~íáçåëÑçêëâåáåÖK=
på kvalifikationsforskning.
Deras êÉëÉê~ééçêí=
aÉê~ë=
reserapport êÉÇçîáë~ÇÉë=
redovisades á=i ÄçâÉå=
boken mêçÑÉëëáçå~äáëÉêáåÖëÑ®ää~åK=
Proﬁssionuliseringsﬁllun. sìñÉåìíÄáäÇJ
VuxenutbildåáåÖI=~êÄÉíëÇÉäåáåÖI=óêâÉëâìåå~åÇÉ=Ñê™å=NVUSI=ëçã=ìíÖ~îë=~î=cçêìã=Ñ∏ê=îìñÉåìíJ
ning, uroetselelning, yrkeskunnunele från 1986, som utgavs av Forum för vuxenutÄáäÇåáåÖëÇÉÄ~ííK
bildningsdebatt.5R=bíí=~åå~í=ÄáÇê~Ö=á=ÇÉå=ÄçâÉå=î~ê=^ååJh~íêáå=_®ÅâäìåÇë=ìééë~íë=
Ett annat bidrag i den boken var Ann-Katrin Bäcklunds uppsats
é™=íÉã~í=pàì=ìíîÉÅâäáåÖëíÉåÇÉåëÉê=ëçã=â~å=âçãã~=~íí=êÉîçäìíáçåÉê~=~êÄÉíëäáîÉíI=Ç®ê=
på temat Sju utoee/elingstenelenser som Ié'un /eoninut utt revolutionera uroetslioet, där
àìëíJáåJíáãÉ=í®åâ~åÇÉí=çÅÜ=ÇÉå=åó~=áåÇìëíêáÉää~=éêçÇìâíáçåëäçÖáâÉå=äóÑíÉë=Ñê~ãK=f=
tänkandet och den nya industriella produktionslogiken lyftes fram. I
just-in-time
ëâ®êåáåÖëéìåâíÉå=ä™Ö=ãóÅâÉí=~î=Éíí=âä~ëëáëâí=çÅÜ=ãçÇÉêåí=éÉêëéÉâíáî=é™=~êÄÉíëäáJ
skärningspunkten låg mycket av ett klassiskt och modernt perspektiv på arbetsliîÉíë=ìíîÉÅâäáåÖK=aÉ=íóëâ~=áåÇìëíêáëçÅáçäçÖÉêå~=eçêëí=hÉêå=çÅÜ=jáÅÜ~Éä=pÅÜìã~åI=
vets
utveckling. De tyska industrisociologerna Horst Kern och Michael Schuman,
hade väntat sig att det moderna arbetet skulle innebära ökad utarmning och dekÜ~ÇÉ=î®åí~í=ëáÖ=~íí=ÇÉí=ãçÇÉêå~=~êÄÉíÉí=ëâìääÉ=áååÉÄ®ê~=∏â~Ç=ìí~êãåáåÖ=çÅÜ=ÇÉâJ
î~äáÑáÅÉêáåÖI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=Éíí=ëíÉÖ=îáÇ~êÉ=ìíáÑê™å=e~êêó=_ê~îÉêã~åë=éÉêëéÉâíáî=çã=
valificering,
det vill säga ett steg vidare utifrån Harry Bravermans perspektiv om
~êÄÉíëâê~ÑíÉåë=
î~ê= Éíí=
arbetskraftens ÇÉÖê~ÇÉêáåÖK=
Det var
ett ~åí~Ö~åÇÉ=
antagande ëçã=
som Éà=
ej âìåÇÉ=
kunde ëíóêâ~ë=
styrkas á=
i ÇÉê~ë=
deras
degradering. aÉí=
ÉÖÉå=ÑçêëâåáåÖI=îáäâÉí=_êç~Çó=çÅÜ=eÉäÖÉëçå=ë~ãã~åÑ~íí~ÇÉ=é™=Ñ∏äà~åÇÉ=ë®ííW=
egen forskning, vilket Broady och Helgeson sammanfattade på följande sätt:
jÉå=á=ëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=Ñáåå~=~íí=~êÄÉíëÇÉäåáåÖÉå=Çêáîáíë=îáÇ~êÉ=Ñ~åå=ÇÉ=ã™åÖ~=ëí®äJ
Men i stället för att ﬁnna att arbetsdelningen drivits vidare fann de många ställen där man försökte upphäva den. I stället för ansträngningar från företagsledäÉå=Ç®ê=ã~å=Ñ∏êë∏âíÉ=ìééÜ®î~=ÇÉåK=f=ëí®ääÉí=Ñ∏ê=~åëíê®åÖåáåÖ~ê=Ñê™å=Ñ∏êÉí~ÖëäÉÇJ
ningen att göra sig mer oberoende av arbetarnas kvalifikationer fann de långtgååáåÖÉå=~íí=Ö∏ê~=ëáÖ=ãÉê=çÄÉêçÉåÇÉ=~î=~êÄÉí~êå~ë=âî~äáÑáâ~íáçåÉê=Ñ~åå=ÇÉ=ä™åÖíÖ™J
ÉåÇÉ=Ñ∏êë∏â=~íí=Ä®ííêÉ=ìíåóííà~=ÇÉëë~K=f=ëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=~êÄÉí~êå~ë=çãóåÇáÖÑ∏êâä~ê~J
ende försök att bättre utnyttja dessa. I stället för att arbetarnas omyndigförklaraÇÉë=Ñ~åå=ÇÉ=çÑí~=ëáíì~íáçåÉê=Ç®ê=~êÄÉí~êå~=ëå~ê~êÉ=™íåà∏í=ãÉê=êÉëéÉâí=á=ëí®ääÉí=Ñ∏ê=
des fann de ofta situationer där arbetarna snarare åtnjöt mer respekt i stället för
inskränkningar á=i ÇÉå=
fann ÇÉ=
~íí=
att Ñáåå~=
finna áåëâê®åâåáåÖ~ê=
den Ñ∏êÉí~ÖëêÉä~íÉê~ÇÉ=
företagsrelaterade ìíÄáäÇåáåÖÉå=
utbildningen Ñ~åå=
de ~íí=
att ÇÉå=
den
ÄÉÇêÉîë=ãÉê=áåíÉåëáîí=çÅÜ=ãÉÇ=Éíí=ÄêÉÇ~êÉ=áååÉÜ™ääK
bedrevs mer intensivt och med ett bredare innehåll.6S=

hÉêåë=C=pÅÜìã~åë=íÉëÉê=âçã=çÅâë™=~íí=áÑê™Ö~ë®íí~ë=á=ÇÉå=î®ëííóëâ~=ÑçêëâåáåÖÉå=
Kerns öC Schumans teser kom också att ifrågasättas i den västtyska forskningen
Ä™ÇÉ=ìí=Éãéáêáëâ=çÅÜ=áÇÉçäçÖáëâ=ëóåîáåâÉäK=p~ãíáÇáÖí=™íÉêÑ~ååë=Éå=ìíîÉÅâäáåÖ=á=
både ut empirisk och ideologisk synvinkel. Samtidigt återfanns en utveckling i
ÇÉå=ëîÉåëâ~=ÄáäáåÇìëíêáåI=Ç®ê=ã~å=î®åÇÉ=ëáÖ=Äçêí=Ñê™å=ÇÉí=ä∏é~åÇÉ=Ä~åÇÉí=çÅÜ=
den svenska bilindustrin, där man vände sig bort från det löpande bandet och
eftersträvade en mer integrerad arbetsorganisation, där de anställda hade bredare
ÉÑíÉêëíê®î~ÇÉ=Éå=ãÉê=áåíÉÖêÉê~Ç=~êÄÉíëçêÖ~åáë~íáçåI=Ç®ê=ÇÉ=~åëí®ääÇ~=Ü~ÇÉ=ÄêÉÇ~êÉ=
âçãéÉíÉåë=
kompetens çÅÜ=
och ~êÄÉí~ÇÉ=
arbetade íáääë~ãã~åë=
tillsammans á=i ~êÄÉíëÖêìééÉê=
arbetsgrupper çÅÜ=
och áåíÉÖêÉê~ÇÉ=
integrerade éêçÇìâJ
produkíáçåëéä~ííÑçêã~êK=f=^ååJh~íêáå=_®ÅâäìåÇë=ìééë~íë=äóÑíÉë=ÇÉí=ãçÇÉêå~=âçåÅÉéíÉí=
tionsplattformar. I Ann-Katrin Bäcklunds uppsats lyftes det moderna konceptet
======================================================

Q4 =eçêëí=
Michael pÅÜìã~åI=
båÇÉ= ÇÉê=
^êÄÉáíëíÉáäìåÖ\= Rutionulisierung
o~íáçå~äáëáÉêìåÖ= áå=
Horst hÉêå=
Kern çÅÜ=
och jáÅÜ~Éä=
Schuman, a~ë=
Dus Enele
eler Arbeitsteilung?
in ÇÉê=
eler

áåÇìëíêáÉääÉ=mêçÇìâíáçåK=_Éëí~åÇë~ìÑå~ãÉI=qêÉåÇÉëíáããìåÖI=sÉêä~Ö=`K=eK=_ÉÅâI=jΩåÅÜÉå=NVUQK=
industrielle Produktion. Bestunelsuufnume, Trenelestininiung, Verlag C. H. Beck, München 1984.
R5 =cçêìã=Ñ∏ê=îìñÉåìíÄáäÇåáåÖëÇÉÄ~íí=î~ê=Éíí=ë~ãîÉêâ~åëéêçàÉâí=ãÉää~å=ilI=q`lI=^_cI=q_s=çÅÜ=
Forum för vuxenutbildningsdebatt var ett samverkansprojekt mellan LO, TCO, ABF, TBV och
p£I=ãÉÇ=ëóÑíÉ=~íí=ìíîÉÅâä~=îìñÉåìíÄáäÇåáåÖëéçäáíáâÉåI=Ç®ê=hÉååÉíÜ=^Äê~Ü~ãëëçå=î~ê=ëÉâêÉíÉê~êÉK=
SÖ, med syfte att utveckla vuxenutbildningspolitiken, där Kenneth Abrahamsson var sekreterare.
Donald _êç~Çó=
Broady var
açå~äÇ=
î~ê= êÉÇ~âí∏ê=
mêçÑÉëëáçå~äáëÉêáåÖëÑ®ää~åK= sìñÉåìíÄáäÇåáåÖI=
redaktör Ñ∏ê=
för ÄçâÉå=
boken Proﬁssionuliseringsﬁllun.
Vuxenutbildning ~êÄÉíëÇÉäåáåÖI=
urbetselelning,
óêâÉëâìåå~åÇÉI=`~êäëëçåI=píçÅâÜçäã=NVUSK=
yrkes/eunnunele,
Carlsson, Stockholm 1986.
S6 =_êç~ÇóI=çéK=ÅáíK=NVUSI=ééK=SMÓSNK=
Broady, op. cit. 1986, pp. 60-61.
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Ñê~ãI=îáäâÉí=ëÉÇÉêãÉê~=ìíîÉÅâä~ÇÉë=á=ÜÉååÉë=~îÜ~åÇäáåÖ=çã=àìëíJáåJíáãÉ=äçÖáâÉå=
fram, Vilket sedermera utvecklades i hennes avhandling om just-in-time logiken
ëçã=
produktionsmodell.7T= eçå=
som éêçÇìâíáçåëãçÇÉääK
Hon éÉâ~ÇÉ=
pekade Ñê®ãëí=
främst é™=
på ÄÉÜçîÉí=
behovet ~î=
av ÄêÉÇÇåáåÖ=
breddning ~î=
av
óêâÉëâçãéÉíÉåëÉå= EâçãéÉíÉåëÄêÉÇÇåáåÖ=
yrkeskompetensen
(kompetensbreddning çÅÜ=
och ã™åÖâçãéÉíÉåëFI=
mångkompetens), ~íí=
att áåÑçêã~J
informaíáçåëíÉâåáâÉå=
tionstekniken ÄÉÜ∏îÉê=
behöver áåíÉ=
inte áååÉÄ®ê~=
innebära ~êÄÉíÉíë=
arbetets ÇÉÖê~ÇÉêáåÖI=
degradering, ~íí=
att ÑäÉñáÄáäáíÉí=
flexibilitet çÅÜ=
och
färdigheter ÄÉíçå~ë=
individualisering çÅÜ=
och ÖêìééçêáÉåJ
grupporienëçÅá~ä~=
sociala Ñ®êÇáÖÜÉíÉê=
betonas ~ääíãÉêI=
alltmer, ~íí=
att ∏â~Ç=
ökad áåÇáîáÇì~äáëÉêáåÖ=
íÉêáåÖ=ëâÉê=é~ê~ääÉääí=ë~ãí=~íí=ÄÉÜçîÉí=~î=çâî~äáÑáÅÉê~Ç=~êÄÉíëâê~Ñí=ãáåëâ~êK=fÇ~Ö=
tering sker parallellt samt att behovet av okvalificerad arbetskraft minskar. Idag
är frågan om den tudelade arbetsmarknaden återigen aktuell.
®ê=Ñê™Ö~å=çã=ÇÉå=íìÇÉä~ÇÉ=~êÄÉíëã~êâå~ÇÉå=™íÉêáÖÉå=~âíìÉääK=
aÉí=
Det Ñáååë=
finns çäáâ~=
olika ëóåë®íí=
synsätt é™=
på âî~äáÑáâ~íáçåëìíîÉÅâäáåÖÉå=
kvalifikationsutvecklingen é™=
på ~êÄÉíëã~êâå~ÇÉåK=
arbetsmarknaden.
aÉí=Ñ∏êëí~=ëóåë®ííÉí=áååÉÄ®ê=Éå=ìééâî~äáÑáÅÉêáåÖ=~î=~êÄÉíÉíI=å™Öçí=ëçã=ëâìääÉ=Ääá=
Det första synsättet innebär en upp/eoaliﬁcering av arbetet, något som skulle bli
Éå=
àçÄÄÉå= Ñ∏êëî~åå=
en Ñ∏äàÇ=
följd ~î=
av ~íí=
att ÇÉ=
de ãçåçíçå~=
monotona jobben
försvann á=i ~ìíçã~íáçåÉåë=
automationens â∏äî~ííÉåK=
kölvatten. bå=
En
~äíÉêå~íáî=ëóå=ä~åëÉê~ÇÉë=~î=àçìêå~äáëíÉå=çÅÜ=ë~ãÜ®ääëÑçêëâ~êÉå=e~êêó=_ê~îÉêã~å=
alternativ syn lanserades av journalisten och samhällsforskaren Harry Braverman
á=ëâêáÑíÉå=^êÄÉíÉ=çÅÜ=ãçåçéçäâ~éáí~ä=Ñê™å=NVTQI=Ç®ê=Ü~å=ãÉå~ÇÉ=~íí=ÇÉå=ãçÇÉêå~=
i skriften Arbete och monopolhapital från 1974, där han menade att den moderna
íÉâåáâÉå=äÉÇÇÉ=íáää=
tekniken ledde till Éå=ÇÉâî~äáÑáÅÉêáåÖ=~î=ëíçê~=ÖêìééÉê=çÅÜ=é™=ëáâí=Ñê®ãà~ÇÉ=ìíJ
en clehoalificering av stora grupper och på sikt främjade utîÉÅâäáåÖÉå=~î=Éíí=åóíí=âìåëâ~éëéêçäÉí~êá~íI=á=ÇÉÄ~ííÉå=çÑí~ëí=áääìëíêÉê~Ç=~î=ëí~åëJ
vecklingen
av ett nytt kunskapsproletariat, i debatten oftast illustrerad av stansçéÉê~íêáëÉåK
operatrisen.8U=pçã=Éå=íêÉÇàÉ=ëí™åÇéìåâí=ÉääÉê=Éå=~ñÉä=ãÉää~å=ÇÉëë~=ëóåë®íí=Ñáååë=
Som en tredje ståndpunkt eller en axel mellan dessa synsätt finns
íÉëÉå=
éçä~êáëÉêáåÖ= ~î=
tesen çã=
om Éå=
en ∏â~Ç=
ökad polarisering
av âî~äáÑáâ~íáçåÉêå~=
kvalifikationerna é™=
på ~êÄÉíëã~êâå~ÇÉåK=
arbetsmarknaden. aÉå=
Den
ëîÉåëâÉ=áåÇìëíêáëçÅáçäçÖÉå=qçêëíÉå=_à∏êâã~å=Ü~ê=ä~Öí=íáää=ÄÉÖêÉééÉí=çãâî~äáÑáÅÉJ
svenske industrisociologen Torsten Björkman har lagt till begreppet oinkoali iceêáåÖ=ëçã=Éíí=Ñà®êÇÉ=éÉêëéÉâíáîK
ring som ett fjärde perspektiv.9V=

Arbetsdelningen
^êÄÉíëÇÉäåáåÖÉå=ëçã=ÑÉåçãÉå=çÅÜ=áÇ¨Üáëíçêá~=
som fenomen och idéhistoria
Arbetsdelningen
^êÄÉíëÇÉäåáåÖÉå=á=å®êáåÖëäáî=çÅÜ=çÑÑÉåíäáÖ=îÉêâë~ãÜÉí=â~å=ÄÉëâêáî~ë=Ä™ÇÉ=îÉêíáâ~äí=
i näringsliv och offentlig verksamhet kan beskrivas både vertikalt
çÅÜ=ÜçêáëçåíÉääíK=aÉå=~êÄÉíëÇÉäåáåÖ=ëçã=Ä®êë=Ñê~ã=ÖÉåçã=ëÅáÉåíáÑáÅ=ã~å~ÖÉãÉåíJ
och horisontellt. Den arbetsdelning som bärs fram genom scientific managementê∏êÉäëÉå=®ê=çÑí~ëí=~î=îÉêíáâ~ä=â~ê~âí®êK=aÉå=Ü~åÇä~ê=çã=ìééÇÉäåáåÖ=ãÉää~å=áåíÉäJ
rörelsen är oftast av vertikal karaktär. Den handlar om uppdelning mellan intellektuellt och manuellt arbete eller mellan ingenjörer, förmän och tekniker å den
äÉâíìÉääí=çÅÜ=ã~åìÉääí=~êÄÉíÉ=ÉääÉê=ãÉää~å=áåÖÉåà∏êÉêI=Ñ∏êã®å=çÅÜ=íÉâåáâÉê=™=ÇÉå=
Éå~=ëáÇ~å=çÅÜ=Ñ~Åâä®êÇ~=ÉääÉê=áÅâÉ=Ñ~Åâä®êÇ~=~êÄÉí~êÉ=™=ÇÉå=~åÇê~=ëáÇ~åK=aÉå=ÜçêáJ
ena sidan och facklärda eller icke facklärda arbetare å den andra sidan. Den horiëçåíÉää~=~êÄÉíëÇÉäåáåÖÉå=Ü®åÖÉê=™=~åÇê~=ëáÇ~å=ë~ãã~å=ãÉÇ=ëà®äî~=óêâÉëëíêìâíìêÉå=
sontella arbetsdelningen hänger å andra sidan samman med själva yrkesstrukturen
med éêçÑÉëëáçå~äáëÉêáåÖ=
é™=
på ~êÄÉíëã~êâå~ÇÉåI=
arbetsmarknaden, ãÉÇ=
professionalisering çÅÜ=
och ëÉÖêÉÖÉêáåÖ=
segregering ë~ãí=
samt áåíÉ=
inte ãáåëí=
minst
med genuspräglade maktrelationer både inom och mellan olika delarbetsmarknaãÉÇ=ÖÉåìëéê®Öä~ÇÉ=ã~âíêÉä~íáçåÉê=Ä™ÇÉ=áåçã=çÅÜ=ãÉää~å=çäáâ~=ÇÉä~êÄÉíëã~êâå~J
ÇÉêK=^êÄÉíëÇÉäåáåÖÉå=Ü~êI=ç~îëÉíí=çã=ÇÉå=®ê=îÉêíáâ~ä=ÉääÉê=ÜçêáëçåíÉääI=ÇáêÉâí~=Ñ∏äàJ
der. Arbetsdelningen har, oavsett om den är vertikal eller horisontell, direkta följÇÉê=Ñ∏ê=âìåëâ~éëÇÉäåáåÖ=çÅÜ=âìåëâ~éëÄáäÇåáåÖ=á=~êÄÉíëäáîÉíK=
der för kunskapsdelning och kunskapsbildning i arbetslivet.
En ~î=
mest ~å~äóëÉê~ÇÉ=
frågorna å®ê=
bå=
av ÇÉ=
de ãÉëí=
analyserade Ñê™Öçêå~=
när ÇÉí=
det Ö®ääÉê=
gäller ëîÉåëâ=
svensk ~êÄÉíëã~êâå~Ç=
arbetsmarknad ®ê=
är
hur det kommer sig att den könsbetingade segregationen är så genomgripande
Üìê=ÇÉí=âçããÉê=ëáÖ=~íí=ÇÉå=â∏åëÄÉíáåÖ~ÇÉ=ëÉÖêÉÖ~íáçåÉå=®ê=ë™=ÖÉåçãÖêáé~åÇÉ=
ë~ãíáÇáÖí=
î~ê= Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉ=
à®ãëí®ääÇÜÉíK= aÉå=
samtidigt ëçã=
som pîÉêáÖÉ=
Sverige var
föregångare á=i Ñ~ãáäàÉéçäáíáâ=
familjepolitik çÅÜ=
och jämställdhet.
Den
â∏åëìééÇÉä~ÇÉ=
îÉêíáâ~ä= çÅÜ=
könsuppdelade ~êÄÉíëã~êâå~ÇÉå=
arbetsmarknaden Ü~ê=
har Ä™ÇÉ=
både Éå=
en vertikal
och ÜçêáëçåíÉää=
horisontell ÇáãÉåJ
dimen======================================================
T7 =pÉ=
Bäcklund, just-in
^KJhK= _®ÅâäìåÇI=
gìëíJáå= íáãÉK=
Ñçêã~ê= ~êÄÉíëÇÉäåáåÖ=
Se A.-K.
time. eìê=
Hur áåÇìëíêáÉää~=
industriella ê~íáçå~äáëÉêáåÖëëíê~íÉÖáÉê=
rationaliseringsstrategier formar
arbetsdelning çÅÜ=
och

âçãéÉíÉåëI=jÉÇÇÉä~åÇÉå=Ñê™å=iìåÇë=ìåáîÉêëáíÉíë=ÖÉçÖê~Ñáëâ~=áåëíáíìíáçåÉêI=iìåÇ=NVVQK=
kompetens, Meddelanden från Lunds universitets geografiska institutioner, Lund 1994.

U8 =pÉ=
Se e~êêó=
Harry _ê~îÉêã~åI=
Braverman, i~Äçê=
Labor ~åÇ=
anol ãçåçéçäó=
monopoly Å~éáí~äK=
capital. qÜÉ=
The ÇÉÖê~Ç~íáçå=
clegraa'ation çÑ=
of ïçêâ=
worh áå=
in íÜÉ=
the íïÉåíáÉíÜ=
twentieth

ÅÉåíìêóI=jçåíÜäó=oÉîáÉï=mêÉëëI=kÉï=vçêâ=NVTQK=
century, Monthly Review Press, New York 1974.
V9 =pÉ=ÉñÉãéÉäîáë=_ç=eÉäÖÉëçåI=^êÄÉíëäáîÉíë=Ñ∏ê®åÇêáåÖI=âî~äáÑáâ~íáçåëâê~î=çÅÜ=ìíÄáäÇåáåÖëÄÉÜçîI=o~ééçêí=
Se exempelvis Bo Helgeson, Arbetslivetsförändring, /eoaliﬁhationshrao och utbildningsbehov, Rapport
NVUVWMRI=qÉâåáëâ~=Ü∏Öëâçä~å=á=iìäÉ™I=éK=OK=
1989:05, Tekniska högskolan i Luleå, p. 2.
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ëáçåK=
sion. c™=
Få âîáååçê=
kvinnor å™ê=
når Ü∏Ö~=
höga ÅÜÉÑëíà®åëíÉê=
chefstjänster áåçã=
inom å®êáåÖëäáî=
näringsliv çÅÜ=
och çÑÑÉåíäáÖ=
offentlig ëÉâíçêK=
sektor.
hîáååçêë=
Kvinnors ÖÉåÉêÉääí=
generellt ëÉíí=
sett ä®ÖêÉ=
lägre ä∏åÉê=
löner Ñ∏êâä~ê~ë=
förklaras á=i Ü∏Ö=
hög Öê~Ç=
grad ~î=
av ÇÉå=
den â∏åëìééÇÉä~ÇÉ=
könsuppdelade
~êÄÉíëã~êâå~ÇÉå=çÅÜ=ä∏åÉÖ~éÉí=ãáåëâ~ê=ÄÉíóÇäáÖí=å®ê=âîáååçê=çÅÜ=ã®å=à®ãÑ∏êë=
arbetsmarknaden och lönegapet minskar betydligt när kvinnor och män jämförs
á=i ë~ãã~=
óêâÉåK= lã=
Ûm ä∏åÉå=
lönen ëâìääÉ=
samma yrken.
skulle ëÉë=
ses ëçã=
som Éíí=
ett ã™íí=
mått é™=
på âî~äáÑáâ~íáçåëâê~î=
kvaliﬁkationskrav çÅÜ=
och
éêçÇìâíáîáíÉí=
produktivitet ë™=
så Ü~ê=
har ã®ååÉå=
männen Éíí=
ett Ñ∏êëíÉÖ=
försteg Ñê~ãÑ∏ê=
framför âîáååçêK=
kvinnor. c∏êî®êî~Ç=
Förvärvad ìíÄáäÇJ
utbildåáåÖëåáî™=ìíÖ∏ê=Éå=å∏Çî®åÇáÖ=ãÉå=ÇçÅâ=ä™åÖíáÑê™å=íáääê®ÅâäáÖ=Ñ∏êâä~êáåÖ=Ñ∏ê=~íí=
ningsnivå utgör en nödvändig men dock långtifrån tillräcklig förklaring för att
Ñ∏êâä~ê~=ÇÉëë~=çäáâÜÉíÉêK=sá=îÉí=ÉñÉãéÉäîáë=~íí=ä∏åÉëéêáÇåáåÖÉå=Ñ∏ê=çäáâ~=ÖêìééÉê=
förklara dessa olikheter. Vi vet exempelvis att lönespridningen för olika grupper
ãÉÇ=Ü∏ÖëâçäÉìíÄáäÇåáåÖ=â~å=î~ê~=ãóÅâÉí=ìíí~ä~ÇK=
med högskoleutbildning kan vara mycket uttalad.
Förutom den horisontella och vertikala könssegregeringen, finns även andra
c∏êìíçã=ÇÉå=ÜçêáëçåíÉää~=çÅÜ=îÉêíáâ~ä~=â∏åëëÉÖêÉÖÉêáåÖÉåI=Ñáååë=®îÉå=~åÇê~=
ëóëíÉã~íáëâ~=
systematiska ëâáääå~ÇÉê=
skillnader ãÉää~å=
mellan âîáååçêë=
kvinnors çÅÜ=
och ã®åë=
mäns ~êÄÉíëã~êâå~ÇëéçëáíáçåÉê=
arbetsmarknadspositioner
~îëÉÉåÇÉ=
^êJ
avseende ~êÄÉíëíáÇÉêI=
arbetstider, ~åëí®ääåáåÖëîáääâçêI=
anställningsvillkor, áåÑäóí~åÇÉã∏àäáÖÜÉíÉê=
inﬂytandemöjligheter çÅÜ=
och ä∏åÉêK=
löner. ArÄÉíëã~êâå~ÇÉåë=∏ééå~=çÅÜ=ÇçäÇ~=ÖÉåìëâçåíê~âí=ìíÖ∏ê=ëÉÖ~=çÅÜ=ëî™êé™îÉêâ~ÇÉ=
betsmarknadens öppna och dolda genuskontrakt utgör sega och svårpåverkade
på Éå=
ëíêìâíìêÉê=
strukturer é™=
en ~êÄÉíëã~êâå~Ç=
arbetsmarknad ëçã=
som á=i ∏îêáÖí=
övrigt â®ååÉíÉÅâå~ë=
kännetecknas ~î=
av Ä™ÇÉ=
både ÖÉåçãÖêáJ
genomgriNM= jçíëî~ê~åÇÉ=
é~åÇÉ=
pande ëíêìâíìêÑ∏ê®åÇêáåÖ~ê=
strukturförändringar çÅÜ=
och ëå~ÄÄ=
snabb çãî~åÇäáåÖëí~âíK
omvandlingstakt.10
Motsvarande
etnisk Ä~âÖêìåÇ=
~å~äóëÉê=
analyser ®ê=
är çÅâë™=
också ã∏àäáÖ~=
möjliga ~íí=
att Ö∏ê~=
göra ãÉÇ=
med Ü®åëóå=
hänsyn íáää=
till Éíåáëâ=
bakgrund ëçã=
som
för íáääíê®ÇÉ=
tillträde íáää=
till çäáâ~=
ëçêíÉêáåÖëâêáíÉêáìã=
sorteringskriterium Ñ∏ê=
olika éçëáíáçåÉê=
positioner é™=
på ÇÉå=
den ëîÉåëâ~=
svenska
1 1=
~êÄÉíëã~êâå~ÇÉåK
arbetsmarknaden. NN
f=~îÜ~åÇäáåÖÉå=
^êÄÉíëÇÉäåáåÖÉåë=Çóå~ãáâK=lã=ëóåÉå=é™=~êÄÉíëÇÉäåáåÖ=çÅÜ=âìåJ
I avhandlingen Arketsdelningens
dynamik. Om synen på arbetsdelning ock kunëâ~éëÄáäÇåáåÖ= áåçã=
skapskildning
inom áåÇìëíêáÉää=
industriell îÉêâë~ãÜÉí=
oerksamket ÖÉê=
ger pí~ÑÑ~å=
Staffan i~Éëí~Çáìë=
Laestadius Éå=
en íÉçêÉíáëâ=
teoretisk çÅÜ=
och
NO
ûîÉå= çã=
Üáëíçêáëâ=
historisk ∏îÉêëáâí=
översikt ∏îÉê=
över ÄÉÖêÉééÉí=
begreppet ~êÄÉíëÇÉäåáåÖ
arbetsdelninglz.K= Även
om ÄÉÖêÉééÉí=
begreppet ~êÄÉíëÇÉäJ
arbetsdelåáåÖ=â~å=ëâ∏åà~ë=êÉÇ~å=á=âä~ëëáëâ~=ÖêÉâáëâ~=íÉñíÉê=Ü®êê∏ê=ÇÉëë=ãçÇÉêå~=Äêìâ=Ñê™å=
ning kan skönjas redan i klassiska grekiska texter härrör dess moderna bruk från
1700-talet çÅÜ=
i Adam
Smiths Äçâ=
NTMMJí~äÉí=
^Ç~ã= pãáíÜë=
k~íáçåÉêå~ë= î®äëí™åÇK=
och Ç™=
då Ñê®ãëí=
främst á=
bok Nationernas
oålstånd. bå=
En ë®êëâáäÇ=
särskild
form av arbetsdelning är specialisering, som både kan beskrivas som ett tillstånd
Ñçêã=~î=~êÄÉíëÇÉäåáåÖ=®ê=ëéÉÅá~äáëÉêáåÖI=ëçã=Ä™ÇÉ=â~å=ÄÉëâêáî~ë=ëçã=Éíí=íáääëí™åÇ=
çÅÜ=Éå=éêçÅÉëëK=vííÉêäáÖ~êÉ=ÄÉÖêÉéé=á=ë~ãã~=~å~äóíáëâ~=ë~ãã~åÜ~åÖ=®ê=ÇáÑÑÉêÉåíáJ
och en process. Ytterligare begrepp i samma analytiska sammanhang är differentiÉêáåÖ=ÉääÉê=ÇáîÉêëáÑáÉêáåÖK=^êÄÉíëÇÉäåáåÖ=Ü~ê=çÅâë™=~íí=Ö∏ê~=ãÉÇ=~êÄÉí~êå~ë=ÇáëÅáéäáJ
ering eller diversifiering. Arbetsdelning har också att göra med arbetarnas discipliåÉêáåÖ=çÅÜ=~åé~ëëåáåÖ=íáää=ê™Ç~åÇÉ=îáääâçê=á=Ñ∏êÉí~ÖÉí=çÅÜ=ÇÉëë=âìäíìêK=bå=áåíêÉëJ
nering och anpassning till rådande villkor i företaget och dess kultur. En intresë~åí=íçäâåáåÖ=~î=áÇ¨Éêå~=Ñê™å=^Ç~ã=pãáíÜ=®ê=~íí=Òã®ååáëâçêå~=áåíÉ=ëéÉÅá~äáëÉê~ê=
sant tolkning av idéerna från Adam Smith är att ”människorna inte specialiserar
NP=fÇ¨~êJ
ëáÖ=é™=ÇÉí=ÇÉ=®ê=Äê~=é™=ìí~å=Ääáê=Äê~=áåçã=ÇÉí=çãê™ÇÉ=ÇÉ=ëéÉÅá~äáëÉê~ê=ëáÖKÒ
sig på det de är bra på utan blir bra inom det område de specialiserar sig”13
IdéarîÉí=Ñê™å=^Ç~ã=pãáíÜ=Ü~ê=á=Ä∏êà~å=~î=ëÉâäÉí=Ñê®ãëí=âçããáí=íáää=ìííêóÅâ=á=ëÅáÉåíáÑáÅ=
vet
från Adam Smith har i början av seklet främst kommit till uttryck i scientific
ã~å~ÖÉãÉåíJê∏êÉäëÉåI=îáäâÉí=®îÉå=Ñê~ãÖ™ê=~î=Åáí~íÉí=åÉÇ~åK=
management-rörelsen, vilket även framgår av citatet nedan.

======================================================

NM
10 =bå=~âíìÉää=∏îÉêëáâí=~î=ÇÉëë~=Ñê™Öçê=ÖÉë=á=plr=OMMQWQP=aÉå=â∏åëìééÇÉä~ÇÉ=~êÄÉíëã~êâå~ÇÉåI=ëçã=®ê=
En aktuell översikt av dessa frågor ges i SOU 2004:43 Den könsappdelade arbetsmarknaden, som är

Éå=êÉÇçîáëåáåÖ=~î=å~íáçå~äÉâçåçãÉå=üë~=i∏Ñëíê∏ãë=ìíêÉÇåáåÖëìééÇê~Ö=Ñ∏ê=êÉÖÉêáåÖëâ~åëäáÉíK=
en redovisning av nationalekonomen Åsa Löfströms utredningsuppdrag för regeringskansliet.

11 =pÉ=_çêíçã=sá=çÅÜ=açãK=qÉçêÉíáëâ~=êÉÑäÉâíáçåÉê=çã=ã~âíI=áåíÉÖê~íáçå=çÅÜ=ëíêìâíìêÉää=ÇáëâêáãáåÉêáåÖK=
NN
Se Bortom Vi ock Dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration ock straktarell diskriminering.
plr=OMMRWQNI=îáäâÉí=®ê=Éíí=ÄÉí®åâ~åÇÉ=Ñê™å=ìíêÉÇ~êÉå=j~ëçìÇ=h~ã~äáë=~êÄÉíÉ=ê∏ê~åÇÉ=Éíåáëâ=ÇáëâêáJ
SOU 2005:41, vilket är ett betänkande från utredaren Masoud Kamalis arbete rörande etnisk diskriminering i samhälle och arbetsliv.
ãáåÉêáåÖ=á=ë~ãÜ®ääÉ=çÅÜ=~êÄÉíëäáîK=
12 =pÉ=pí~ÑÑ~å=i~Éëí~ÇáìëI=^êÄÉíëÇÉäåáåÖÉåë=Çóå~ãáâK=lã=ëóåÉå=é™=~êÄÉíëÇÉäåáåÖ=çÅÜ=âìåëâ~éëÄáäÇåáåÖ=á=
NO
Se Staffan Laestadius, Arbetsdelningens dynamik. Om synen på arbetsdelning ock kanskapsbildningi
áåÇìëíêáÉää=îÉêâë~ãÜÉíI=^êâáîI=iìåÇ=NVVOK=
industriell verksam/set, Arkiv, Lund 1992.
NP
13 =fÄáÇKI=éK=SVK=
Ibid., p. 69.
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jÉÇ=~êÄÉíÉíë=ëéÉÅá~äáëÉêáåÖ=á=óêâÉëÖêìééÉê=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=Ü∏ê~åÇÉ=ãçÇÉêå~=ëéÉÅá~äJ
Med arbetets specialisering i yrkesgrupper och därmed hörande moderna specialã~ëâáåÉê=çÅÜ=îÉêâíóÖ=â~å=íáÇÉå=Ñ∏ê=~êÄÉíÉíë=ìíÑ∏ê~åÇÉ=êÉÇìÅÉê~ë=íáää=Éíí=ãáåáãìã=
maskiner och verktyg kan tiden för arbetets utförande reduceras till ett minimum
likaväl som yrkesutbildningstiden för arbetaren. Specialisering medför därför afseäáâ~î®ä=ëçã=óêâÉëìíÄáäÇåáåÖëíáÇÉå=Ñ∏ê=~êÄÉí~êÉåK=péÉÅá~äáëÉêáåÖ=ãÉÇÑ∏ê=Ç®êÑ∏ê=~ÑëÉJ
î®êÇ~=Ñ∏êÇÉä~ê=ë™î®ä=Ñ∏ê=~êÄÉíëÖáÑî~êÉå=ëçã=Ñ∏ê=~êÄÉí~êÉåK=c∏ê=~êÄÉíëÖáÑî~êÉå=Ç®êÑ∏ê=
värda
fördelar såväl för arbetsgifvaren som för arbetaren. För arbetsgifvaren därför
~íí=ÇÉí=®ê=ÇÉí=ÉåÇ~=ãÉÇäÉí=~íí=ìééå™=ëí∏êêÉ=ë™î®ä=âî~åíáí~íáî=ëçã=âî~äáí~íáî=éêçÇìâJ
att det är det enda medlet att uppnå större såväl kvantitativ som kvalitativ produktion çÅÜ=
arbetskraftens ÉêÜ™ää~åÇÉ=
íáçå=
och ÇÉëëìíçã=
dessutom Ç®êÑ∏êI=
därför, ~íí=
att ÇÉí=
det ãÉÇÑ∏ê=
medför ä®ííå~ÇÉê=
lättnader Ñ∏ê=
för ~êÄÉíëâê~ÑíÉåë=
erhållande
Ç®êáÖÉåçã=
îáëë~= yrkesgrenars
óêâÉëÖêÉå~êë= ìíÑ∏ê~åÇÉI=
därigenom ~íí=
att ~êÄÉíëÖáÑî~êÉå=
arbetsgifvaren â~å=
kan íáää=
till vissa
utförande, ë™=
så ÖçÇí=
godt ëçã=
som
çãÉÇÉäÄ~êíI=ë®íí~=áå=Ñçäâ=ìí~å=Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ=óêâÉëâìåëâ~é=çÅÜ=íáää=ë™Ç~å~=óêâÉëÖêÉå~êI=
omedelbart, sätta in folk utan föregående yrkeskunskap och till sådana yrkesgrenar,
ëçã=ÑçÇê~=óêâÉëâìåëâ~éI=ÄÉÜ∏ÑîÉë=Éà=ë™=ä™åÖ=ä®êçíáÇI=å®ê=ÇÉ=®ê=ëéÉÅá~äáëÉê~ÇÉ=ëçã=
som fodra yrkeskunskap, behöfves ej så lång lärotid, när de är specialiserade som
när ÇÉ=
inläras á=i yrkets
olika ÉåëâáäÇÜÉíÉêK=
enskildheter. c∏ê=
För ~êÄÉí~êÉå=
å®ê=
óêâÉíë= çäáâ~=
de ëâçä~=
skola áåä®ê~ë=
arbetaren áååÉÄ®ê=
innebär ëéÉÅá~äáëÉJ
specialiseringen bland annat fördelar, att de delvis genast - utan föregående lärotid - kunna
êáåÖÉå=Ää~åÇ=~åå~í=Ñ∏êÇÉä~êI=~íí=ÇÉ=ÇÉäîáë=ÖÉå~ëí=Ó=ìí~å=Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ=ä®êçíáÇ=Ó=âìåå~=
Ñ™=ÄÉí~äí=ëçã=óêâÉë~êÄÉí~êÉI=çÅÜ=ÇÉäë=~íí=ÇÉ=Ñçêí~êÉ=âìåå~=âçãã~=íáää=óêâÉëëâáÅâäáÖJ
få betalt som yrkesarbetare, och dels att de fortare kunna komma till yrkesskickligÜÉí=çÅÜ=ëí∏êêÉ=Ñ∏êíà®åëí=ë™ëçã=ëéÉÅá~ä~êÄÉí~êÉK=
het och större förtjänst såsom specialarbetare.

p™=ëâêÉî=áåÖÉåà∏êÉå=páÖÖÉ=píÉåÄÉêÖ=êÉÇ~å=™ê=NVNM=á=qÉâåáëâ=íáÇëâêáÑí=á=Éå=~êíáâÉä=
Så skrev ingenjören Sigge Stenberg redan år 1910 i Teknisk tidskrifi i en artikel
NQ=f=îáëë=ãÉåáåÖ=
çã=ëéÉÅá~äáëÉêáåÖI=ê~íáçåÉää=~êÄÉíëÑ∏êÇÉäåáåÖ=çÅÜ=~êÄÉíëáåíÉåëáíÉíK
om specialisering, rationell arbetsfördelning och arbetsintensitet.14
I viss mening
â~å=
îáäâÉí= â~å=
kan ã~å=
man ë®Ö~=
säga ~íí=
att píÉåÄÉêÖ=
Stenberg Ñ∏êÉëéê™â~ÇÉ=
förespråkade ÒëÅáÉåíáÑáÅ=
”scientific ã~å~ÖÉãÉåíÒI=
management”, vilket
kan
illustreras av följande citat: ”Revolutionen i arbetsintensitet skall åstadkommas
áääìëíêÉê~ë=~î=Ñ∏äà~åÇÉ=Åáí~íW=ÒoÉîçäìíáçåÉå=á=~êÄÉíëáåíÉåëáíÉí=ëâ~ää=™ëí~Çâçãã~ë=
med íÉâåáâÉå=
med
ãÉÇ=
tekniken çÅÜ=
och ÇÉå=
den ê~íáçåÉää~=
rationella ~êÄÉíëäÉÇåáåÖÉåë=
arbetsledningens Üà®äé=
hjälp á=i Ñ∏êëí~=
första êìããÉí=
rummet ãÉÇ=
~êÄÉíëâê~ÑíÉå=á=~åÇê~KÒ=
arbetskraften i andra”
om äÉÇ~êJ
ledaraÉå=
Den ëîÉåëâ~=
svenska ~êÄÉíëäáîëÑçêëâåáåÖÉå=
arbetslivsforskningen ÑçâìëÉê~ÇÉ=
fokuserade áåäÉÇåáåÖëîáë=
inledningsvis Ñê™Öçê=
frågor çã=
ëâ~éI=ä∏åÉêI=íêáîëÉä=çÅÜ=éêçÇìâíáîáíÉí=é™=~êÄÉíëéä~íëÉåK=aÉí=ÇçãáåÉê~åÇÉ=éÉêëéÉâJ
skap, löner, trivsel och produktivitet på arbetsplatsen. Det dominerande perspekíáîÉí=î~ê=ÒëÅáÉåíáÑáÅ=ã~å~ÖÉãÉåíÒ=ãÉÇ=Éå=ä™åÖí=ÇêáîÉå=~êÄÉíëÇÉäåáåÖ=çÅÜ=ëíóêåáåÖI=
tivet var ”scientific management” med en långt driven arbetsdelning och styrning,
âçåíêçää=çÅÜ=íáÇã®íåáåÖ=~î=~êÄÉíÉíë=áåêáâíåáåÖK=aÉåå~=ëóå=é™=~êÄÉíëäáîÉíë=çêÖ~åáJ
kontroll och tidmätning av arbetets inriktning. Denna syn på arbetslivets organië~íáçå=çÅÜ=ëíóêåáåÖ=î~ê=á=Ü∏Ö=Öê~Ç=é™îÉêâ~Ç=~î=cêÉÇÉêáÅâ=táåëäçï=q~óäçêë=áÇ¨ÉêI=
sation och styrning var i hög grad påverkad av Frederick Winslow Taylors idéer,
ëçã=Ää~åÇ=~åå~í=âçã=íáää=ìííêóÅâ=á=ëâêáÑíÉå=o~íáçåÉää=~êÄÉíëÇÉäåáåÖK=q~óäçêJëóëíÉãÉí=
som bland annat kom till uttryck i skriften Rntionell arbetsdelning. Taylor-systemet
från NVNNK=
1911. Taylors
Ñê™å=
q~óäçêë= ëóå=
syn é™=
på ~êÄÉíëÇÉäåáåÖÉå=
arbetsdelningen Ü~åÇä~ÇÉ=
handlade áåíÉ=
inte çã=
om ~êÄÉíëã~êâå~ÇÉå=
arbetsmarknaden á=i
ëíçêí=ìí~å=Üìê=ã~å=áåçã=Ñ∏êÉí~ÖÉíë=ê~ã=Ö™ê=Ñê™å=Éíí=Òé™Jã™Ñ™ÒJëóëíÉã=íáää=Éå=é™=
stort utan hur man inom företagets ram går från ett ”på-måfå”-system till en på
NR=
îÉíÉåëâ~éäáÖ=ÖêìåÇ=çÅÜ=ê~íáçåÉää=~êÄÉíëäÉÇåáåÖ=ëíóêÇ=éêçÇìâíáçå
grund och rationell arbetsledning styrd produktion15
vetenskaplig
£ÑîÉêÖ™åÖÉå=
Öfvergången Ñê™å=
från Òé™Jã™Ñ™ÒJëóëíÉãÉí=
”på-måfå”-systemet íáää=
till ê~íáçåÉää=
rationell ~êÄÉíëäÉÇåáåÖ=
arbetsledning Ñ∏êìíë®ííÉê=
förutsätter
ÉãÉääÉêíáÇ=Éà=Ääçíí=ëíìÇáìã=~Ñ=Üî~Ç=ëçã=®ê=ÇÉí=ä®ãéäáÖ~=íÉãéçí=Ñ∏ê=~íí=ìíÑ∏ê~=Éíí=
emellertid ej blott studium af hvad som är det lämpliga tempot för att utföra ett
~êÄÉíÉI=çÅÜ=çãâçåëíêìâíáçåÉå=~Ñ=îÉêâëí~ÇÉåë=îÉêâíóÖ=çÅÜ=êÉÇëâ~éI=ìí~å=çÅâë™=Éå=
arbete, och omkonstruktionen af verkstadens verktyg och redskap, utan också en
Ñìääëí®åÇáÖ=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=~Ñ=Üî~êàÉ=áåçã=îÉêâëí~ÇÉå=~åëí®ääÇ=éÉêëçåë=ìééÑ~ííåáåÖ=~Ñ=
fullständig förändring af hvarje inom verkstaden anställd persons uppfattning af
maskinerna,
~êÄÉíÉí=
arbetet çÅÜ=
och ~Ñ=
af Ñ∏êÜ™ää~åÇÉí=
förhållandet íáää=
till ~êÄÉíëÖáî~êÉåK=
arbetsgivaren. aÉ=
De Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê=
förbättringar ~Ñ=
af ã~ëâáåÉêå~I=
hvilka äro nödvändiga för ~íí=ÉêÜ™ää~=ëí∏êêÉ=
Üîáäâ~=®êç=å∏Çî®åÇáÖ~=Ñ∏ê=
att erhålla större ~Ñâ~ëíåáåÖI=ë~ãí=Ü~åÇÖêÉééëëíìÇáÉê=
afkastning, samt handgreppsstudier
çÅÜ=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=ãÉÇÉäëí=íáÇí~Ö~êìê=~Ñ=ÇÉå=íáÇKI=é™=ÜîáäâÉå=î~êàÉ=~êÄÉí~êÉ=Ä∏ê=
och undersökningar medelst tidtagarur af den tid., på hvilken varje arbetare bör
medhinna sitt arbete, kunna utföras jämförelsevis hastigt. Men förändringen af
ãÉÇÜáåå~=ëáíí=~êÄÉíÉI=âìåå~=ìíÑ∏ê~ë=à®ãÑ∏êÉäëÉîáë=Ü~ëíáÖíK=jÉå=Ñ∏ê®åÇêáåÖÉå=~Ñ=
ìééÑ~ííåáåÖ=çÅÜ=î~åçê=Üçë=ÇÉ=ÜìåÇê~í~äë=~êÄÉí~êå~=â~å=ÉåÇ~ëí=ÖÉåçãÑ∏ê~ë=ä™åÖJ
uppfattning och vanor hos de hundratals arbetarna kan endast genomföras långë~ãí=çÅÜ=ÖÉåçã=Éå=ä™åÖ=Ñ∏äàÇ=~î=éê~âíáëâ~=ÉñÉãéÉäI=ëçã=ëäìíÖáäíáÖí=∏ÑîÉêÄÉîáë~ê=
samt och genom en lång följd av praktiska exempel, som slutgiltigt öfverbevisar
han vinner
Üî~êàÉ=
îáååÉê= ÖÉåçã=
hvarje ~êÄÉí~êÉ=
arbetare çã=
om ÇÉå=ëíçê~=
den stora Ñ∏êÇÉäI=
fördel, Ü~å=
genom Éíí=
ett ÖçÇí=
godt Ç~ÖäáÖí=
dagligt ë~ã~êJ
samarÄÉíÉ=ãÉÇ=ÇÉãI=ëçã=äÉÇ~=~êÄÉíÉíK=
bete med dem, som leda arbetet.

======================================================
14 =pÉ=
NQ
Se páÖÖÉ=
Sigge píÉåÄÉêÖI=
Stenberg, ÒpéÉÅá~äáëÉêáåÖI=
”Specialisering, ê~íáçåÉää=
rationell ~êÄÉíëÑ∏êÇÉäåáåÖ=
arbetsfördelning çÅÜ=
och ~êÄÉíëáåíÉåëáíÉíÒI=
arbetsintensitet”, qÉâåáëâ=
Teknisk

íáÇëâêáÑíI=NM=ëÉéíÉãÄÉêI=NVNMI=üêÖ™åÖ=QMI=Ü®ÑíÉ=PSK=
tidskriﬁ, Io september, 1910, Årgång 40, häfte 36.
NR
15 =pÉ=
táåëäçï= Taylor,
q~óäçêI= Rationell
o~íáçåÉää= ~êÄÉíëäÉÇåáåÖK=
Se cêÉÇÉêáÅâ=
Frederick Winslow
arbetsledning. q~óäçêJëóëíÉãÉíI=
Taylor-systemet, pîÉêáÖÉë=
Sveriges fåÇìëíêáJ
Industriförbund, Stockholm 1913.
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q~óäçêë=
Taylors ãçÇÉää=
modell ÄóÖÖÇÉ=
byggde é™=
på Éå=
en âçåëÉåëìë=
konsensus ãÉää~å=
mellan ~êÄÉíëÖáî~êÉ=
arbetsgivare çÅÜ=
och ~êÄÉíëí~Ö~êÉ=
arbetstagare
çÅÜ=Éå=
och en íóÇäáÖ=
tydlig íìÇÉäåáåÖ=ãÉää~å=áåíÉääÉâíìÉääí=çÅÜ=ã~åìÉääí=~êÄÉíÉK=
tudelning mellan intellektuellt och manuellt arbete. hçåâêÉí=áåJ
Konkret inåÉÄ®ê=ÇÉíí~=~íí=éä~åÉê~åÇÉ=çÅÜ=îÉêâëí®ää~åÇÉ=ÉääÉê=éêçÇìÅÉê~åÇÉ=ìééÖáÑíÉê=ëâáäàë=
nebär detta att planerande och verkställande eller producerande uppgifter skiljs
Ñê™å=î~ê~åÇê~=á=Ñ∏êÉí~ÖÉíK=f=Ç~ÖÉåë=~êÄÉíëäáî=Ü~ê=ã~å=Ñ∏êë∏âí=~íí=ãçíîÉêâ~=ÇÉåå~=
från varandra i företaget. I dagens arbetsliv har man försökt att motverka denna
íìÇÉäåáåÖ=ãÉää~å=áåíÉääÉâíìÉääí=çÅÜ=ã~åìÉääí=~êÄÉíÉK=cê™å=ÇÉå=Ñ~ÅâäáÖ~=ê∏êÉäëÉå=
tudelning mellan intellektuellt och manuellt arbete. Från den fackliga rörelsen
ÄÉíçå~ÇÉë=~ääíãÉê=~íí=Éíí=∏â~åÇÉ=~åëî~ê=ä®ÖÖë=é™=áåÇáîáÇÉå=ÉääÉê=ÇÉå=Öêìéé=ëçã=
betonades alltmer att ett ökande ansvar läggs på individen eller den grupp som
áåÇáîáÇÉå=áåÖ™ê=áK=bíí=ÉñÉãéÉä=®ê=áÇ¨å=çã=ÇÉí=ÖçÇ~=~êÄÉíÉíI=ëçã=ä~åëÉê~ÇÉë=~î=
individen ingår i. Ett exempel är ide'n om det goda arbetet, som lanserades av
pîÉåëâ~=
med ë~ãã~=
namn íáää=
till
Svenska jÉí~ääáåÇìëíêá~êÄÉí~êÉÑ∏êÄìåÇÉí=
Metallindustriarbetareförbundet á=i Éå=
en ê~ééçêí=
rapport ãÉÇ=
samma å~ãå=
NVUR=™êë=âçåÖêÉëë=EëáÇK=NQFW=
1985 års kongress (sid. 14):
^íí=~êÄÉí~=®ê=~íí=Ñ™=î~ê~=ÇÉä~âíáÖ=á=ÄóÖÖ~åÇÉí=~î=î™êí=ä~åÇK=aÉí=®ê=~íí=íáääë~ãã~åë=
Att
arbeta är att få vara delaktig i byggandet av vårt land. Det är att tillsammans
med ~êÄÉíëâ~ãê~íÉêå~=
en êçää=
roll á=i
ãÉÇ=
î™ê= välfärd.
î®äÑ®êÇK= Arbetet
^êÄÉíÉí= ÖÉê=
î™ê= ä∏å=
arbetskamraterna ëâ~é~=
skapa vår
ger çëë=
oss vår
lön çÅÜ=
och Éå=
ë~ãÜ®ääÉíK=sá=ìééäÉîÉê=á=~êÄÉíÉí=~íí=~åÇê~=ã®ååáëâçê=ÄÉÜ∏îÉê=î™ê=áåë~íëK=a®êÑ∏ê=
samhället. Vi upplever i arbetet att andra människor behöver vår insats. Därför
®ê=~êÄÉíÉíë=î®êÇÉ=ìåáâí=çÅÜ=ê®ííÉå=íáää=Éíí=~êÄÉíÉ=Éíí=~Äëçäìí=âê~îK=^êÄÉíÉí=®ê=Éå=êáâ=
är arbetets värde unikt och rätten till ett arbete ett absolut krav. Arbetet är en rik
çÅÜ=çãáëíäáÖ=ÇÉä=~î=î™êí=äáîK=
och omistlig del av vårt liv.

råÇÉê=NVVMJí~äÉíë=~êÄÉíëä∏ëÜÉíëâêáë=çÅÜ=âê~î=é™=∏â~Ç=éêçÇìâíáîáíÉí=âçã=™íÉêáÖÉå=
Under I990-talets arbetslöshetskris och krav på ökad produktivitet kom återigen
íÉåÇÉåëÉê=íáää=™íÉêí~óäçêáëÉêáåÖ=çÅÜ=~íí=~êÄÉíÉí=ëíóÅâ~ë=ìéé=çÅÜ=ã®íë=á=çäáâ~=íáÇëJ
tendenser till återtaylorisering och att arbetet styckas upp och mäts i olika tidsÉåÜÉíÉêK=bíí=ë™Ç~åí=ÉñÉãéÉä=®ê=Å~ääJÅÉåíÉêë=ãÉÇ=áÄä~åÇ=ëéÉÅáÑáÅÉê~ÇÉ=çÅÜ=íáÇëÄÉJ
enheter. Ett sådant exempel är call-centers med ibland specificerade och tidsbeëí®ãÇ~=ìééÖáÑíÉêK=bíí=~åå~í=çãê™ÇÉ=Ç®ê=
stämda uppgifter. Ett annat område där íáÇã®íåáåÖ=çÅÜ=ëå®î~êÉ=~êÄÉíëÇÉäåáåÖ=
tidmätning och snävare arbetsdelning
aríê®åÖí=
trängt ëáÖ=
sig é™=
på ®ê=
är ÜÉãíà®åëí=
hemtjänst çÅÜ=
och ®äÇêÉçãëçêÖK=
äldreomsorg. cê™Ö~å=
Frågan ®ê=
är çã=
om ëí~åÇ~êÇáëÉêáåÖI=
standardisering, ~êJ
ÄÉíëã®íåáåÖ=çÅÜ=ÇÉí~äàëíóêåáåÖ=çÅâë™=á=Ü∏Ö=Öê~Ç=Ä®ÇÇ~ë=áå=á=fqJÄ~ëÉê~í=ëÉêîáÅÉJ=
betsmätning och detaljstyrning också i hög grad bäddas in i IT-baserat serviceçÅÜ=íà®åëíÉ~êÄÉíÉK=f=ÇÉåå~=ãÉåáåÖ=Ñáååë=çÅâë™=íÉÅâÉå=é™=~íí=_ê~îÉêã~å=®ê=íáääJ
och tjänstearbete. I denna mening finns också tecken på att Braverman är tillÄ~â~=é™=~êÉå~å=ãÉå=á=åó=âçëíóãK=aÉäë=Ñáååë=íÉÅâÉå=é™=~íí=àçÄÄ=ìêÜçäâ~ë=áÑê™Ö~=
baka på arenan men i ny kostym. Dels finns tecken på att jobb urholkas ifråga
çã=
om âçãéÉíÉåëI=
kompetens, âçåíêçää=
kontroll çÅÜ=
och áåÑäóí~åÇÉK=
inflytande. p~ãíáÇáÖí=
Samtidigt Ñáååë=
finns Éå=
en ~åå~å=
annan íÉåÇÉåë=
tendens ~íí=
att
ÄÉä~ëíåáåÖÉå=é™=àçÄÄÉå=∏â~êI=~êÄÉíÉí=áåíÉåëáÑáÉê~ë=çÅÜ=~íí=Öê®åëÉå=ãÉää~å=óêâÉëJ
belastningen på jobben ökar, arbetet intensifieras och att gränsen mellan yrkes~êÄÉíÉ=çÅÜ=Ñ~ãáäà=ëìÇÇ~ë=ìíK=aÉí=îáë~ë=áåíÉ=ãáåëí=~î=ÇÉå=∏â~åÇÉ=ìíîÉÅâäáåÖÉå=~î=
arbete och familj suddas ut. Det visas inte minst av den ökande utvecklingen av
çÜ®äë~=
ohälsa á=
i ~êÄÉíÉíI=
arbetet, ä™åÖíáÇëëàìâëâêáîåáåÖ~ê=
långtidssjukskrivningar çÅÜ=
och Ñ∏êíáÇëéÉåëáçåÉêáåÖ=
förtidspensionering ìåÇÉê=
under ÇÉ=
de ëÉJ
seå~ëíÉ=íáç=™êÉåK=
naste tio åren.
sáÇ= OMMQ=
t~åà~= iìåÇÄóJtÉÇáå=
Vid
2004 ™êë=
års ilJâçåÖêÉëë=
LO-kongress Ü∏ää=
höll çêÇÑ∏ê~åÇÉå=
ordföranden Wanja
Lundby-Wedin Éíí=
ett
Äê~åÇí~ä=çã=ÑäÉêI=Ä®ííêÉ=çÅÜ=íêóÖÖ~êÉ=àçÄÄK=aÉí=®ê=ë~ãã~=ã™ä=ëçã=äóÑíë=Ñê~ã=á=
brandtal om ﬂer, bättre och tryggare jobb. Det är samma mål som lyfts fram i
iáëë~Äçåëíê~íÉÖáåë=áÇ¨Éê=çã=ÒãçêÉ=~åÇ=ÄÉííÉê=àçÄëÒK=_®ííêÉ=àçÄÄ=Ü~åÇä~ê=ÉåäáÖí=
Lissabonstrategins idéer om ”more and better jobs”. Bättre jobb handlar enligt
il=çã=Ä™ÇÉ=ìíîÉÅâäáåÖ=á=~êÄÉíÉí=çÅÜ=á=ä∏åK=_®ííêÉ=àçÄÄ=Ü~åÇä~ê=çÅâë™=
LO om både utveckling i arbetet och i lön. Bättre jobb handlar också
çã=~íí=í~=ã~âíÉå=∏îÉê=î™ê~=ÉÖå~=äáî=çÅâë™=é™=~êÄÉíëíáÇK=jÉå=Ç™=ã™ëíÉ=îá=çÅâë™=Ñ™=
om att ta makten över våra egna liv också på arbetstid. Men då måste vi också få
ãÉê=ã~âí=∏îÉê=~êÄÉíÉíë=çêÖ~åáëÉêáåÖ=çÅÜ=∏îÉê=~êÄÉíëíáÇÉåK=sá=îáää=Ü~=Éíí=~êÄÉíëäáî=
mer makt över arbetets organisering och över arbetstiden. Vi vill ha ett arbetsliv
man â~å=
kan ìíîÉÅâä~ëI=
kan é™îÉêâ~=
påverka ëáå=
sin
Ç®ê=
î~êÇ~Ö= çÅÜ=
utvecklas, Ç®ê=
där ã~å=
man â~å=
sin vardag
och ~åî®åÇ~=
använda ÜÉä~=
hela ëáå=
där ã~å=
kompetens.
âçãéÉíÉåëK=

pé®ååáåÖÉå=ãÉää~å=áÇÉ~ä=çÅÜ=êÉ~äáíÉí=á=ÇÉåå~=Ñê™Ö~=ìíÖ∏ê=Éå=áåíêÉëë~åí=ìíã~åáåÖ=
Spänningen mellan ideal och realitet i denna fråga utgör en intressant utmaning
för den framtida forskningen om den ideala arbetsdelningen.
Ñ∏ê=ÇÉå=Ñê~ãíáÇ~=ÑçêëâåáåÖÉå=çã=ÇÉå=áÇÉ~ä~=~êÄÉíëÇÉäåáåÖÉåK=
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Del IV:
IV: Sociologi
Sociologi
Del

Exkurs om arbetsdelning, specialisering och helhetssyn
bñâìêë=çã=~êÄÉíëÇÉäåáåÖI=ëéÉÅá~äáëÉêáåÖ=çÅÜ=ÜÉäÜÉíëëóå=
inom utbildningsvetenskapen
áåçã=ìíÄáäÇåáåÖëîÉíÉåëâ~éÉå=
En långt gående arbetsdelning och specialisering inom utbildningsvetenskapen i
bå=ä™åÖí=Ö™ÉåÇÉ=~êÄÉíëÇÉäåáåÖ=çÅÜ=ëéÉÅá~äáëÉêáåÖ=áåçã=ìíÄáäÇåáåÖëîÉíÉåëâ~éÉå=á=
olika diskurser och yrkesgemenskaper kan Vara av godo. Den leder till en effekçäáâ~=ÇáëâìêëÉê=çÅÜ=óêâÉëÖÉãÉåëâ~éÉê=â~å=î~ê~=~î=ÖçÇçK=aÉå=äÉÇÉê=íáää=Éå=ÉÑÑÉâJ
íáîáëÉêáåÖ=~î=ÑçêëâåáåÖÉå=çÅÜ=Éå=~â~ÇÉãáëâ=éêçÇìâíáçå=ëçã=é™=Éíí=íóÇäáÖ~êÉ=ë®íí=
tivisering av forskningen och en akademisk produktion som på ett tydligare sätt
â~å=ã®í~=ëáÖ=ãÉÇ=ãçíëî~ê~åÇÉ=ìíîÉÅâäáåÖ=áåçã=ÇÉå=áåíÉêå~íáçåÉää~=ÑçêëâåáåÖÉå=
kan mäta sig med motsvarande utveckling inom den internationella forskningen
é™=çãê™ÇÉíK=p~ãíáÇáÖí=Ñáååë=Éå=êáëâ=Ñ∏ê=Éíí=î®ñ~åÇÉ=äçëíJáåJíê~åëä~íáçå=éêçÄäÉãI=
på området. Samtidigt finns en risk för ett växande lost-in-translation problem,
Ç®ê=âìåëâ~éëÄáäÇåáåÖÉå=~ääíãÉê=ëÉé~êÉê~ë=Ñê™å=Éå=äçâ~ä=âçåíÉñíI=ëéê™â=çÅÜ=âìäJ
där kunskapsbildningen alltmer separeras från en lokal kontext, språk och kulíìêÉää~=áÇÉåíáíÉíÉêK=aÉí=Ñáååë=Ç®êÑ∏ê=çÅâë™=Éíí=ÄÉÜçî=~íí=ãçíîÉêâ~=ÇÉåå~=Ñ∏ê=ä™åÖí=
turella identiteter. Det finns därför också ett behov att motverka denna för långt
Çêáîå~=~êÄÉíëÇÉäåáåÖ=ÖÉåçã=~íí=ëâ~é~=ëí~êâ~=íî®êîÉíÉåëâ~éäáÖ~=çÅÜ=ã™åÖîÉíÉåJ
drivna arbetsdelning genom att skapa starka tvärvetenskapliga och mångvetenNS=
ëâ~éäáÖ~=ãáäà∏Éê=ÄÉÑçäâ~ÇÉ=Ä™ÇÉ=~î=â®êåâçãéÉíÉåëÉê=çÅÜ=Öê®åëâçãéÉíÉåëÉêK
skapliga miljöer befolkade både av kärnkompetenser och gränskompetenser.16
Donald _êç~Çóë=
Broadys áåë~íëÉê=
på ÇÉíí~=
açå~äÇ=
insatser é™=
detta çãê™ÇÉ=
område ®ê=
är ìåáâ~K=
unika. e~å=
Han Ü~ê=
har Ñ∏êÉå~í=
förenat ÇÉå=
den ÖÉJ
gepredikament ãÉÇ=
med ~íí=
åìáå~=
î~ê~= Éå=
îÉíÉåJ
nuina ~â~ÇÉãáëâ~=
akademiska ëéÉÅá~äáëÉêáåÖÉåë=
specialiseringens éêÉÇáâ~ãÉåí=
att çÅâë™=
också vara
en vetenëâ~éäáÖ=Öê®åëêóíí~êÉ=é™=î®Ö=ãçí=åó~=çÅÜ=îáÇ~êÉ=éÉêëéÉâíáîK=e~å=Ü~ê=çÅâë™=ÑìåÖÉê~í=
skaplig gränsryttare på väg mot nya och vidare perspektiv. Han har också fungerat
ëçã=
som Éå=
en ÖçÇ=
god ~ãÄ~ëë~Ç∏ê=
ambassadör Ñ∏ê=
för ÇÉå=
den ëîÉåëâ~=
svenska ìíÄáäÇåáåÖëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=
utbildningsvetenskapliga ÑçêëâåáåÖÉå=
forskningen á=i
~åÇê~=ä®åÇÉêK=açå~äÇë=áåë~íëÉê=Ñ∏ê=~íí=Äêóí~=Ó=ÉääÉê=â~åëâÉ=ãáäÇê~=ÉÑÑÉâíÉêå~=~î=Ó=
andra länder. Donalds insatser för att bryta - eller kanske mildra effekterna av ÇÉå=
starka ~åÖäçë~ñáëâ~=
anglosaxiska Ççãáå~åëÉå=
dominansen á=i ìíÄáäÇåáåÖëîÉíÉåëâ~éÉå=
utbildningsvetenskapen Ä∏ê=
bör ë®êëâáäí=
särskilt äóÑí~ë=
lyftas
den ëí~êâ~=
fram. Intresset för den tyska kvalifikationsdebatten är ett tidigare exempel. Hans
Ñê~ãK=fåíêÉëëÉí=Ñ∏ê=ÇÉå=íóëâ~=âî~äáÑáâ~íáçåëÇÉÄ~ííÉå=®ê=Éíí=íáÇáÖ~êÉ=ÉñÉãéÉäK=e~åë=
Çàìé~=ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=Ñ∏ê=ÇÉå=Ñê~åëâ~=ìíÄáäÇåáåÖëJ=çÅÜ=âìäíìêëçÅáçäçÖáå=®ê=Éíí=~åå~í=
djupa engagemang för den franska utbildnings- och kultursociologin är ett annat
çÅÜ=ãÉê=Ñê~ãíê®Ç~åÇÉ=ÉñÉãéÉäK=
och mer framträdande exempel.
Broadys ÑçêëâåáåÖ=
forskning çÅÜ=
f=
I Éå=
en ëÉåí~óäçêáëíáëâ=
sentayloristisk ~åÇ~=
anda â~å=
kan ë®Ö~ë=
sägas ~íí=
att açå~äÇ=
Donald _êç~Çóë=
och ë~ãJ
samhällsgärning éê®Öä~ë=
Ü®ääëÖ®êåáåÖ=
präglas ~î=
av Éå=
en ëíê®î~å=
strävan ~íí=
att ìééÜ®î~=
upphäva Éå=
en Ñ∏ê=
för ä™åÖí=
långt ÇêáîÉå=
driven ~â~ÇÉãáëâ=
akademisk
ëéÉÅá~äáëÉêáåÖ=ÖÉåçã=~íí=ë~ãíáÇáÖ=Ä®ê~=ÑäÉê~=éÉêëéÉâíáî=é™=Éíí=ãóÅâÉí=âçãéÉíÉåí=
specialisering genom att samtidig bära flera perspektiv på ett mycket kompetent
ë®ííK=p™=ÒÑ~êî®ä=íáää=~êÄÉíëÇÉäåáåÖÉåÒ=â~å=çÅâë™=ëÉë=ëçã=Éíí=ãçííçI=çã=®å=Éà=ëçã=
sätt. Så ”farväl till arbetsdelningen” kan också ses som ett motto, om än ej som
Éíí=ëíêáÇëêçéI=Ñ∏ê=açå~äÇë=~â~ÇÉãáëâ~=áåë~íëÉêK=a®êíáää=ëâ~=ä®ÖÖ~ë=Ü~åë=Ñ∏êã™Ö~=
ett stridsrop, för Donalds akademiska insatser. Därtill ska läggas hans förmåga
~íí=
att ëâ~é~=
skapa Éå=
en ë~ãã~åÜ™ääÉå=
sammanhållen ÑçêëâåáåÖëãáäà∏I=
forskningsmiljö, ìíîÉÅâä~=
utveckla çÅÜ=
och ëí∏Çà~=
stödja çäáâ~=
olika Ñçêëâ~êJ
forskargrupper och medverka till en inskolning i den akademiska yrkesgemenskapen.
ÖêìééÉê=çÅÜ=ãÉÇîÉêâ~=íáää=Éå=áåëâçäåáåÖ=á=ÇÉå=~â~ÇÉãáëâ~=óêâÉëÖÉãÉåëâ~éÉåK=

======================================================
NS
16 =pÉ=
^Äê~Ü~ãëëçåI= Forskning
cçêëâåáåÖ= á=i stà'psleven.
ëí∏éëäÉîÉåK= lã=
Se ÉñÉãéÉäîáë=
exempelvis lä~îá=
Olavi dê~å∏=
Granö çÅÜ=
och hÉååÉíÜ=
Kenneth Abrahamsson,
Om âìåëâ~éI=
kunskap,

ë~ãã~åÜ~åÖ=çÅÜ=íê~ÇáíáçåI=o~ééçêí=kê=PSI=NVUNI=aÉäÉÖ~íáçåÉå=Ñ∏ê=ä™åÖëáâíëãçíáîÉê~Ç=ÑçêëâåáåÖI=
sammanhang
06/7 tradition, Rapport Nr 36, 1981, Delegationen för långsiktsmotiverad forskning,
cokI=píçÅâÜçäã=NVUNK=
FRN, Stockholm 1981.
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