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TCOs löl'slag ti/IIOI'Skning 
I denna serie framträder forskare och praktiker med nya rön och fårslag till forsk
ning inom får TCO angelägna områden. 

Kan utbildning förändra arbetslivet? 
De som medverkar i denna bok har olika erfarenheter om forskningsinriktningen, 
men ett är gemensamt - uppfattningen att utbildningen är en aktiv faktor, att 
utbildningssystem och utbildningsinsatser kan medverka till att fårändra eller 
konservera fårhållanden i arbetsliv och samhälle. 

TCO vill med denna bok stimulera till forskning och debatt kring sambanden 
mellan utbildning och arbetsliv. Inledningsvis redovisas TCOs utbildningspolicy 
och vilka fårändringar i samhälle och arbetsliv TCO vill åstadkomma med ut
bildningen som medel. 

Ett q.ntal fristående uppsatser av forskare från olika discipliner tar upp områden 
som utbildning och ekonomisk tillväxt, utbildning och samhällsfårändring, pro
fessionalisering samt arbetslivsperspektivet i efterkrigstidens utbildningsrefor
mer. Ett stort antal fårslag till fortsatt forskning presenteras. 

Boken avslutas med en aktuell forskningsöversikt om synen på samband mellan 
arbetsliv och utbildning. Den riktar bl a kritik mot den traditionella pedagogiska 
forskningen. 

Boken kan användas i undervisning och forskning på olika nivåer i bl a pedago
gik, sociologi, socialt arbete, ekonomi och historia. 

I serienhar hittills utkommit 
l. Organisationerna och samhällsutvecklingen 

I serien planeras 
3. Forskning inom socialpolitiken - ett fackligt perspektiv 
4. Jämställdhet i arbetslivet 
5. Arbetsplatsfrågor 
6. U t bildning får fårnya t fackligt arbete 
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Förord 
Denna bok har kommit till får att stimulera till forskning kring sambanden mel
lan utbildning och arbetsliv. De som medverkar i boken har olika erfarenheter 
och forskningsinriktningar men ett är gemensamt - uppfattningen att utbild
ningen är en aktiv faktor, att utbildningssystem och utbildningsinsatser kan 
medverka till att fårändra eller konservera fårhållanden i arbetsliv och samhäl
le. Frågetecknet i rubriken "Kan utbildningen fårändra arbetslivet?" är när
mast att se som en fråga om hur, på vilka områden och i vilken utsträckning. 

För TCO som aktör i samhällsdebatten och som fåreträdare får människorna 
i arbetslivet är det angeläget att fa belyst hur utbildningspolitik och konkreta 
utbildningsåtgärder kan medverka till att man når fackliga mål på en övergri
pande samhällsnivå, på arbetsplatsnivå och på den nivå som gäller yrkesgrup
per och individer. Denna typ av frågeställningar har enligt TCOs uppfattning 
hittills fårsummats i forskningen och den utbildningspolitiska debatten. 

Boken har följande uppläggning. I avdelning l redovisas några grunddrag i 
TCOs utbildningspolitik. Framställningen bygger på rapporten" Arbetsliv och 
utbildning", som utarbetats av TCOs utbildningsnämnd inför 1982 års TCO
kongress. 

Avdelning 2 utgörs av sex fristående inlägg som ursprungligen presenterades 
vid ett seminarium på TCO-skolan Bergendal (den 28 april 1981). Vid detta 
seminarium diskuterades även grundtankarna i den kommande rapporten 
"Arbetsliv och utbildning" med utgångspunkt från då föreliggande utkast. I 
seminariet deltog ett trettiotal forskare och fåreträdare får utbildningsmyndig
heter samt ett trettiotal representanter får TCO, TCO-förbund och andra ar
bet~marknadsorganisationer (se bilaga). Vid grupparbeten diskuterades bl a 
angelägna områden får fortsatt forskning. Protokoll från två grupper återges 
som avslutning på detta kapitel. 

Avdelning 3 utgörs av en resonerande forskningsöversikt som gjorts av Donald 
Broady vid lärarhögskolan i Stockholm. Översikten har disponerats får att an
knyta till framställningen i kapitel l. Här ges ett stort antal uppslag till fortsatt 
forskning. Donald Broad y har också medverkat vid redigeringen av boken. 

Vi vill rikta ett varmt tack till alla dem som medverkat vid tillkomsten av den
na bok! 

Augusti 1983 
TCOs nämnd får utbildningsfrågor 
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Reproduktionsteorierna och 
utbildningsforskningen 
Av Donald Broady 

Reproduktionsteoriernas användbarhet 
Åke !sling har presenterat några av sextio- och sjuttiotalets reproduktionsteo
rier, dvs teorier om hur utbildningen bidrar till att aterskapa, upprätthålla och 
utveckla arbetskraften, den sociala skiktningen, ideologi och personlighets
mönster. Som Åke påpekat, har utbildningsforskningen bru~ for sådana teorier, 
men de måste utvecklas i empiriska sammanhang, så som Ake gör. Jag ska in
ledningsvis spinna vidare på Akes tråd genom att säga ytterligare något om i 
vilka avseenden reproduktionsteorierna kan utvecklas och användas. 

När några av dessa teorier - Altvaters utbildningsekonomiska analyser, 
Poulantzas' stats- och klassanalyser, Bourdieus kultursociologiska undersök
ningar, Habermas' och Offes legitimitetsstudier och anglosachsiska nymarxis
tiska skrifter - importerats till vårt land, har de ofta uppfattats som färdiga 
teoribyggen, att respektfullt hänvisa till, alternativt ta avstånd från. I åtskilliga 
pedagogiska uppsatser och forskningsrapporter finner man formuleringar som: 
För övrigt fYller utbildningen vissa for samhällets reproduktion nödvändiga 
funktioner, se Altvater & Huisken ( 1971 ), vilka beklagligtvis inte kan behandlas 
i denna undersökning. - Det är att bygga en marmortrappa upp till dasset. 
Om teorierna duger något till, skall de forstås användas som redskapsbodar for 
forskningen och utbildningsdebatten. 

En anledning till att reproduktionsteorierna använts så litet, kan vara att de, 
när de hemforts till vårt land, filtrerats genom redan etablerade forståelsefor
mer, i synnerhet av funktionalistisk art. Tesen att utbildningen bidrar till den 
samhälleliga reproduktionen har ofta reducerats till påståenden om att utbild
ningen fYller de samhälleligt nödvändiga funktionerna att kvalificera arbets
kraft i enlighet med kapitalets behov, att sortera eleverna i enlighet med arbets
delningens och klasskiktningens givna positioner, att formedla ideologi som be
fås ter rådande maktfor hålland en. Sådana aprioriska postulat leder fram till cir
kelresonemang i stil med: Utbildningen ser ut som den gör for att samhället ser 
ut som det gör, och därfor ser utbildningen ut som den gör ... Men i stället for att 
postulera att utbildningen fYller funktioner som de nämnda, måste det vara 
forskningens uppgift att visa varfor och hur- och om (huruvida utbildningen är 
funktionell eller dysfunktionell är en empirisk fråga) .1l*l 

Som nämnts importerades reproduktionsteorierna till att bölja med i form av 
allmänna teser, naturligt nog. Det är exempelvis illustrativt att Pierre Bourdieu 
i Sverige blivit känd for en hårdläst bok om reproduktion han var med om att 
skriva for drygt tio år sedan, och som var ett mycket allmänt hållet utkast till en 

*) Samtliga noter återfinns på sid 63 ff. 
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teori om kulturell reproduktion, där utbildningen bara ~änade som ett exem
pel.2) Varken den empiriska grunden får detta teoriutkast - nämligen Bour
dieus egna och andras antropologiskt orienterade studier eller de många omfat
tande empiriska undersökningar som sedan halvtannat decennium utförts vid 
det sociologiska forskningscenter i Paris, som Bourdieu förestår - har i nämn
värd grad inspirerat svensk pedagogisk forskning (i stället är det f n från USA 
som etnometodologi och liknande riktningar importeras). 

Och det är illustrativt att när två marxistiska pionjärarbeten som Åke nämn
de- en utbildningsekonomisk materialsamling under redaktionavElmar Alt
vater och Freerk Huisken3l samt ett arbete av Christian Baudelot och Roger 
Establet4l om den franska skolan, bägge från 1971 - fårsta gången presentera
des översatta till nordiskt språk5l, hämtades de översatta avsnitten inte ur de 
omfattande historiskt-empiriska partier som också finns i dessa bägge volymer. 

Jag vill också nämna ett utbildningspolitiskt problem, nämligen att repro
duktionsteorierna i så hög grad använts med syftet att punktera illusioner: illu
sioner om att skolan kan vara en spjutspets mot framtiden, illusioner om lära
rens möjligheter i klassrummet, etc. Reproduktionsteorierna har alltså använts 
får att peka på begränsningar och ramar, på allt som inte är möjligt. Elmar 
Altvater, en portalfigur inom marxistisk utbildningsekonomi, har nyligen i ett 
bitvis självkritiskt inlägg funderat över varfår det blev så: 

"Analyser av gränser får välfärdsstaten och statsinterventionismen hade en viktig 
betydelse i en konjunkturfas (prosperiteten efter 1968), då man inte bara i det all
männa medvetandet utan även i teorierna antog att den borgerliga staten hade näst 
intill obegränsade möjligheter att forma samhälleliga utvecklingstendenser och att 
manipulera deras motsättningar." 

Som exempel på teoretiska bidrag som åren efter 1968 överskattade statens ma
növerutrymme nämns Habermas', Offes och Stamokap-forskarnas ståndpunk
ter. I motsats därtill innebar den forskningsinriktning Altvater själv represente
rade att "Statsteorin primärt uppfattades som analys av statens gränser l .. ./". 
De vänstersinnade socialdemokraterna och den nya vänstern kunde, beväpna
de. I?ed bestämningarna av statens "systemgränser" och "handlingsgränser", 
kntlsera och bekämpa både socialdemokratins regeringspolitik och de illusioner 
som Stamokapfalangen odlade. 

"I det sena sextio- och tidiga sjuttiotalets teoretiska sammanhang var statshärled
ningsdiskussionen väsentligen destruktiv i ideologikritisk mening."61 

Kanske är dessa Elmar Altvaters självreflexioner av måttligt intresse får den 
som inte följt den västtyska statsteoridiskussionen. Poängen är alltså att den typ 
av statsanalys som utvecklades i Västtyskland åren kring 1970 och till vilken 
den marxistiska utbildningsekonomin är en gren, forst och främst syftade till att 
påvisa gränser får den statliga politiken och planeringen - ett påvisande som 
fYllde en kritisk funktion i fårhållande till de dåförtiden utbredda föreställ
ningarna om statens nästan obegränsade manöverutrymme. 

.Och får oss i Sverige, där de marxistiska utbildningsanalyserna spelat 
mmdre roll, kan det vara frestande att i stället betrakta den s k ramfaktorteorin , 
som utvecklades vid samma tid, ur samma perspektiv. Också här i landet domi
nerade länge den högkonjunkturbetingade övertron på statsingripandenas ef-
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fekter, liksom övertron på olika aktörers (läroplansmakares, lärarutbildares, lä
rares ... ) möjligheter att genomdriva fårändringar inom utbildningssystemet. I 
det debattklimatet fungerade hänvisningar till ramfaktorteorin samt själva be
greppet 'ram' effektivt, när det gällde att stryka de dominerande föreställningar
na mot håren, vilket kan fårklara att man så ofta talat om skolans "ramar" i 
mångahanda betydelser. 

I så fall bör man gå vidare och fråga om det kanske i dagens sociala och 
ekonomiska klimat - när utbildningsforskningen förmodligen alltmer kommer 
att legitimeras med hänvisning till möjligheter till effektiviseringar, besparingar 
och nedskärningar - inte längre fYller samma kritiska funktion att påvisa ra
mar och gränser. Kanske finns det nu större behov av gedigna undersökningar 
av möjligheterinom utbildningssektorn? 

Detta problem har en legitimitetsaspekt En utbildningsforskning som inrik
tas på att uppdaga gränser, ramar, hinder, kan bidra till att minska den spräng
kraft som ligger i att utbildningsideologins uttastelser - en skola som utvecklar 
allas förmågor, osv - inte motsvarar utbildningens verklighet. Människor som 
far veta att skolan är till får att reproducera den bestående ordningen, punkt och 
slut, kanske slutar ställa "orealistiska" krav på skolan, och glappet mellan ut
fastelser och verklighet stängs igen. Det tror jag vore demobiliserande och 
dumt. Skolan ska lova mer än den kan hålla. 

- Detta var en utbildningspolitisk exkurs fåranledd av iakttagelsen att repro
duktionsteorierna hittills så ofta använts får att punktera illusioner. 

Ytterligare ett problem när det gäller importen av reproduktionsteorierna 
har samband med den nu aktuella tendensen inom svensk pedagogisk forskning 
och pedagogisk debatt att överge eller tona ned de hittills fårhärskande psykolo
giska och inominstitutionella förklaringarna till fårmån får makrosociologiska, 
statsvetenskapliga och liknande förklaringar (ungefar som pedagoger under 
sextiotalet lånade förklaringsmodeller från smågruppssociologin). 

Sådan nyorientering, som TCO efterlyser, ska fårstås välkomnas, men jag 
vill ändå peka på ett problem: Risken får att man s a s "utvärtes" adderar exem
pelvis fardiga sociologiska förklaringar (t ex hänvisningar till klasspecifika för
hållanden) till pedagogikens traditionella inmutningar, dvs ställer olika "pers
pektiv" sida vid sida och därmed lämnar bägge disciplinernas, såväl sociologins 
som pedagogikens, förklaringar oanfaktade. Och man hamnar i socialpsykolo
gins klassiska dilemma: å ena sidan samhällsvetenskapliga, å andra sidan psy
kologiska förklaringar; man far svårigheter att hantera sambanden dem emel
lan och det som borde vara pedagogikens specifika territorium: problem kring 
hur människor blir samhällsvarelser eller förstatligandet av själen eller hur man 
nu vill benämna detta territorium. 

Låt mig exemplifiera med det öde som drabbat det redan nämnda begreppet 
'ram' i svensk utbildningsdebatt 

När rambegreppet introducerades i svensk pedagogisk forskning medUrban 
Dahllöfs 7l och Ulf P Lundgrens8l undersökningar, var det fotat i specifika fråge
ställningar som gällde i synnerhet den betydelse elevgruppens sammansättning 
samt tidsanvändningen hade får undervisningsprocessens utformning och ut
fall. I det sammanhanget hade "ramfaktor" eller "ramsystem"9) sin väl definie
rade mening; därmed avsågs vissa faktorer eller strukturer som lärare och elever 
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inte kunde ha inflytande över men som hade tämligen omedelbar betydelse för 
undervisnings processen. 

Men efterhand expanderades rambegreppet i utbildningsdebatten till att 
gälla vilka som helst- institutionella och samhälleliga- betingelser för utbild
ning. Så används ordet exempelvis i TCOs utkast till kongressprogrammet 
"Arbetsliv och utbildning", och så användejag själv ordet "ram" alldeles nyss. 
I den allmänna skoldebatten hör man nu dagligdags att "Det finns vissa ramar 
för skolan som bestäms av skolans roll i samhället", vartill ofta fogas den tröste
rika tanken att "Innanför dessa ramar finns dock ett fritt utrymme som lärare 
och elever ... " 

Enligt min mening är den sortens resonemang problematiska. Visst kan man 
använda ordet "ram", men det nyssnämnda pedagogiska 'ramfaktor' -begrep
pet kan inte utan vidare expanderas till vilka som helst av utbildningens be
tingelser. Kort sagt innebär "ram tänkandet", när det på detta sätt generalise
ras, att utbildningens samhälleliga bestämningar reduceras till faktorer som be
gränsar, förhindrar, förbjuder, undertrycker, stänger in och täpper till. Men de 
förhållanden (t ex utbildningspolitiska initiativ och maktens "aktiva" mekanis
mer) som driver fram, producerar, påbjuder, blir oåtkomliga för analys och kan 
bara förklaras i termer av människors eller organisationers fria vilja. 

Som en pendang till ramtänkandet på makronivå uppträder föreställningar 
om "det fria utrymmet" inom utbildningssektorn. Detta "fria utrymme" eller 
skolans "relativa autonomi" far ofta rätt och slätt beteckna det som blir över när 
den samhällsvetenskapliga utbildningsanalysen gjort sitt. Därmed blir "det fria 
utrymmet" en svart låda dit alla fenomen förvisas som inte låter sig förklaras 
enligt rammodellen, och samhällsforskningens ambitioner i sammanhanget 
krymper till uttalanden om vad som inte kan ske inom utbildningssektorn. Inget 
låter sig sägas om varför det som faktiskt sker sker. 

Detta var en liten katalog över problem som har med reproduktionsteorier
nas användbarhet att göra. Sammanfattningsvis: Dessa teorier måste utvecklas 
och användas, och deras empiriska grund måste lyftas fram och utvecklas; de 
funktionalistiska fallgroparna måste undvikas; teorierna kan användas för att 
undersöka möjligheter, inte bara för att påvisa gränser och punktera illusioner; 
den specifika kunskap som kan vinnas genom pedagogisk forskning bör tas till
vara. 

Sambandet utbildningsvärld och omvärld 
För att vi ska ra redskap att begripa exempelvis samband mellan skolutveckling 
och arbetslivsutveckling, behöver vi arbeta med de nyare reproduktionsteorier
na och annat som samhällsvetenskaperna har att erbjuda. Den svenska utbild
ningsideologin under efterkrigstiden har ju i hög grad präglats av amerikansk 
progressivism och ideer i anslutning till denna: iden att skolans mål är den en
skilde elevens välfard; iden om skolan som samhällsomvandlare, som spjutspets 
mot framtiden; den vetenskapliga grunden i utvecklingspsykologi. 

Idag framstår dessa utgångspunkter som otillräckliga. Vi är nog många som 
vill skriva under på formuleringarna i TCOs programmaterial "Arbetsliv och 
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utbildning" att "utbildningsväsendet aldrig kan vara neutralt i förhållande till 
utvecklingen i samhälle och arbetsliv" 101, och "Samspelet mellan utbildningen 
och dess omvärld har inte ägnats tillräcklig uppmärksamhet i utbildningsforsk
ningen."111 

Den här blindheten för samspelet mellan utbildning och omvärld har Law
rence A Cremin utnämnt till en orsak bakom den amerikanska progressivis
mens sammanbrott: 

"Orsaken till att den progressiva utbildningen kollapsade, var att progressivisterna 
hade fårbisett den avgörande punkten i 1900-talets amerikanska utbildningserfaren
het, nämligen att en utbildningsrevolution hade pågått utanfår skolan, vida mer ge
nomgripande än varje slags fårändring som ägt rum inom skolan - den revolution 
som är innesluten i framväxten av film, radio och television, och den samtidiga trans
formeringen av den amerikanska familjen under industrialismens och urbanise
ringens villkor. Progressivisterna hade satsat på skolan som den avgörande häv
stången får social reform och individuellt självförverkligande vid exakt den tidpunkt 
då hela mönstret får makten över utbildningen skiftade radikalt." 121 

Det är nog just här man borde söka grundbulten när det gäller den svenska 
utbildningsideologins dilemma: Samtidigt som politiker, planerare, debattörer 
och lärare fortfarit att (åtminstone på programuttalandenas nivå) hänvisa till 
utbildning som en hävstång för att förbättra individens och samhällets möjlig
heter till ekonomisk och social utveckling, har de sociala och ekonomiska be
tingelserna för utbildningen förändrats radikalt: 

Ett akut problem runtom i Västeuropa är konsekvenserna av ungdomsar
betslösheten. Eftersom Kjell Eide nyss givit oss en överblick över detta problem
område, skajag nöja mig med att resa ett par, tre frågor. Eftersom TCOs ut
bildningsavdelning är värdfolk, finns det anledning att bölja med frågan vad 
den fackliga rörelsen kan göra för de utstötta, eller "de aldrig insläppta" som 
Skå-Gustav Jonsson brukar föredra att kalla dem. Frågan aktualiseras av 
TCOs plädering för ett sammanhängande, centralt planerat och rationellt sy
stem för återkommande utbildning utan återvändsgränder, ett utbildningssy
stem som är fördelaktigt för dem som befinner sig innanför, kan man förmoda, 
men som kan skapa problem för dem som hamnar utanför; vilket far mig att 
tänka på det begrepp "det andra samhället" som AlbertoAsor-Rosa införde i 
samhällsdebatten för några år sedan. Med "det andra samhället" avsåg Asar
Rosa de aldrig insläppta, marginaliserade, och i synnerhet de arbetslösa ungdo
marna, och han varnade för en kommande "förödande cyklon", när dessa skul
le urladda sig mot "det garanterade samhället", de som har sitt på det torra, i 
vars centrum den organiserade arbetarklassen befinner sig. Således en helt an
nan bild av framtida sociala strider än den de traditionella klasskampsteorierna 
målat upp. 131 

l sitt utredningsarbete för den danska låginkomstkommissionen har Anders 
Mathiesen 141 pekat på en fundamental motsättning i behandlingen av de ung
domsarbetslösa: Staten behandlar dem som individer, som homo economicus. 
Var. och en förväntas individuellt skaffa sig utbildning som ger de bästa chanser
na I konkurrensen. Samtidigt är de socialt sett grupper, inom vilka specifika 
arbetslöshetskulturer utvecklas som hotar den sociala ordningen, skapar drop
outs och kostar mycket pengar. 
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För att dessa "restgrupper" ska överleva och fungera någorlunda samhälls
anpassat, kräver Mathiesen utbildningsåtgärder som inte ger omedelbar eko
nomisk avkastning, främst breda utbildningar (Mathiesen har sedan länge plä
derat för polyteknisk utbildning15l) samt en aktiv och selektivt styrd utbild
nings- och arbetsmarknadspolitik; vi har hört Kjell Eide ge uttryck för liknande 
åsikter. 

Men om förslag som dessa ger restgrupperna litet bättre möjligheter, kan 
man samtidigt räkna med att fler ungdomars tillvaro blir osäker, genom att ar
betslösheten sprids på fler. 16) 

(Det finns andra sätt att betrakta arbetslöshet än de individinriktade som 
dominerar hos oss: I Mondragonkooperativen i Baskien utdelas inte individuel
la arbetslöshetsunderstöd utan kollektiva, till det kooperativa företaget, som 
låter arbetsuppgifter rotera så att man delar på arbetslösheten. 17)) 

Ungdomsarbetslösheten är kanske det tydligaste uttrycket för att betingelser
na får utbildningen förändrats. Den ekonomiska och sociala utvecklingen har 
även förändrat betingelserna för utbildningsplanering. 

Ulf P Lundgren har t o m framkastat tanken att utbildningsplanering i gam
mal välkänd mening endast var möjlig i en expanderande ekonomi, där nya 
utbildningsvägar kunde inrättas, nya grupper kunde beredas utbildningsmöj
ligheter etc, utan att befintliga utbildningar och professionsintressen därvid be
hövde hotas. Idag handlar i så fall utbildningspolitik mer om den råa styrkan 
hos olika intressegrupper än om planering i gängse mening. 18) 

Det är kanske illustrativt att ett par av utbildningsekonomins pionjärer tap
pat tron på de utbildningsekonomiska planeringsstrategierna. Kjell Eide ställde 
förra året i en tidskriftsartikel frågan "U tbildningsekonomin - rör den på sig?", 
som han besvarade nekande. 19) Och i ett samtidigt nummer av tidskriften Bild
ung und Politik gör Friedrich Edding, som brukar tillerkännas äran av att ha 
infört utbildningsekonomin i Västtyskland, avbön och kritiserar utbildnings
ekonomins instrumentella inriktning på ekonomisk tillväxt och dess blindhet för 
andra värden än ekonomiska och för andra bildningsmöjligheter än de som tra
ditionellt erbjuds inom utbildningsapparaterna. 20) 

Som en lösning på många av problemen inom utbildningssektorn, framfårs 
nu krav från vitt skilda håll om arbetslivsanknytning. När många disparata in
tressen ska enas, brukar programmet bli ytterst allmänt. Detta brukar innebära 
att det inte kommer så värst mycket ut av det, eftersom de aktörer som ska tolka 
programmet och göra något av det har egna intressen i saken, men ingen aktör 
har intresse av att i praktiken ge stöd åt ett allmänt hållet program. 21 ) 

Några fårska rapporter från Pacific News Service berättar om vad somjust 
nu händer i USA när vissa av programmen för "erfarenhetsbaserad arbetslivs
anknytning" och liknande tar gestalt i praktiken. Om vi far tro de här larmrap
porterna krymper skoldagen drastiskt på många håll runtom i USA, och som 
vanligt går Californien i täten; där pågår nu en debatt om att göra motsvarighe
ten till högstadiet frivillig. Och åtskilliga elever tillbringar en god del av skolda
gen med okvalificerat och underbetalt arbete på hamburgerrestauranter och 
bensinstationer. Stick i stäv med programmens intentioner tycks därmed sna
rast deras chanser på arbetsmarknaden minska. 221 

Sårlana rapporter visar att, som det formuleras i utkastet till TCOs program-
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material, "/ .. ./ reformgenomförandet måste ägnas betydligt större uppmärk
sampet i framtida reform- och planeringsarbete." Och här kan, för att återknyta 
till Ake !slings inledande presentation, samhällsvetenskaplig och historisk ut
bildningsforskning göra nytta. Ty utbildningsreformatörernas och läroplans
makarnas vanligaste fråga är: Varför sker inte reformen som vi tänkte? Varför 
omsätts inte våra intentioner i praktiken? Beror det på bristande stöd från andra 
sektorer, konservatism inom lärarkåren, eller vilka är de faktorer som "stör" 
reformgenomförandet? (Detta är det traditionella utvärderingsperspektivet 
förväntade resultatjämförs med faktiskt utfall, varefter man frågar vilka "stör
faktorer" som gjorde att det inte blev som man tänkte.) 

Forskningen borde ha möjlighet ställa en anna fråga, som förefaller mer rim
lig och fruktbar: Varfor åstadkommer överhuvudtaget reformer någonting? Att nå
gonting faktiskt kan åstadkommas med hjälp av utbildningsreformer, när ut
bildningen är så bestämd av utvecklingen i samhället i övrigt, av alla redan 
etablerade kraftfält utanför och alla cementerade maktförhållanden och verk
samhetsformer inom utbildningsinstitutionerna och alla traditioner, det kräver 
verkligen sin förklaring. Ur detta perspektiv framträder reformimplemente
ringen som en "störfaktor" i redan etablerade system, och som "störfaktor" bör 
den nog studeras för att resultaten ska bli begripliga och användbara. 

Noter 

l. Det är kanske främst de som varit avogt stämda till de nyare reproduktionsteori
erna som uppfattat dem som mekaniska och funktionalistiska, men sådana ten
denser uppträder förvisso även i en del av denna teoriutveckling, exempelvis i 
amerikansk nymarxism. I ett annat sammanhang har jag använt Carnoy & Le
vin (Eds): The Limits of Educational Reform (1976) som åskådningsexempel, se 
Broady: Projektet Socialisation och kvalifikation. Forskningsprogram 1980-01-30 (Ut
drag), bakgrund~~aterial till seminarium om empirisk kvalifikationsforskning 
anordnat av UHA:s F oU-byrå 29-30 sept 1980, s 9-31. 

2. P Bourdieu &J -C Passeron: La reproduction. Paris: Les editions de Minuit, 1970. 
3. E Altvater & F Huisken (Hrsg): Materialien zur politischen Ökonomie des Ausbil

dungssektors. Erlangen: Politladen, 1971. 
4. C Baudelot & R Establet: L 'efole capitaliste en France. Paris: Maspero, 1971. 
5. I studenterrådets årsberetning, Arhus 1972, resp i B Berner, S Callewaert & H Sil

berbrandt: Skole, ideologi og samfund. Köpenhamn: Munksgaard, 1977. 
6. E Altvater & O Kallscheuer: "Reaktionen auf eine Provokation. Wie die Linke 

in Italien die Krise des Marxismus diskutiert", i Altvater & Kallscheuer (Hrsg): 
Den Staat diskutieren. Kontroversen iiber eine These von Althusser. Berlin: Verlag Ås
thetik und Kommunikation, 1979, sid 8f. 

7. U Dahllöf: Skoldifferentiering och undervisningsforlopp. Sth: Almqvist & Wiksell, 
1967. 

8. U P Lundgren: Frame Factors and the Teaching Process. A contribution to curriculum 
theory and theory on teaching. Sth: Almqvist & Wiksell, 1972. 

9. U P Lundgren: Mode! Anafysis of Pedagogical Processes. Lund: CWK Gleerup, 
1977. 

10. TCO, kongressprogram "Arbetsliv och utbildning", utkast till kap IX, PM 
1981-04-13, sid 3. 

11. TCO,opcit, utkasttillkap IV, PM 1981-03-30, sid l. 
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12. L A Cremin i en uppsats från 1976 som jag inte återfinner i skrivande stund. 
Samma tes återfinnes i C remin: The Genius of American Education ( 1965). C remin 
har skrivit standardverket framfor andra om den amerikanska pedagogiska pro
gressivismen: The Transformation oj the School. Progressivism in American Education 
1876-1957. New York: Vintage Books, 1961. 

13. A Asor-Rosa: "Die zwei Gesellschaften", i Ästhetik und Kommunikation akut Nr 2. 
Berlin: Verlag Ästhetik und Kommunikation, 1978. 

14. A Mathiesen: Uddannelsespolitikken, uddannelsesfordelingen og arbejdsmarkedet. Ar
bejdsnotat 4. Köpenhamn: Lavindkomstkommissionen, 1979. 

15. Se t ex A Mathiesens argumentering i Uddannels e og produktion. Bidrag til belysning 
af det historiske forhold mellem den videnskabelig- tekniske udvikling og arbejdskraftens 
kvalificering i Danmark. Köpenhamn: Munksgaard, 1976, som även finns i svensk 
översättning. 

16. B Hega & A V Jensen: Statsherredommets åndsarbejde - en kritik aj uddannelsesforsk
ningen. Köpenhamns universitet, Sociologisk institut, 1981, sid l 73. 

17. L Hell blom: Kampenfor jobben. En handbok. Sth: Ra ben & Sjögren, 1981, sid 168. 
18. Inom området regional planering har man varit inne på liknande tankar; T 

Maunsbach och B Mårtensson vill i Samhällsplanering. Mönster, inflytande och al
ternativ. Sth: Statens råd for byggnadsforskning, 1978, skilja mellan "anpass
ningsplanering" som handlar om att kortsiktigt inrätta sig efter de aktuella om
ständigheterna, och "forväntningsplanering" som främst gäller forväntningar 
om expansion och de möjligheter som expansionen kan erbjuda. 

19. Forskning om utbildning 1980:2, sid 18-26. 
20. Bildung und politik l980:X, sid 7-15. 
21. Denna tanke utvecklas i ett kommande avhandlingsarbete av Bo Lindensjö, 

Högskolereformen. En studie i politik (pre! titel). 
22. Seth Rosenfeld: "Work Experience:" Career Path-or Road to a Low-Income 

Lifetime?; Allison Engel: Public Education dismandes itself-the incredible 
shrinking School Day. Pacific News Service, 1981. 

23. Man kan t o m, med Bo Lindensjö (o p cit), hävda att en planering som inte inne
fattar genomforandet inte är någon planering. Ty utan resultat blir planering 
inte planering, utan snarare idedebatt, policydiskussion, ideologi produktion. 
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Program och deltagarförteckning 
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Förord 
Mitt uppdrag är att kommentera forskning~n om samband mellan utbildning 
och arbetsliv. Det innebär avgränsningar. Aven om listan över angelägna frå
gor som rör utbildning och arbetsliv kunde göras lång, är det för det första inte 
självklart attjustforskning är bästa sättet att gripa sig an varenda en av dessa 
frågor. För det andra är det bara en mindre del av all utbildningsforskning och 
all arbetslivsforskning som ägnas samband mellan utbildning och arbetsliv. 

För att undersöka sambanden mellan utbildning och arbetsliv kan vi ha 
glädje av begreppet "kvalifikation", som är ett begrepp för sådana samband. I 
synnerhet menar jag att åtskillig inspiration finns att hämta i den teoretiska och 
empiriska kvalifikationsforskning som sedan slutet av sextiotalet utvecklats 
inom tyskt språkområde. 

Vidare kan vi låta oss inspireras av den forskning som de senaste två decenni
erna utvecklats under Pierre Bourdieus ledning vid Centre de sociologi e europe
enne, Paris. I Sverige förefaller nu den etnometodologiska revolutionen (som 
man säger i USA) ha nått utbildnings- och arbetslivsforskningen på bred front 
och på de kvantitativa och statistiska teknikernas bekostnad. Därför finns det 
just nu anledning att betona att också de sistnämnda behövs för att vi skall kun
na begripa utbildningens och över huvud taget kulturreproduktionens förhål
lande till arbetslivet; inte minst när det gäller möjligheter att kombinera de mest 
skilda forskningsmetoder och -tekniker är Bourdieus sociologi spännande och 
uppfordrande. 

Dessa bägge forskningstraditioner - den ekonomikritiska inom tyskt språk
område och den närmast "klassiskt" antropologiska och sociologiska med anor 
från Mauss, Durkheim och Halbwachs som idag förvaltas av framför andra 
Bourdieu - är de två tyngdpunkterna i den följande diskussionen. 

Däremellan har jag fogat in ett sammanbindande avsnitt om bl a en tankefi
gur, "den pedagogiska kvasten", somjag menar alltför mycket fatt dominera 
den svenska diskussionen och forskningen om utbildning/arbetsliv. När vi för
söker komplettera eller överskrida dt;nna tankefigur och den metodologiska in
dividualism som ligger till grund för den, borde västtysk kvalifikationsforskning 
och fransk kultursociologi kunna fungera som inspirationskällor, var på sitt sätt. 

Diskussionen om de två traditionerna bygger på mitt arbete inom projektet 
"Socialisation och kvalifikation", som finansieras av Humanistisk-samhällsve
tenskapliga forskningsrådet och är förlagt till Forskningsgruppen för läroplans-
teori och kulturreproduktion. · 

Maj1983 
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l. Om kvalifikationsforskning 
Kvalifikationsbegreppet 
~valifikationsbegreppet används inom både arbetslivs- och utbildningsforsk
mogen och erbjuder möjligheter att länka samman dessa bägge områden. 
Ino~ ar?~tssociologin bruk.ar "kvalifikationer" avse kunskaper, fårdigheter 

eller dispositiOner som arbetslivet kräver av den anställde. Kraven har natur
ligtvis samband med utvecklingen av arbetsorganisation och teknologi samt till
gång och efterfrågan på arbetskraft m m. 

Inom utbildningsforskningen brukar kvalificering helt enkelt beteckna att 
människor i bl a utbildningsinstitutionerna fårbereds får livet och i synnerhet 
f~~ ar.b~tsl~vet. ~v~lifikatio?steorins analysverktyg kan vara till god ~älp redan 
nar VI forsaker fngora oss fra n en del fårenklade slentrianuppfattningar om sam
banden mellan utbildning och arbetsliv. 

Till de vanligaste hör nog föreställningen att bara man stoppar in i skolan lite 
~an~. av något som li15ger en varmt om hjärtat- demokrati,jämställdhet, kri
tiskt tankande .... - sa kommer mer av samma sak att uppträda i arbetslivet. Så 
resonerar ofta skolpolitiker, administratörer och olika intressenter, däribland 
löntagarorganisationerna. En annan typ av vanligt förekommande fårenklade 
föreställningar gäller hur friktionen i övergången skola/arbetsliv bör tolkas. Så
dana friktioner, som innebär att skolan ger kvalifikationer som inte stämmer 
överens med arbetsmarknadens eller arbetsplatsernas krav, uppfattas ofta an
~ngen som utbildningsproblem (som skolan kan råda bot får) eller som arbets
livsproblem; när det i själva verket är just friktionen, med andra ord fårhållan
det mellan utbildning och arbetsliv, som är problemet. En tredje typ av vanfåre
ställning är att man ofta tror att skolan fårbereder får de krav som arbetsplatser
na ställer, även i de fall när den snarare fårbereder får arbetsmarknadens 
krav. 1l*l 

Dessa och andra vanföreställningar kan kvalifikationsforskningen hjälpa oss 
att komma ur. 

I syn.nerh~t de som .är verksamma inom utbildningssektorn brukar begära 
att kvahfikatiOnsforskmngen skall ge svar på en bestämd fråga: Hur ser det ar
betsliv ut som väntar våra elever? För att rätt bedöma kvalifikationsforskarnas 
svar på den frågan måste vi ta reda på vad dessa faktiskt gör. Det sägs att Bra
verman "påvisat" dekvalificering, att Blau "påvisat" bifurkation (detta gräsliga 
~rd som helt enkelt betyder att klyftan vidgas mellan okvalificerad och högt kva
h~cerad arbetskraft; Kern & Schumanns ord får samma sak, polarisering, är 
mmdre osvenskt), etc- men lika litet som andra forskningsresultat rar dessa tas 
får givna. De måste tolkas. Vi måste ta reda på vad undersökningarna egentli
gen gäller. Låt oss börja med att granska själva begreppet kvalifikation. 

"Kvalifikation", är det ännu ett osvenskt och onödigt modeord? Bland peda
goger har en viss skepsis fårmärkts gentemot talet om behov av kvalifikations
forskning. Risken finns fårstås att "kvalifikation" blir (eller redan är?) ett mode
ord. Det brukar inte stå länge på förrän sådana blir slitna och obrukbara, vilket 

*) Obs. Noterna återfinns på sid 172 II 
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vore synd; självfallet kan vi undvara ordet kvalifikation, men begrepp för hur ut
bildningen förbereder får tillvaron efter utbildningen behöver vi nog. K valifika
tionsbegreppet är ett sådant begrepp, så som det kommit att användas inom 
nyare samhällsvetenskapligt orienterad utbildningsforskning. Det har använts 
får att gripa just samband mellan å ena sidan utbildning, å andra sidan livet (i 
synnerhet arbetslivet) utanför utbildningen. Med kvalifikationer avses helt en
kelt egenskaper - kunskaper, färdigheter, dispositioner, fårhållningssätt- som 
människor förvärvar exempelvis i utbildningen och sedan använder i arbetsli
vet eller i andra sammanhang. 

Men i så fall, varfår duger inte "kunskaper och färdigheter" eller andra be
prövade termer? Varfår märkvärdiggöra enkla ting genom att tala om "kvalifi
kation"? 

Ordvalet är som sagt av underordnad betydelse; man må gärna använda ord 
som "kunskaper" eller "färdigheter" får att beteckna kvalifikationsbegreppet. 
Det väsentliga är att detta begrepp visat sig brukbart får att gripa vissa tidigare 
otillräckligt uppmärksammade sammanhang. Pedagoger har ofta behandlat 
kunskaper och fårdigheter så att säga "utbildningsinternt". Det mått av kun
skaper och fårdigheter som eleven fårvärvat mäts som led i eller som avslutning 
på ett undervisningsfårlopp. I kursplanerna finns specifika kunskaper och får
digheter angivna som mål fram till vilka undervisningen kan eller bör leda. Och 
så vidare. 

När man inom nyare utbildningsforskning laborerat med kvalifikationsbe
greppet har perspektivet varit ett annat. "Kvalificering" brukar avse det fak
tiska formandet av individerna, oavsett dylika i fårväg av lärarna eller i läropla
nerna uppställda mål. Man studerar inte kvalifikationer genom att undersöka 
enbart inlärningsprocessens utfall. I stället signalerar ordet "kvalifikation" en 
relation framåt i tiden, till kunskapernas och färdigheternas framtida använd
ning. Detta är ett från vardagsspråket välbekant språkbruk: Inför en föreståen
de turnering "kvalar" man; inför en anställning eller antagning till en utbild
ning benämns betyg, examina och ~änsteår "kvalifikationer". 

Svenskans (liksom tyskans, franskans, engelskans) ord kvalifikation kommer 
av medeltidslatinets qualijicere, att skapa kvalitet, att ge beskaffenhet åt något 
(qua! is, sådan som ochfacere, göra). Att kvalificera är alltså att ge en viss kvali
tet eller beskaffenhet åt något - t ex åt arbetskraften; inom nyare utbildnings
forskning har "kvalificering" oftast avsett formandet av (den blivande) arbets-
kraften. · 

Men termen "kvalifikation" är inget nytt eller marxistiskt påfund, om någon 
trodde det. Den har länge använts t ex av industrisociologer får att beteckna de 
krav på arbetsstyrkan som teknologin och arbetsorganisationen ställer. På sena
re år har bland andra löntagarorganisationerna strävat efter att vidga sådana 
resonemang till att även omfatta krav som "löntagarrollen" innebär, dvs till att 
omfatta kvalifikationer även för förändring av arbetslivet, inte bara för anpass
mng. 

Inom utbildningsforskningen har kvalifikation blivit ett begrepp med vars 
hjälp man fårsökt Ia.nga in samband mellan å ena sidan utbildning, å andra 
sidan tillvaron efter utbildningen, oftast med tyngdpunkt i arbetslivets krav. 
(Med "arbetsliv" avser jag både arbetsmarknad och arbetsplatser.) Inriktning-
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en på samband mellan utbildningssektorn och arbetslivet karakteriserar denna 
kvalifikationsteoretiska ansats, och det kan finnas skäl att hålla fast vid att kvali
fikationsteorins centrala område gäller sådana kvalifikationer som förvärvats i 
ett sammanhang (t ex inom utbildningssektorn) och används i ett annat sam
manhang (tex vid arbetskraftsförsäljningen på arbetsmarknaden eller på ar
betsplatserna) - i annat fall hotar kvalifikationsbegreppet att suddas ut och 
flyta samman med all slags socialisering, inlärning, påverkan .... 

Det har kanske gått inflation i ordet "kvalifikationsteori". Det är nog vilsele
dande att låta ordet beteckna undersökningarna av hur kraven på arbetskraften 
utvecklas i olika företag, branscher, sektorer eller försöken att empiriskt pröva 
teserna om dekvalificering, högrekvalificering, rekvalificering, etc. Sådana un
dersökningar bör snarare betecknas beskrivningar av kvalifikationskrav, medan 
"kvalifikationsteorin" rimligen handlar om relationer mellan arbetskraft, kapi
tal, stat, utbildningssektor, marknad osv. (Inte ens de metodiskt synnerligen 
grundliga kvalifikationsstudierna vid SOFI i Göttingen2l vill upphovsmännen 
kalla "kvalifikationsteori"; de föredrar att tala om beskrivningar av kvalifika
tionsutveckling.) 

Kvalifikationsteorin är därmed en del av statsteorin, den ekonomiska teorin 
osv, medan de nämnda undersökningarna av kvalifikationskrav utgör ettjäm
förelsevis välavgränsat empiriskt forskningsfålt. Det kan finnas skäl att göra 
denna åtskillnad (åtminstone analytiskt) mellan kvalifikationsteori och beskriv
ningar av kvalifikationskrav, så att man inte förleds att upphöja beskrivningar
na till något mer generellt än de är. (När Horst Kern och Michael Schumann i 
sin mönsterbildande RKW -undersökning3l fastställde tendenser till dekvalifice
ring och polarisering, gällde dessa vissa specifika faser av automationsteknolo
gins utveckling i Förbundsrepubliken under sextiotalets mitt; se vidare nästa 
avsnitt.) Och omvänt skall man inte förledas att på de renodlat teoretiska arbe
tena dra för stora växlar vad gäller den empiriska kvalifikationsutvecklingen. 

Om man inte håller isär giltighetsområdena får olika typer av kvalifikations
undersökningar blir man förvirrad när man ger sig in på området. Oenigheten 
förefaller monumental: somliga tror på dekvalificering, andra på högrekvalifice
ring, åter andra på rekvalificering, för att inte tala om alla mer intressanta frågor 
av kvalitativ karaktär. 

Om vi nu begränsar oss till de empiriska kvalifikationsundersökningarna, 
kan dessa gälla olika nivåer som inte bör blandas samman: J ag vill föreslå att 
fYra nivåer skiljs åt: 

Utbildning Arbetsliv 
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l. Beskrivningar av arbetsorganisation och teknologi 
Många s k kvalifikationsundersökningar är egentligen beskrivningar av arbets
organisation och teknologi, eller av förändringar i arbetsorganisation och tekno
logi. Det gäller t ex som regel arbetssociologernas undersökningar. Kanske är 
det vilseledande att kalla sådana undersökningar "kvalifikationsundersökning
ar", så länge de inte behandlar frågan om konsekvenser får kraven på arbets
kraftens kvalifikationer. 

2. Kvalifikationskravstruktur (eller arbetsplatsstruktur, 
ty Arbeitsplatzstruktur, eng workplace structure) 
Det existerar inte någon omedelbar koppling mellan fårändringar i arbetsorga
nisation och teknologi å ena sidan och förändring av kvalifikationskrav å den 
andra. Ny teknologi kan innebära att arbetet intensifieras i stället för att kvalifi
kationskraven höjs, att givna kvalifikationer hos arbetskraften utnytgas på an
nat sätt, osv. Vi kan se tydliga belägg härför när det gäller invandrad okvalifice
rad arbetskraft; människor från turkiska bergsbyar som knappast sett en skola 
från insidan kan sköta ett arbete som man kunde tro skulle kräva tio år av inten
sitetskvalificering i skolan. Det nakna ekonomiska tvånget kan tydligen ersätta 
utbildningens kvalifikationer. 

3. Faktisk kvalifikationsstruktur (ty Berufsstruktur, eng vocational 
structure) 
Nästa steg är att undersöka vilka egenskaper (kvalifikationer) arbetskraften fak
tiskt besitter. För att beteckna sambandet mellan den ovannämnda kvalifika
tionskravstrukturen och den faktiska kvalifikationsstrukturen förekommer ter
men Beschäjtigungsstruktur (ung "sysselsättningsstruktur") i den tyskspråkiga 
litteraturen och employment structure i den engelskspråkiga. 

4. Kvalificerins 
Och återigen nästa steg är studier av kvalificeringen (förvärvandet av kvalifika
tioner) sådan den sker t ex inom utbildningssektorn; dvs ett traditionellt territo
rium får den pedagogiska forskningen. 

Terminologin på området är synnerligen brokig. De begrepp jag föreslår är in
spirerade av den ungerske ekonomen F erenc (eller med tysk namnform: Franz) 
Janossy's pio~ärarbete från 1966, vars tyska utgåva "Das Ende der Wirt
schaftswunder. Erscheinung und Wesen der wirtschaftlichen Entwicklung" 
blev en grundsten får den kvalifikationsteoretiska diskussionen i Förbundsrepu
bliken.+) En amerikansk översättning blev tillgänglig 1971, i form av ett dubbel
nummer av Eastern European Economics. 5) De tyska och engelska termerna ovan 
är hämtade ur dessa bägge utgåvor. 

J anossy fås te i synnerhet uppmärksamheten vid spänningar mellan nivåerna 
2 och 3, dvs mellan arbetsplatsstrukturens krav på arbetskraften och de kvalifi
kationer arbetarna är utrustade med; han liknade förhållandet mellan dessa 
bägge strukturer vid förhållandet mellan .skorna i garderoben hemma hos en 
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familj och familjemedlemmarnas fåtter. 6) Men också i övrigt uppmärksamma
de han, och än mer den fåljande kvalifikationsteoretiska diskussionen, motsätt
ningar mellan nivåer som de nämnda. Vi har gläclje av den diskussionen får att 
kunna bedöma vad kvalifikationsforskarna egentligen gör, och vad det betyder 
att någon sägs ha "påvisat" dekvalificering, bifurkation, segmentering, profes
sionalisering .... 

Man kan fårstås tänka sig andra termer änjanossy's. Det är inte orden utan 
saken som är viktig: vill man fårstå vad kvalifikationsforskarna gör, måste man 
vara medveten om att deras undersökningar täcker ett spektrum av problem
områden, från l. arbetsplatsernas teknologi och arbetsorganisation, över 2. kra
ven på arbetsstyrkan och 3. de kvalifikationer den faktiskt besitter, till4. kvalifi
cering som process, dvs fårvärvandet av kvalifikationer t ex i skolan. 

Svenska kvalifikationsstudier har som regel stannat vid den fårsta nivån, eller 
också har de behandlat den fårsta nivån ( arbetsorganisationen och teknologin) 
samt korrelationer mellan å ena sidan data från denna nivå, å andra sidan vissa 
variabler såsom arbetstagarnas kön, ålder, utbildning eller mer fenomeno
logiska variabler som gäller t ex arbetstillfredsställelse. Bertil Gardelis studier 
har härvidlag varit mönsterbildande. 

Detta slags korrelationsstudier är självfallet ovärderliga, men det är i Sverige 
ont om fortsatta mer empiriska studier av vilka slags samband det egentligen är 
fråga om, dvs studier som tar fasta på dylika statistiska "samband" och fårsöker 
gå vidare till sambanden mellan utbildningssystem, kvalificering, kvalifika
tionskrav, arbetsmarknad och arbetsplatser. 

Helgesson mfl (1979)7) är dock ett intressant svenskt exempel på en studie 
som resonerar om skilda metoder att behandla sambanden mellan ett par av 
nivåerna ovan. Jämfårelsen gäller några av de internationellt mer kända be
skrivningsinstrumenten, bl a Kern & Schumanns samt James R Brights instru
ment får att beskriva mekaniseringsgrad. (En i Sverige mönsterbildande studie 
av mekanisering, Bertil Gardelis avhandling "Produktionsteknik och arbetsgläd
je". Stockholm: P A-rådet 1971, utgår från en fårenklad variant av Brights skala 
får mekaniseringsgrad.) Helgesson m fl finner att Kern & Schumanns klassifi
ceringsscheman är jämförelsevis mer inriktade på arbetsrollernas struktur och 
karaktär, dvs klassificeringen av den tekniska nivån är relativt grov, medan 
klassificeringen av arbetsuppgifterna (befattningsstrukturen om man så vill) är 
mer nyanserad. Brights klassificering är jämförelsevis mer inriktad på beskriv
ning av teknologin, de olika maskinenheterna och transportenheterna. 

Med det syfte Helgesson m fl förelägger sig - de vill finna en lämplig metod 
får beskrivning av mekanisering i samband med ämnesframställning vid ett 
järnverk - uppfattar de inte de bägge beskrivningsinstrumenten, Kern & 
Schumanns å ena sidan och Brights å den andra, som konkurrerande. Brights 
klassificering erbjuder fårdelar när man vill studera de tekniska ramarna får 
utformningen av en arbetsorganisation (detta är som bekant ett kunskapsin
tresse som brukar benämnas "sociotekniskt"; norrmannen Einar Thorsrud är 
ett välkänt namn i sammanhanget). Kern & Schumanns instrument tillåter 
större precision vid beskrivning av sj älva organisationen och arbetsuppgifternas 
karaktär. 

För att använda den terminologijag föreslagit ovan, stannar Brights system 
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vid nivå l, medan Kern & Schumann närmar sig nivå 2, kvalifikationskrav
strukturen. 

Till sist en kommentar till utbildningsplaneringens intresse av kvalifikations-
forskningen: . 

Om vi använder den här föreslagna terminologin, är utbildningsplanering
ens mål i fårhållande till arbetslivet en optimal sysselsättningsstruktur dvs ett 
optimalt fårhållande mellan kvalifikationskravstrukturen å ena sidan ~ch den 
faktiska kvalifikationsstrukturen å den andra. Som medel får att nå detta mål 
kan kvalificeringen utformas så att den står i samklang med fårändringar a~ 
kvalifikationskravstrukturen. 8) 

Dessa formuleringar är generella, såtillvida att begreppsapparaten är an
vändbar såväl när man vill undersöka hur utbildningen kan anpassas till ar
betslivet som när man vill undersöka hur utbildningen kan fårändra arbetslivet 
(TCOs primära intresse är det sistnämnda, dvs TCO vill betrakta kvalifika
tionskravstrukturen som ett planeringsmål). 9) 

J ag har noterat att intressenter med anknytning till utbildningsplanering, 
båd~ fåreträda~e får myndigheter och får organisationer, fårväntar sig att kvali
fikatwnsforsknmgen skall kunna besvara två på varandra följande frågor: 

För det fårs ta: Vad kräver arbetslivet av arbetskraften, nu och i framtiden? 
För det andra: Hur skall utbildningen inrättas får att svara mot dessa krav? 

(alternativt: får att bidra till arbetslivets förändring? Eller kanske: får att ungdo
mar som inte efterfrågas på arbetsmarknaden skall hålla sig borta från den?) 

Det är självfallet frågor som kan ställas. Men planeringsintressena tenderar 
att ta får lätt på en tredje fråga: Hur fårbereder utbildningen faktiskt får arbetsli
vet? Hur slår t ex "arbetslivets krav" faktiskt genom i utbildningssektorn (om de 
gör det). I vad mån fårmedlas dessa krav i institutionella sammanhang såsom 
yrkesråd, avnämarinflytanden i olika utredningar, nämnder, referensgrupper, 
SSA-rå~ etc? I vad mån fårmedlas dessa krav i stället "bakom ryggen" på aktö
rerna, vra mer strukturella fårändringar av lönearbetets villkor, exempelvis via 
föräldrarnas förväntningar, som via elevernas förväntningar sätter press på sko
lan och lärarna? 

Denna tredje typ av fråga är såvittjag kan fårstå grundläggande i samband 
med kvalifikationsundersökningar med anspråk på ~tt behandla samband ut
bildning/arbetsliv. J ag misstänker att vi inte kommer så värst långt med att 
besvara de två förstnämnda typerna ay frågor om vi glömmer den treclje. 

Kvalificering för arbetsmarknaden eller för 
arbetsplatserna 
I det föregående avsnittet var min ambition att presentera en begreppsapparat 
så generellt användbar att den duger får jämförelser mellan olika slag av kvalifi
kationsteorier och empiriska kvalifikationsundersökningar, och så generell att 
den duger inte bara får undersökningar av hur utbildningen bestäms av arbets
livet utan även får undersökningar av hur påverkan flyter i motsatt riktning. 

I detta avsnitt skall jag snäva in perspektivet till ett problem som har med 
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kvalifikationskravstrukturen att göra. J ag skall fåreslå en distinktion mellan ar
betsmarknadskrav och arbetsplatskrav, lO) ochjag skall fåra ett resonemang om 
fåljande strukturella princip: Eftersom den enskilda eleven är beroende av att 
hans arbetskraft far fårsäljningsvärde på arbetsmarknaden, kan man anta att 
skolan fårbereder direkt får arbetsmarknaden men bara indirekt får arbetsplat
serna. Detta fårklarar en del välbekanta svårigheter i samband med de aktuella 
fårsöken att "arbetslivsanknyta" skolan. Distinktionen arbetsmarknadskrav/ 
arbetsplatskrav är också viktig, när vi tar ställning till kvalifikationsforskningens 
fårsök att kartlägga hur utbildningen fårbereder får arbetslivet. 

På senare år har diskussionerna om skola/arbetsliv varit många och vittror
grenade. Från de mest skilda håll har man som lösning på de mest olikartade 
problem fårespråkat en eller annan form av "arbetslivsanknytning". Enigheten 
i ord har varit påfallande, fårmodligen tack vare att man fårsiktigtvis undvikit 
att precisera vad "arbetsliv" och relationen skola/arbetsliv egentligen är i sam
manhanget. 

skolfolk, yrkesvägledare, politiker, planerare och andra som funderar över 
samband utbildning-arbetsliv önskar ofta svara på frågor som: Vilka krav 
kommer att möta eleverna på arbetsplatserna? Vad krävs idag av en sjuksköter
ska, en bilmekaniker, en bank~änsteman? Vad kommer att krävas i framtiden? 
Och hur kan skolan fårbereda eleverna får dessa krav? Behöver de mer engel
ska, andragradsekvationer, specifik yrkesutbildning, moralisk fostran? Och, frå
gar dessutom somliga (LO, TCO), hur skall skolan fårbereda får "löntagarrol
lens" krav, dvs får möjligheterna att aktivt påverka och fårändra villkoren på 
arbetsplatsen? 

Alla dessa slag av frågor gäller krav som tillvaron på arbetsplatsen ställer. 
För att få svar på frågorna, och därmed bl a beslutsunderlag får utbildningspoli
tik och utbildningsplanering, har man prövat metoder som avnämarundersök
ningar och behovsanalyser: man sänder tex enkäter till personalchefer, fåre
tagsrepresentanter, den högre utbildningens ämnesrepresentanter och ber om 
deras åsikter om vad eleverna bör lära sig i skolan. 

Eller också - och det är vanligare - kan man göra statistiska sammanställ
ningar över vilka människor som faktiskt far vilka arbeten: exempelvis studier 
av arbetskraftens rörlighet i olika avseenden, korrelerad med socioekonomisk 
bakgrund, kön, utbildningsnivå, examina, betygsgenomsnitt, m m. Bland an
nat utifrån framskrivningar av sådana undersökningar kan man göra prognoser 
får framtida arbetskraftsbehov och resonera om utbildningens dimensionering 
och innehåll. 

Men "arbetsliv", vad är det i sammanhanget? Får vi svar på frågorna om 
livet på arbetsplatserna? 

N ej, med de nämnda och liknande metoder far vi, tvärtemot vad vi ofta fåre
ställer oss, ingen direkt kunskap om vad uppgifterna på arbetsplatserna egentli
gen kräver. Vad vi far är kunskap om avnämarnas önskemål eller statistik på en 
mängd anställningar som faktiskt ägt rum eller prognoser får fårväntade fram
tida anställningar. Vi far med andra ord kunskaper om vissa krav i samband 
med arbetskraftsfårsälj ningen. 11 ) 

Dessa arbetsmarknadskrav - med arbetsmarknad avser jag här helt enkelt 
den marknad där arbetskraften köps och säljs - är som vi alla vet något helt 
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annat än arbetsplatskraven, som gäller tillvaron på arbetsplatserna, själva ar-
betsuppgifterna, yrkesutövningen. -

Att denna åtskillnad mellan arbetsmarknadskrav och arbetsplatskrav är en 
realit~t har många människor här i landet fatt erfara inpå huden: exempelvis 
~unmga yrkesarbetare soom ~erövats sitt arbete i strukturomvandlingen och nu 
m te rar sm arbetskraft sald pa arbetsmarknaden. Eller fråga de flickor som gått 
ut fordonsteknisk linje - påhejade av frejdiga syofunktionärer och andra vuxna 
utan vare sig könsfårdomar eller insikt i arbetsmarknadens realiteter- och som 
må vara hur vällämpade som helst i fårhållande till arbetsplatsernas krav! De 
finner ändå att på arbetsmarknaden efterfrågas inte många bilmekaniker i syn-
nerhet inte kvinnliga. ' 

I det suddiga begreppet "arbetsliv" utplånas den här distinktionen arbets
marknadskrav/arbetsplatskrav, med bl a den nämnda konsekvensen att vi tror 
oss undersöka arbetsplatskrav, när vi i själva verket samlar data om arbets
marknadskrav. 

. Det är vidare viktigt att ställa frågan; Vad fårbereder (kvalificerar) skolan får, 
for arbetsmarknaden eller arbetsplatserna? Vi vill ju gärna att den utöver all
män medborgarfostran och annat skall ge en god fårberedelse for tillvaron på 
arbetsplatserna. Men mycket tyder på att följande princip gäller, under fårut
sättning av en fungerande konkurrens så att arbetsmarknaden verkligen är en 
"fri" marknad: 

Den offentliga utbildningssektorn kvalificerar direkt for arbetsmarknaden (arbets
kraftsfo"rsäljningen) och bara indirektfo"r arbetsplatserna. 

Det är en allm~n formulering av en strukturell princip som fårstås måste preci
seras och modifieras. (Här behövs empiriska undersökningar som visar i vad 
~ån och i vilka av_s~end~n ~arknadsmekanismerna och därmed denna princip 
satts ur spel av legltlmenngsmtressen och professionaliserings tendenser, arbets
marknadens segmentering, socialpolitiska åtgärder och trygghetslagarna samt 
nyare strategier som livslång utbildning och företagsfårlagd utbildning. Det har 
~åp_ekats 12 ) att pro~lemen kring arbets~raftsfårsäljningen på senare år fårskju
tits 1 och med att mahga ungdomar har svårt att behålla arbetet, dvs att sälja sin 
ar~~tskraft får en längre tid.) . 

Andå tror jag principen är av grunäläggande betydelse när vi resonerar om 
samband skola-arbetsliv. Samma princip kan uttryckas så att i varje mark
nadsekonomi, där konkurrensen fungerar, träder arbetsmarknaden in mellan 
den offentliga utbildningssektorn och arbetsplats~rna: 

l utbildning larbetsmarknadl l arbetsplatser l 

De flesta skolelever - och inte minst deras föräldrar - är bekanta med denna 
strukturella princip: de är nödsakade att individuellt skaffa sig kvalifikationer 
såväl betyg och examina som hut och hyfsning och andra informella kvalifika~ 
tioner, som gör deras arbetskraft säljbar på rimliga villkor. Däremot tycks 
många skolideologer ha svårare att uppfatta principen. När man exempelvis 
b~kla15ar s~ola?s "isolering", brukar man glömma att just denna slags isolering, 
namhgen atsk1llnaden skola/arbetsplatser, är ofrånkomlig så länge arbetskraf-
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ten kvalificeras och sorteras i skolan, säljes på arbetsmarknaden och forst där
efter konsumeras på arbetsplatserna. I individens liv .träder arbetsmarknaden 
in mellan skolan och den framtida tillvaron på en arbetsplats. 

I ljuset därav förefaller åtskilliga inslag i diskussionen om integrering skola/ 
arbetsliv, pryo, prao, yrkespraktik osv egendomligt verklighetsfrämmande. 
Skolelevernas arbetsplats besök, praktikperioder och yrkesträning kan kanske se 
ut som omedelbar sammankoppling skola/arbetsliv men är i själva verket pri
märt ett led i elevernas kvalificering. Och kvalificering sker som sagt omedel
bart får arbetskraftsfårsäljningen, dvs får arbetsmarknadens krav. 

En nära till hands liggande praktisk slutsats är att dessa elevers kontakter 
med arbetslivet bör tas får vad de är: led i undervisningen, utbildningen, kvalifi
ceringen - och användas som sådana. Då kan "arbetslivsanknytningen" inne
bära embryon till en kvalificering som är en god fårberedelse får såväl arbets
kraftsförsäljningen som verkligheten på arbetsplatserna. Paradoxalt nog funge
rar illusionen, att man direkt kan fårbinda skola med arbetsplatser och s a s 
hoppa över relationen till arbetsmarknaden, i en riktning rakt motsatt de~ av
sedda. Om man sänder iväg eleverna till arbetsplatsbesök eller pryopenoder 
utan att beakta att det fortfarande är fråga om "skola", dvs led i kvalificeringen, 
blir nämligen den ofta omvittnade konsekvensen att lärarna efteråt är mer an
gelägna att ta igen de lektioner som "gått bort" än att ge eleverna möjligheter 
att bearbeta sina nyvunna erfarenheter. 

Man kan fåra ett parallellt resonemang om många alternativpedag?giska 
fårsök. Vid den frivilliga projektverksamheten på Brattebergsskolan på Ockerö 
hamnade man i problemet att vissa elever väljer att odla fisk och andra att läsa 
ett antal timmar matte extra i veckan. 14l Det är bara ytterligare ett belägg får att 
skolan primärt kvalificerar får arbetsmarknaden och att vissa elever, fåreträdes
vis ur gynnade miljöer, bättre än andra vet att höja värdet av sin arbetskraft 
infår den stundande försäljningen. Alla liknande fårsök att "fårena teori och 
praktik" hamnar i problem, om vi inte lyckas finna sätt att fårhålla oss till de 
strukturella betingelserna får verksamheten i skolorna. 

Själva uttrycket "arbetslivsanknytning" anger att skolan är något annat än 
"arbetsliv", vilket på sätt och vis är sant. Skolan är visserligen en ar~etsplats, 
men eleverna är inte underkastade det i vårt samhälle normala arbetslivets, dvs 
lönearbetets villkor. Det blir de inte heller genom arbetslivsanknytning typ stu-
diebesök, pryo, prao. . 

Däremot, vilket är intressant, skaffar sig det stora flertalet elever egna erfa
renheter av det "verkliga" arbetslivets villkor, nämligen när de säljer sin arbets
kraft under helger 15l eller ferier. Dessutom har de fårstås andra erfarenheter av 
lönearbetets villkor: sådana som få räldrar och andra fårmedlar, egna erfarenhe
ter av lönearbetarfamiljens villkor - samt ett antal års upplevelser av hur lärar
arbetet fungerar när det är lönearbete. Vidare vistas de dagarna i ända i en 
institution - skolan - till vars uppgifter hör att kvalificera och sortera arbets
kraft. 

Det är ett mysterium att skolan inte tar bättre tillvara de läromöjligheter som 
alla dessa erfarenheter sammantagna erbjuder. Det borde ligga närmare till 
hands än att knyta får stora fårhoppningar till mer eller mindre konstgjorda 
varianter av "arbetslivsanknytning". 
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* 
Det var några mer praktiska synpunkter. Också när det gäller utbildningsforsk-
ningen. är det.nödvändigt att skilj a mellan arbetsmarknadskrav och arbetsplats
kra":~ for att VI ska kun1_1a utvec~la en. fruktbärande kvalifikationsforskning. 

For detta syfte tror jag att vissa vid fårsta påseende snarlika distinktioner är 
mindr: fruktbar~. I ~eif Grahms diskussionsöversikt "Arbetslivsperspektiv på, 
forsknmg om utb1ld1_1mg o~h a~b.e~liv" (som är intressant som sam!?anfattning 
a~ en omfattand~ d1~kuss10n Imtlerad av framfår allt TCO, UHA och FRN) 
forekommer en atskillnad mellan arbetsmarknadsperspektiv och arbetslivs-

kt. 16l D .. d' . k . perspe I.v.. . et ar en Istm t10n som ansluter till gängse gränsdragningar 
mellan. disciplmer (ekonomer sysslar med arbetsmarknad och sociologer med 
arbetshv) och mellan makro- och mikroperspektiv. 

Man kunde i stället reservera termen "arbetsmarknad" får den marknad där 
arbetskraften köps och säljs och låta fårslagsvis "arbetsplatser" beteckna det 
sammanhang där arbetet utfors sedan arbetskraften väl är såld. Det är denna 
distinktion jag här förespråkar, bl a eftersom den kan bidra till att klarlägga vad 
"kvalifikation" egentligen är. · 

. I ,~~n nämnda diskussions~ve~sikten, Grahm (1980), betecknar "kvalifika
~Ion Ibland kunskaper och fardigheter som utbildningen faktiskt förmedlar, 
Ibland arbe~~marknadens krav och ibland kraven som utvecklingen på arbets
platsern.a stall er. Det är exem:Pelvis ogörligt att (vilket sker aa sid 61) j ämfåra 
~lter~atlva hypot:ser o~ kvahfikationsutvecklingen, när vissa av dessa ( dekva
hficenngs- o~? b1furkat10nshypoteserna) närmast tycks gälla arbetsplatskrav 
och andra ( troskelhypotesen) otvetydigt gäller arbetsmarknadskrav. 

En väg att empiriskt komma åt arbetsmarknadskravens innebörd och över
s~rida den ~.lot~a statistis~a re~st:eringez: är fårstås undersökningar av rutiner 
for hur anstallnmgar faktiskt gar till och vilka agenter som har vilka krav i sam
band därmed. En studie av fåretagarrepresentanternas formulerade krav vid 
rekrytering ~v gän~temä~ vis~r exempelvis att fåretagsledare liksom personal
c~efer ofta faster mmdre vikt vid formella kvalifikationer i form av specifika exa
mma (personalcheferna har ofta själva.en brokig allmän humanistisk samhälls
v~tenskaplig ed utoild~ingsbakgrund). Däremot anser driftsingenjÖrer, avdel
mn.gsc.hefer och ~!_ldra 1 ar~e~~ledarr.osition, som ofta utformar befattningsbe
sknvnmgar och SJalva har CIVIhngenJorsexamen, ekonomexamen och liknande i 
botten, att just dessa utbildningar är ett plus.l7) 

När det gäller rekrytering av okvalificerad arbetskraft tyder samstämmiga 
vittnesbörd 18

) på att formella kvalifikationer är tämligen betydelselösa - fårut
s~tt att den sökand~ har.?ru?dskolekompet~ns 'och inte alltfår lågt eller allifrir 
hogt betygsgenomsmtt. Formagan att passa tider och lyda samt allmän prydlig
het tycks som regel vara viktigare. 
. Arz:o B~mme och Eggert Rolling har arbetat mycket med dessa problem och 
I en skiss (tillsammans med Dagmar Burkardt och Werner Peters) föreslagit att 
ma~ s~all studera de fo~~ulär som används vid anställning eller vid bedömning 
av larlmgar och nyanstallda får att la fatt i fåretagens kvalifikationskrav. Deras 
t~s är ~.tt får få.retaget är bedömningen av personligheten som regel mycket vik
tigare an ~nskild~ kunskaper och fårdigheter. Anställning sker i två steg: Först 
grovsortenng enhgt formella kvalifikationer: utbildning, arbetslivserfarenheter, 
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därefter det slutliga avgörandet, byggt på personlighetskaraktäristika. Och, till
fogar Bamme m fl, även de formella kvalifikationerna, t ex skolbetygen, är i själ
va verket i hög grad resultatet av skolans bedömningar av personlighetskarak
täristika.19l 

Det gäller dock att gå bakom och tolka de krav avnämarna uttrycker, att 
studera hur anställningar faktiskt går till och framfår allt att inte fårväxla dessa 
arbetsmarknadskrav med kraven som uppgifterna på arbetsplatsen ställer. De 
senare stämmer inte alls med nödvändighet överens med de fårra. Det är exem
pelvis sannolikt att en krympande arbetsmarknad och/eller en utbildningsex
pansion leder till ökande arbetsmarknadskrav (köparens marknad), samtidigt 
som den kvalifikationsnivå som den konkreta arbetsprocessen kräver mycket 
väl kan vara oförändrad eller tom sjunka. För femton år sedan räckte det med 
realexamen får att bli bank~änsteman, idag krävs minst treårig gymnasieskola, 
samtidigt som arbetet i vissa avseenden blivit mindre komplicerat. 

Av flera skäl är det svårt att direkt och entydigt mäta arbetsplatsernas kvalifi
kationskrav. Forskarna !ar bemöda sig om att finna brukbara beskrivnings
instrument och indikatorer; här har vi en del att lära av den västtyska metodut
vecklingen (mer därom i det följande). En annan möjlighet är att fokuserafore
ställningarna om kvalifikationskraven och deras utveckling, dvs att göra kun
skapssociologi av kvalifikationsforskningen. Ty i åtskilliga sammanhang- om 
man vill undersöka statlig utbildningsplanering eller hur arbetsgivarna anstäl
ler och disponerar arbetskraft - är föreställningarna om kvalifikationskrav av 
större betydelse än de "verkliga" krav som arbetsuppgifterna ställer. 

Därmed, med frågan om anställningspolitiken, står vi åter infår problem som 
har med arbetsmarknadskrav men bara indirekt med arbetsplatskrav att göra. 
Jag har här velat fasta uppmärksamheten vid att denna distinktion brukar för
bises, så exempelvis i den debatt om arbetets "dekvalificering" och "degrade
ring" som i Sverige inspirerats främst från USA (Harry Braverman). 

Själva uttrycken "kvalificerat arbete" och "dekvalificerat arbete" är vilsele
dande; det är nog mer ändamålsenligt att tala om kvalificerad arbetskraft (med 
högt försäljningsvärde, högutbildad) och komplicerat arbete (i motsats till enkelt 
arbete). Att mindre komplicerat arbete utförs på arbetsplatserna innebär inte 
nödvändigtvis att kvalifikationskraven på arbetskraften sänks. Och det gäller 
som sagt att skilja mellan arbetsmarknadskrav och arbetsplatskrav. 

Här i landet debatteras nu om kvalifikationskraven höjs eller sänks, och me
ningarna är delade. Men kanske talar man inte om samma sak? Som Mae Mur
ray gjort mig uppmärksam på, tycks de som hävdar att kvalifikationskraven 
ökar - exempelvis de som förespråkar utbildning som bot mot arbetslösheten 
- intressera sig får arbetsmarknadskraven, dvs villkoren får arbetskraftsfårsälj
ningen, medan de som tvärtemot i Bravermans anda driver tesen om sänkta 
kvalifikationskrav och arbetets utarmning tycks avse arbetsplatskraven. 

Låt oss nu se närmare på de främsta stridsfrågorna vad gäller kvalifikations
utvecklingen. 
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Dekvalificering? Högrekvalificering? 
Annorlundakvalificering? Polarisering? 
_lJ~der loppe~ av 1?70-talet ~ar en ganska bred och efterhand alltmer empiriskt 
~~nktad kvalifikatronsforsknmg utvecklats i Västtyskland. Den som funderar 
over metoder att studera hur kraven på arbetskraftens kvalifikationer fårändras 
~an hämt~ åtskillig inspiration från dessa undersökningar, bland vilka den mest 
mfly~el~enka v~r Horst Kerns och Michael Schumanns redan nämnda pionjär
studie lndustrzearbeit und Arbeiterbewusstsein ",som slutrapporterades 1970. 20) 

Kern och Schumann hade, på uppdrag av och med medel från Rationalisie
rungskouratorium der. Deut!c~en r~Virtschajt, intensivstuderat nio företag som ge
nomgatt stora tekmska forandnngar under efterkrigstiden och som represente
rade ~tt ~rett spektr~m av in:Just~iell produktion (dock enbart tillverkningsin
dustn, na~I?are be~ tamt kemisk, bil-, trävaru-, glas-, stål-, livsmedels-, pappers
samt t.extili?dustn). U~der~ökningsresultaten pekade på att en omfattande 
?ekvalificermg, dvs en sanknmg av kraven på arbetskraftens kvalifikationsnivå 
a~t ru~ under l ~60-talet. Det gällde får majoriteten bland de arbetande. För e~ 
m~no~tet, som VIsserligen ökat i antal men som ändå fortfarande var en liten 
mmontet, hade däremot kvalifikationskraven höjts. Dessa resultat brukar kal
las ~ern/Schumanns dek~~lificeringstes respektive polariseringstes. 

Da ?etta re~ult~t bl~v ~an t var d;t överraskande får många. Inom t ex ameri
k~nsk.~ndust?sociolog~ harskade da uppfattningen att utvecklingen av teknolo
gin tvartom m~ebar ökade. kvalifikationskrav (Harry Bravt:rmans bok om "ar
betets degradenng21 l publicerades fårstfYra år efter Kern & Schumanns slut
rappor~er). o.ch ~ortfarande idag förefaller samma uppfattning dominera i öst
europeisk utblldmngsekonomisk litteratur. 

I samband med den ~ä:, får~nd~i~gen av kvalifikationsnivån skedde enligt 
Kern och .. Sc~umann en f?ran~nng 1 vilka slag av kvalifikationer som behövdes; 
det var namligen.de kvalifikationskrav som hade direkt samband med de kon
k~eta .. arbetsuppg~fterna som sänktes. Andra slag av kvalifikationer fick i gen
g.ald. okad betydel~e, ~ämligen k:av på, fl~xibilitet, förmåga att snabbt anpassa 
SI~ till nya arbetsfOFh~l.~and~n, fo~maga till abstrakt hypotetiskt tänkande, får
~a?a. att observera f~randnngar 1 ett komplext signalsystem, förmåga att leva 
sig m 1 komplexa tekmska sammanhahg, personligt ansvar. 

Kerns och Schumanns undersöknif!g har utsatts får en del kritik, främst får 
att~~ tenderade att betrakt~ teknikens. och arbetsorganisationens utveckling så 
att saga so~ ytter~ ta orsak till nya kvalifikationskrav, och inte går därbakom till 
de ekonomiska dnvkrafterna. Det är en kritik vars berättigande de medgivit i 
senare arbeten. 22) 

M~~ ~åste också notera att deras undersökning äger begränsad räckvidd, 
~l a s~ tillvida att den omfattade enbart tillverkningsindustrin. Andra tyska kva
hfikatiOnsforsk~re, som s~ude~at samma period och då även den offentliga sek
torn, har funnit att kvalifikatiOnskraven där tycks ha ökat i vissa avseenden: 
Annelore Chabe:~y och Karen Gottwald presenterade 1976 resultaten av en 
~mfattande empmsk studie av fårändringar inom arbetsplats- och kvalifika
tiOnsstrukturen i B~ under perioden 1960-70 (dvs ungefar den period Kern/ 
Schumann undersokte). 23l Dessa fårändringar har framfår allt inneburit krav 
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om högre kvalificering, menar Chaberny/Gottwald, som kunde ko~statera de
kvalificering enbart inom vissa avgränsade yrkesområden, framfor~~lt yrken 
orienterade mot hantverksproduktion. (Observera dock att undersokrungen 
gällde sextiotalet, en period av e~onomisk ~illv.äxt och arbetskrafts.knapphet. 
Chaberny/Gottwald gör anmärkmngen att SJUttmtalet, med ekon?m1sk sta.gna
tion, färre gästarbetare osv, kan ha inneburit ökande tendenser ull dekvahfice-

ring.) h · h" d 
Den västtyska diskussionen kring kvalifikationsutveckling:n ~r 1 og gra 

gällt forändringar inom efterkrigstidens arbetsplats- och kvahfikauonsst~.ukt.ur, 
i synnerhet inom industrin, med Kerns och Sch~rr:anns. stora undersoknmg 
som en av de viktigaste utgångspunkterna. En ensidighe_t mom de flesta ans~:
serna hittills är att de fokuserat intresset till det industnella arbetet. Men har 
kan man skönja förändringar: Forskarna vid SOFI i.Gö~ting~n har, efte: flera 
betydelsefulla studier av produktionen och yrkesutblldnmg for produktmnen, 
nu övergått till studier av ~änstesektorn m m. .. o .. • 

Den nämnda undersökningen av Chaberny/Gottwald galler ~aval arbete 1 
produktionen som inom cirkulation oc~ offentlig ~~nst, oc~ det ~r JUst tack vare 
detta vidgade perspektiv de kunde motivera den ho?rekv.ahfi~enngstes de lanse
rade stick i stäv med Kern/Schumanns resultat. VIsserligen Iakttar Chaber~y/ 
Got~ald - dock inte generellt, utan främst i fråga om tidigare ha~tverksprag
lad produktion - dekvalificeringstendenser inom d.elar av pro?uktmnen. Sam
tidigt har dock antalet i produktionen sysselsatta mmskat kra~t1gt, me?an anta
let med cirkulation.sarbete sysselsatta stagnerat och de stathgt anstalld.a .. m fl 
ökat i antal vilket enligt Chaberny /Gottwald - tillsammans med bl a forand
ringar av y;kesstrukturen- tyder på en totalsamhällelig höjning av arbetsplat
sernas och arbetskraftens kvalifikationsnivå. 

En forskargrupp som sedan ett drygt decennium envetet hävdat en .högre
kvalificeringstes - häri är de tämligen e?sam_ma bla.nd vä~ttysk~ m~~s:er ~ 
är Projektgruppe Automation und Quahfikatmn24) v1d Freie Umvers1tat 1 Ber
lin. Mellan dem och den forskning i förlängningen av Kern & Sebumanus stu
die som utförts vid SOFI i Göttingen (där for övrigt samme Michael Schumann 
är den ene av de vetenskapliga ledarna) har en djupgående antago?ism .utveck
lats. SOFI-forskarna och Projektgruppe Automation und Quahfikation har 
efterhand framträtt som två poler som satt sin prägel på debatten. De förra an
ser sig ha konstaterat dekvalificeringstendenser medan Pr?jekt~uppe ~~torna
tian und Qualifikation envist håller fast vid sin högrekva~~fic?n~gste~; SJ~lv har 
jag dock svårt att acceptera den sistnämnda gruppens lattfard1ga forh~llan.de 
till sin empiri; efter deras första inlägg i denna debatt_ocl: ett otal te?retiska m
lägg från deras sida följde först häromåret, efter lO (uo) ar, deras forsta volym 
med empiriska data. . . , .. 

Bland dem som hävdat en "annorlundakvahficenngstes ar den redan 
nämntie ungerske ekonomen F e:enc J anos~y den mest kä~de. !f~? menade att 
flaskhalsen för fortsatt ekonomisk utvecklmg, sedan en typisk rekonstruk
tionsperiod är till ända,. består i .~t~ ar~;t~~ra~~en har fe~, slags kvalifi~ation:r -
inte för låga, men felaktiga. Det ar m t~ hogre 1_1tan. en annorlunda kvalifice-
ring som krävs. Därför krävs reforme~mg a.v utbi~?mngen: . 

Hur det förhåller sig med dekvahficermg, hogrekvahficenng, annorlunda-
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kvalific~~ng, går ej ~tt besvara generellt. Somjag försökt exemplifiera, måste 
m~? sk1~a rr:ellan o~1ka ~ransc~er och befattningsnivåer, offentlig sektor måste 
~kiyas fran tlllverknmgsmdust:', etc. Vad man mer allmänt kan säga är bl a en 
mktt.agelse som redan Marx gJorde och som återfinns i nutida amerikansk dis
kussiOn: När en tekn_isk innovation införs krävs till att bölja med tämligen kvali
ficerad arbets~raft for att hantera denna. Men efter hand skiljs vissa funktioner 
ut (arbe.tslednmg, programmering, etc), medan merparten av den arbetskraft 
som .tas 1 a~språk för processen ifråga kan klara av den med allt mindre av kvali
fikationer, '.~akt med att arbetet automatiseras, program utarbetas, rutiner ska
pas. ~etta ar bara e.? tu?"regel, men en tämligen pålitlig sådan, åtminstone 
fram till den pu~kt ~ar mikroprocessorer och robotar tar över så mycket av ar
b~tet att bara tamhgen avancerade moll}ent blir kvar - vilket dock inträffar 
m1~dre o~ta ä~ mång~ för~~tä~ler sig; ~elgesson m fl ( aa 1979) citerar James R 
Bnght~ ta~varda fraga: 01l refinenes are often cited as highly automatic 
plants m wh1ch a handful of technicians runs the plant. Why then are there so 
many cars i' n the parking lo t?" ' ' 

Ungefår så här ser alltså ett typiskt samband mellan tid och kvalifikations
krav ut: 

Kvalifika
tionskrav 

~ Teknisk innovation 

Tid 

Om vi tar med i beräkningen, ått ständigt nya innovationer kommer till 
upp löse~ fr~ga1_1 ~m de~~alifi~erin?/hpgrekvalificering i ett flertal delfrågor. F ö; 
en enskild md1':1d beho':er z~te livsloppet innebära dekvalificering, även om 
den.n~ tendens .~111 ~ekvahficenng ständigt sätter in i vaije enskild arbetsprocess. 
lndzvzden kan naml.Igen efter hand mycket väl åvancera till andra, mer kompli
cerade arbetsup~.g~fter, medan nyanställda placeras på de mindre komplicera
~~· (Ma~ kan f o. observ:ra der.' nämnda mekanismen speglad i de svenska 
~ans~emannens forh~ndlmgsrutmer. De ser till att försäkra sig om ett "statis
tiskt alders- ?~? kvahfika~~?nstillägg", som det kallas i avtalsförhandlingarna. 
Utan detta tillagg skulle gansternännens löner automatiskt sjunka med någon 
eller några promille om året.) 

. Man måste alltså skilja mellan å ena sidan frågan om hela arbetsstyrkor, t ex 
mom er.' br~ns~h~ "dekvalificeras" g~nomsnittligt, å andra sidan frågan om hur 
de enskilda mdividernas arbetsuppgifter förändras: i vissa branscher sätter man 
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in nyanställda högutbildade människor på de mer kvalificerade ar~etsuppgif
terna, i andra inte (grafikerna på Dagens ~yhe~er är ett uppmarksammat 
svenskt exempel på en yrkesgrupp som under lang tld och med oortodoxa meto
der lyckats motverka den "dekvalificering" som innebär att andra yrkesgrupper 
tar hand om nya och mer komplicerade arbetsmo~ent). . .. . 

Det finns fler möjligheter att undersöka .dek~ahficermgens mnebord. V~d so
ciologiska institutionen, Köpenhamns umvers1tet, har .~.urt A~gaard N1els.en 
och Dekvalificeringsprojektet i många sammanhang pladerat for att dek~ah.fi
cering bör analyseras som en tendens, ouppl~sligt förbur_tden ~ed den kai.ntah~
tiska produktionsprocessens logik. Den faktiska dekvahficenngen k~n VIsserh
gen bromsas eller motverkas av många faktorer, men som tendens existerar de
kvalificeringen ändå "under ytan", beroende på kapitalets permanenta behov 
av att använda billigast möjliga arbetskraft. . 

En extrem empirisk dekvalificeringstes, i stil med den som sahg Braverman 
lanserade, förefaller dock knappast hållbar. . . . . . 

Sammanfattningsvis: Vi behöver begrepp for hur utblldnmg forbereder for 
livet, bl a för arbetslivet. "Kvalifikation" ~r ~tt så~ant begr.e_pp. . 

Det används i många betydelser o~h 1 ~ltt sk1lda empms~a forsknm~ssa~
manhang. Inledningsvis föreslog jag, msp1rerad. av FerencJa~ossy, en at~~Ill
nad mellan fYra nivåer som empiriska kvalifika~IO~su~dersokr_tmgar ~a~. gal~a. 
Ett syfte var att utmejsla en begreppsapparat, ttllrackh?t pr~C1s och ttll~acl~hgt 
generell för att duga i samband med olika typer ~~ k~ahfika~~onsundersok~mg
ar med skilda objekt, och antingen dessa undersok~mgar galler de krav J?a ~r
betskraften som arbetsmarknaden ställer, de krav pa arbe~kr~ften som for?al
landena på arbetsplatserna ställer, eller de krav om att utb1ldnmgen skall b1dra 
till arbetslivets förändring som bl a TCO och LO forn:ulerar. E~ fu~gerande 
begreppsapparat krävs för att vi skall k~nna)ä~~öra ohka unders?kmngar ?ch 
på så sätt urskilja mönster med större rackvidd an dem som enskilda detaljbe-
skrivningar kan avtäcka. . o . 

Till sist diskuterade jag några aktuella st~?sfragor \ samb~~~ med to~k
ningen av kvalifikationsforskningens resultat~ For ~tt ha nagon glad je av kv~hfi
kationsforskningens metoder och resul~at, mast~. vi vara n;edve~na om begra'_ls
ningarna hos desamma. Man kan aldng undersoka allt pa en gang. Den kvalifi
kationsforskning jag här refererat till bygger _På ett ofta~ t outtal~t ~nt~gande, 
nämligen antagandet att sambanden utbildnmg/arbetshv kan forstas 1 termer 
av att utbildningssektorn genom att forma den b~ivande ~rbets~raften påverkar 
betingelserna för arbetslivet, och omvänt att ~~t 1 arbetshve~ (pa arbetsmarkna
den, på arbetsplatserna eller av arb~tskraftsko~arn~s och lonearbetarnas orga-
niserade intressen) reses krav som p a verkar utb1ldmngssektorn. . .. 

Såvittjag kan förstå- och kvalifikationsforskningens resultat erbjude_E over
tygande exempel härpå - är dessa antagande? ri~liga, s~rskilt i samband med 
mer yrkesinriktad utbildning. Men ~et finns gi~.etv1s oc~s~ andra typer av sam
band mellan utbildning och arbetshv. I den nar~ast fo~ande delen av .denn~ 
artikel skalljag kort beröra den s?ci~li.sationsteor~tisk~ oc~ fenom_~n~logiska ~~
dan av saken, dvs studier av hur md1v1der formas 1 utb1ldmngen: lar s~g, och ?or 
sig bilder av världen; men eftersom detta är ett omr~de,. so~ .enhg~ mm menmg 
domineras av en tankefigur med rötter i en metodisk md1V1duahsm med mer 
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b~gränsad räckvidd än vi vanligen föreställer oss, väljer jag att låta framställ
mogen mynna ut i en plädering får studier av utbildning och arbetsliv som .ry
stem. 

~tt exemp~l på sådana studier av utbildning och arbetsliv som system ges i 
artikelns tredje del, som handlar om ett ledmotiv i Pierre Bourdieus och hans 
me?arbetare~ och elevers undersökningar. Det är undersökningar i vilka kvalifi
kat10nsforskmngens nyssnämnda antagande saknas. I stället får att hänvisa till 
arbetslivets krav, yill Bourdieu .och hans medarbetare fårklara utbildningssek
torns (oc~ arbetshvets) utvecklmg genom att studera hur familjer, klasser och 
klassfrakt10ner, yrkesgrupper och andra sociala grupper eller institutioner och 
"sociala fålt" reproducerar sig i ett modernt samhälle. 

~v~lifikationsforskningens resultat kan således inte ge några heltäckande be
skn~mngar av sambanden utb~ldning/arbetsliv, och bara delförklaringar till 
varfor dessa samband gestaltar s1g som de gör. Men det är inte illa så. 

2. "Den pedagogiska kvasten". Ett försök 
att urskilja en tankefigur, samt några andra 
möjligheter att undersöka samband 
utbildning/arbetsliv 
De ofåregå~nde avsni~ten har. handlat om kvalifikationsforskningen inom tyskt 
sp_råkomr~~e. I Sv~nge .har m te s~rskilt mycket jämförbar forskning fårekom
mit Empmsk kvahfikat10nsforskmng är en synnerligen kostsam verksamhet, 
och den .teo;~tiska k~a~ifikationsforskningen har i Västtyskland fårhållit sig till en 
ekonom1knt1sk tradition som är dåligt känd i Sverige. Däremot har som bekant 
utbildnings~ko~o~ii_t i amerikans~ o~h OECD-tappning haft en viss betydelse i 
synnerhet for d1skuss10nen om utbildningsplanering. 

_Denna utbi~dningsekonomiska ~orsknings läge har nyligen presenterats av 
N1ls-Olof ~hn~toffersson i. "Utbildningsekonomi - en fo:_skningsöversikt') (SÖ 
1982!. _lJtbd~mngsekonom_1ska utredningen (Hans Erik Ostlund) publicerade 
samt~d1~~ en mledande sknft, ))Utbildning) produktion) samhälle. Om utbildning 
som tzllvaxtmotor- problem och möjligheter)) (Stockholm: Liber Allmänna Förla
g~t, 19~2). I?,enomest omfattande sven.ska Neriomgången av teoriutvecklingen 
pa omradet ar Asa Sohlmans avhandlmg Education) Labour M arket and Hu
man Capita[ M o dels)) ( 1981) ;jfr också Ås a Soh1man: )) Utbildning och arbetsmark
nad)) (Lund: Studentlitteratur, 1982), som innehåller användbara översikter 
över det svenska forskningsläget inom utbildningsekonomins problemområ
den. 

Här vill jag bara tillfoga, att den fårhoppning som ibland kallas "teknologisk 
funktionalism": dvs det i funktionalistisk samhällsteori grundade postulatet om 
~~kla oc~ m_~mJ?ule~?ar.a samband mellan utbildning och produktivitet, inte 
langrestar sarskilt hogt 1 kurs. Flera av humankapitalkonceptionens founding 
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fathers i Europa och i USA har på senare år ifrågasatt konceptionens hållbar
het: Se tex Mark Blaug i 'Journal of Economic Literaiure" Vol XIV (1976) 

No. 3. Här i Norden begick Kjell Eide ett lustmord i "Forskning om utbildning", nr 2 
1980, under rubriken "Utbildningsekonomin- rör den på sig?". Samtidigt inne
höll den västtyska tidskriften" Bildung und Politik" (Nr 1/1980) en synnerligen 
självkritisk artikel av Friedrich Edding, "Fiir einen alternativen Eegriff von Bild
ung". Edding, som räknas som utbildningsekonomins grundläggare

25
l i För

bundsrepubliken, ansåg att han sj älv och hans kollegor varit alltfår ensidiga. De 
hade låtit akademiskt bestämda föreställningar styra sina undersökningar, de 
hade fårsummat att studera bildningsprocesser som sker på andra håll än i sko
lan, och de hade inriktat sig på att mäta akademiskt orienterade output -mål och 
ekonomiska mål som full sysselsättning, prisstabilitet, rättvis fårdelning samt 
tillväxt i den BNP vars välståndsskapande betydelse inte prövats. 

Själv tycker jag att några av dessa mål som Edding kallar "ekonomiska" är 
nog så viktiga och jag har överhuvudtaget svårt att se hur utbildningsforsk
ningen skulle kunna undvara de bidrag som ekonomiska undersökningar kan 
ge. För övrigt har utbildningsekonomin nu, i den internationella ekonomiska 
krisens spår, fått en renässans, men i "mjukare" tappning, mindre inriktad på 
mätning av de isolerade produktiva effekterna av utbildning än på kombina
tionseffekter, dvs effekter av utbildning i kombination med ny teknik, i kom
bination med ändringar av arbetsorganisationen etc G fr Jarl Bengtssons kon
ferensinlägg ovan, där han redogör fcir aktuella tendenser inom O ECD) . 

Nils-Olof Christoffersson har nog ändå rätt när han i sin nyssnämnda forsk
ningsöversikt (1982) hävdar att utbildningsekonomin måste överskrida sin 
neoklassiska teoretiska grundval, berikas med nya slag av empiri samt knytas 

till bidrag från andra discipliner. 
Här finns fårstås många vägar att välja mellan. Man kan t ex göra den ut-

bildningsekonomiska grundmodellen - investering i utbildning och avkastning 
i arbetslivet- mer sofistikerad genom att skjuta in en eller annan fårmedlande 
kategori mellan utbildningen och arbetslivet. Låt mig nämna ett enda exempel 
på ett sådant fcirsök, Wolfgang Lemperts plädering fcir personligheten (personlig
hetsutveckling, personlighetskaraktäristika) som en sådan fårmedlande katego
ri inom den empiriska forskningen om utbildning och arbetsliv. 

Sin uppfattning och den forskning han själv leder har Lempert utvecklat i 
polemik mot den gängse rollteoretiska yrkessocialisationsforskningen, som inte 
tar hänsyn till vare sig individernas konkreta handlingskompetens eller de sam
hälleliga betingelser och maktförhållanden som reglerar arbetslivet. För att få 
fram en mer utvecklad forskning om lärande och arbete måste man, menar 
Lempert, foga in ett mellanled mellan lärande och arbete, nämligen" arbetsre
levanta personlighetsdrag", närmare bestämt dels kvalifikationer (tekniska får
digheter och förmågor), dels orienteringar (sociala normer och värdeföreställ-

ningar) . 26) 
Lemperts ansats är utpräglat normativ och empirisk: han önskar att arbetsli-

vet demokratiseras och han är intresserad av hur empiriska studier av samband 
mellan lärande och arbete kan läggas upp. I en programmatisk uppsats

27
l har 

han pläderat fcir intensiva fallstudier. Kvantitativa stickprovsundersökningar 
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:::~:~tä~~:~e ambitioner bl~.r enlig~ Lempert ytliga, på grund av att de 
fall att vissa gäckar t~akll analyseras ar alltfor komplexa. Resultaten blir i bästa 

ac s. 
Lempert anser det dock mer fi ktb b .. 

gälla specifika kategorier bland ~~ kart at~ egrans( undersökningarna till att 

utsättas fcir desto mer intensiva u~~e~:~~~i~~~;.~zc~k ;~be~lösa)' vilka fan 

~::~:~~: :~·J,:~.r::!~!=;-:~~~~t:,~:'P~~;,\',~;!~tiv:~;;;;,::;, 
1

;;;~ 
l. tFuoerraatt studelr.a hvad erfarenheter av samhälleligt arbete betyder fcir att konsti 

person 1g eten kan man 1· t p ·b .. . -[; k o ' ce erus arz us-undersoknmgar (d ·· · 

a:b~:~rF~:~~e~c~o~~~~t~) jäi?fcira l~ngv~ri~~ arb:t~lösa med dem v:o:~~~ 
ta slag, 29) och ett aktuell;r ~?r~ en oversi~t ov:r tidigare forskningar av det
bert/Nunner-w· kl ) p Oj e t ge~J.Om~ors VId Starnberg-institutet (Doe-
1 . m .:r . Bland praktiska mtressen, som kan motivera detta 
~:~~~::~rskmng, namner ~empert att det finns större skäl att nedbrin a ar-

drar till a;~~k~;a ~~~ :::b~~~:~aai~!~~~~~::det i det samhälleliga arbefet bi-

2. Om den nyssnämnda typen d ··k · b o •• •• av un erso mngar gäller hur personligheten 
yggs upp, ~a gallernasta typ hur personligheten fårstör ll. o • 

hur_personhghetsutvecklingen hämmas av arbetsstr kt s e er atmLmstone 
benarune " t " H"" u urer, som empert 
yrkesverk:a~~~g:~ fcig:ru~~~~~t:~J!~:~:~~er m:llan ~ena sid~n (u?g~) 
vider som befinner sig i utbildnin D ppgifter, .. a a?dra sidan mdi
tex vid SOFI. c·· . p !S· ~n typen av undersokmngar genomfårs 
fåsta u .. ~ ottmg~n.. raktiska mtressen som kan motivera dem är att 
helst sifJt::~s~:~~~ten VId arbetsformer och organisationsstrukturer som 

3
" ~:~a~;g~~Ts~~~~:s~~~~~~rd~~~~~~~~~~o~~::;;~~ ~ve~kilda ar~_etssituati~-

h_?J"en hos i':div~der med likartade karaktäristika. (Lemp~;~:J~l~ga utve~·
sa a~a studier VId Max-Planck-Institut ftir Bildungsforschung i Be~~~o)m or 

4. Sluthgen den orh.vända m et d . · 1 .. . · riär hålls konstanta m d ~ ~':· ·Jsse sattmng, yrkessituation och yrkeskar-

:f~g~~';;;~~~~::tii:~:~~~~E~~~~;,~gt':~~~~~:~:i~a~~t:l: 
skilda lär_oeffekte~ på olikartat soci~r::r:~::J~~~~~~:;~~~~;[s~~t~rter far 

~~~i~~r::fr~~ä~:~~~~ undersökningar gäl~er fårhållandet mellan ;::r;~~l~ 
Sådan är Wolfgang Lemperts provkarta på forsknin sansatser med 

:~:~t~~~if~~i:ngd~ac~paerrbseotnll~ghietskaraktän"k stika so~ en fcirmedlan~:tk~~~~: 
. s IV. nom svens pedago · k fc k · . 

nmg och arbetsliv har man ofta arbetat med likna giS o ors nmg om utbild
kommentera en vanlig tankefigur . d nde utgang~punkter.J ag skall 

vårt land, och som exempel välja ett1~~ell~~r~Je~~~~:~~bs~~J~;~~-ningen i 
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"Den pedagogiska kvasten" . 
. .. d över den doxa som kännetecknar skilda ve-

Det är alltid spannande att fun era . h" . Roland Barthes Pierre Bour-
. d' · r Med doxa avserpg ar, l ' .. o 

tenskapliga lS~lJ? mer. dl" d fi' reställningar som alla inblandade ar sa 
dieus m fl efterfoljd, de grun . agg~;hö:; uttalas. De uppfattas som självkl~ra. 
överens om att de norm~lt mte t .. av foreställningarna att utblld
Inom pedagogisk ~or~k~nng torde ~~~a ~ gof:t~ g och framfor allt att det är vik
ning är viktig, att mdlvldens utvec ~ng ardv ~agogisk forskning och att strida 
tigt, legitimt och forsvarb~rt at~ syss a me pe 
om vad pedagogiskforskmng bor ba~a. t d's alla discipliner Till den sven-

"ll · tv' mutatis mu an 1 , · 
Detsamm.a ga er gi','e Is, ecifikadoxahörvidare, tror jag, en tankefi-

ska peda?~giska forskfi~mnkgenl. s mg ~:~~isualiseras så här' inte olik en kvast: 
gur som 1 sm yttersta ore m 

Bakgrunds
faktorer 

kön 
ålder Inlärning eller 

annan påverkan 

Den pedagogiska kvasten 

Resultat 
(kunskapsbe~ållning, 
attitydförändnng ... ) 

attityder 
.. . d b k rundsfaktorer som kön, ålder, social bak-

Individen, karakransera av . a ? b k d m m utsätts for undervis-
grund, begåvningsfaktorer' utbildmngh~. a .grutni'll e' n el le; flera av dessa faktorer 

• o k Genom att anvisa b 
nmg eller annan paver. an.fi k . det differentiella resultatet (kunskaps e-
forklarar den pedagogis~a ors mngen l' lever t ex lär sig mer i ett visst skol-

. · dfi' .. d g ) Att som 1ga e .. hållmng, attity oran nn ... d. d r.- der tillhör socialgrupp l, att de ar 
.. .. d fi' kl ras me att eras 1a d . amne an an ra or a d "ll . sa begåvningsfaktorer, att e mte 
bättre rustade än kamraterna va ga er vis 

bytt lärare pål~gstadiet.... "ll d t tt fa med så många variabler som möjligt 
För pedagogikforskaren ga erk e a k truera så många tänkbara faktorer 

. 1.. o for att unna ons d 
och mte g omma ~.agon, h h'tt rundbulten den variabel eller et 

.. 'l' h d med ha c ans att I a g ' som moJ Igt OC ar r b kom den faktor eller de faktorer som 
knippe av variabler som kan antas lgga a 'k 

· ll d b.. ta pred1 torerna. . 
utgör den bästa ~redik~orn e ~r e as nkefi urs dominans när den pedagogi-

För att finna forklann~en .. tlll.den~:~tte vi b~höva undersöka forhistorien: pe
ska forskningen s tu? era~ ml';m~1~ differentialpsykologins frammarsch, fak
dagogiken som umversite~ Isc~p ~~ s kolo . 'sociologi) och andra "interna" 
toranalysens genombrott (aven ~~ /lty t a!t yttre forhållan den, främst sam
forhållanden inom det vetenskap ~1ca ak ~ s och efterkrigstidens statliga skolre
banden mellan svensk pedagogiS ors nmg 

former. k o fi k"l att misstänka att det delvis är fråga om "spon-
Men det kan oc sa mnas s a . k . När jag som lärare funderar 

tan" (i Gaston Bachela~ds. menmg~· ~~l~ns fi apderar över hur mina barn eller 
över mitt arbete, eller nar pg som ora er un 
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grannens pojk klarar sig i skolan, eller när jag minns min egen bildningsgång -
då framträder inlärningseffekter just som effekter av undervisning, möjliggjorda 
och modifierade av "faktorer" som hemmiljö, kön, intelligens. Logiken fram
träder som diakron: forst bakgrundsfaktorer, därnäst individen som lär sig och 
till sist inlärningsresultatet 

Denna "spontana" sociologi låter sig lätt generaliseras till en forskningsde
sign, som sj älvfallet i många sammanhang bär frukt. Men det finns skäl att lyfta 
fram begränsningarna; det är när den nyss skisserade tankefiguren är doxa, dvs 
uppfattas som självklar och undandrar sig diskussion, som den är riskabel, ef
tersom den undantränger alternativa metoder att utforska inlärning. 

För det forsta: Utfallet av undervisningen är inte bara en slutprodukt, utan 
existerar i vissa bestämda avseenden så att säga där redan i forväg och inte bara 
som av skolan uppställda mål (i läroplaner m m). Ä ven for individen eller grup
pen (familjen, den sociala gruppen) är vissa inlärningsresultat "givna" på for
hand, vilket är lätt att inse när det gäller yrkesutbildning eller över huvud taget 
kunskaper och fårdigheter som är omedelbart användbara i yrkeslivet. Sådana 
kunskaper och fårdigheter är naturligtvis "givna" i forväg, redan innan en viss 
elev skaffat sig dem, nämligen när det rör sig om kvalifikationskrav for elever 
som orienterar sig mot vissa utbildningslinjer och yrken. 

Mer osynliga och mer sällan studerade av forskningen är de krav som inte 
låter sig reduceras till arbetsmarknadens eller arbetslivets kvalifikationskrav. 
När en elev i skolan lär sig tycka om att läsa god litteratur, är detta inte enbart 
resultatet av en ly~kad svenskundervisning i kombination med "bakgrundsfak
torer" som att foräldrarna har akademiska examina och många böcker i bok
hyllorna hemma i villan. Förmågan att urskilja viss litteratur som god och vär
defull är tillika ett socialt krav i vissa bestämda typer av miljöer, som väntar de 
elever, vilka är disponerade for att söka sig till t ex vissa fria yrken, kulturarbe
taryrken, läraryrken och ett helt spektrum av akademiska utbildningar och yr
ken. 

För att kunna vistas och känna sig hemma i vissa sociala miljöer, bör man ha 
forståelse for distinktioner vad gäller gqd och dålig litteratur. Inte så att man 
nödvändigtvis behöver ha läst eller ens minnas namnet på årets nobelpristaga
re, men man bör i vissa kretsar ha inforlivat en levande övertygelse att kännedo
men om vem som är årets nobelpristagare i litteratur är legitim, nödvändig och 
universell Qfr uttrycket "allmänbildning") kunskap. I ytterligare andra sociala 
skikt, nämligen de som är högst utbildade och bäst rustade med kuturellt kapi
tal, uppfattas det som trivialt att kunna namn&"e' årets nobelpristagare men 
självklart är att man läst honom (helst många år innan han nominerades). 
Pierre Bourdieu, som ägnat stort intresse åt smakens sociala distribution i 
Frankrike, har påvisat att hög utbildning och humanistisk bildning är korrele
rad med benägenheten att tala inte om de största märkesmännen, vilka mist sitt 
distinktiva värde genom att vara alltfor välkända, utan hellre om mindre be
kanta forfattare eller konstnärer; allra helst talar dessa skikt inom det kulturella 
avantgardet om de forfattare och konstnärer som foregriper en kommande ut
veckling inom litteraturen eller konsten. 30) 

Bourdieu har vidare studerat en grundläggande social mekanism i forhållan
det mellan dem som är mest välforsedda med kulturellt kapital och grupperna 
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. .. l r h. rkin. De fårra som enligt Bourdieu 
närmast under de~ l den sa~hal ~.~ga ~~t de ,;känsla få; distinktioner"31) får-
karaktäriseras av sm sy~merlig~n va utv~c t ~t med att deras distinktiva värde 
ändrar oupJ?hörl~gen s.ma pre e~en;å~~ d lat~ den lägre medelklassen, som enl~gt 
drabb~s av mfla~~o.n, vilket ~ar ~~ir~, 32) (nämligen en vilja till socia} uppst~?
Bourdieu karaktar.Iseras av go fc· o d" till) alltid hamnar pa efterkal
ning, som inte all~1d m~~:'a~as a~ ·f~n;~g:vafrdär den lägre medelklasse~ gär
ken. Detsammagallerforovngt':t l ·~· g m'en övergivit till fårmån får l den 
na gör de val som överklassen gJOrt ti Igare . 33) 

· · 'nstbringande strateg~er. o . 
aktuella situatiOnen mer VI d . bl " om "I'nla" rningseffekter" ingar l d o "l "b kgrun svana er s 

För det an ra: sava a kn "nkb va''gar får en viss individ, eller .. t om tec ar ta ara . 
ett och samma mo~s er, s d lik d r 'llkor Sevidaredetfåljandeavsmt-mer exakt: får mänmskor me nan e IVSVI . 

tetomdispositioneroch_Positioner. b d tbildning/arbetsliv, är den vuxenpe-
Nä~ det gäller _forskmng o~S sa~ a~liv~t en egen subdisciplin, av särskilt in

dagog~ska forsknmgen, so~ l ve~~fe d ariant av den nämnda tankefiguren 
tresse i samma_n~anget. ~ar har bor~u~~sfaktorer som kön, ålder, so~ialkla.~s, 
etablerats: Individen bes tams av a g fc fc menolooiska data ( attltydmat-

'ld · T'll d sa faktorer ogas eno ,- . 
1 tidigare utb1 nmg. 

1 
es . . · h"ll fi' haollanden 1 mode -. d "11 l ) VIdaremfors sam a s or ningar arbetstlllfre ss ta e se.·· · kr . o (" mhälle") och en mellan-' . d 'fl . o texenma omva sa . 

len, ofta mordna e l era mvdaerll' d r. kt rer fiårsöker forskarna fastställa vil-. o (" · t' ") Blan a a essa m o .. h 
mva orgamsa lon . . r. .. . t deltagande i eller benagen et att ka som hämmar och vilka som tramJar ex 

delta i utbildn~ng. . i er si an inlärning på andra sätt. Så är 
(Det fir;.ns g~ vetvis pedag~g~l~7oc~ tnf p l undgren introducerade ramkon-

exempelvis den av Urban a .. d .. da När det gäller samband ut-
nat slag an en namn · . F" ceptionen en ans~ts av an . tv's studeraannatäninlärnmg: or 

bildning/arbetshv kan vuxenpedGagogerl.g~ve .. l'ngslivets strukturomvandlingar 
.. d d t x Kurt estre 1us nan .. 

narvaran e s tu erar e d 'k o tt finna svar på frågor om hur vardesyste-och utbildningsbehoven, me Sl te paa 

menfårändras... o ämnda tankefiguren utövar avsevärd dominans 
Jag menar anda a~t den n . . man kan 'ämfåra med sociologis~ vu;'enu~

inom svensk pe?agog~sk forsk~~UX- ro·eftet34) med inriktning pa malen for 
bildningsforskmng, se t ex S~ . p ~ll Tilläggas bör dock, att den meto
vuxenutbildnin~en och o~~amsatzon~:n~s ;o .inans även inom den sociologiska 
diska individualismen utov~r avs~ar ~mlogiska men det är mindre fårvå-
forskningen i Sverige. Och mom en psy o ' 

nande.) . .. fita normativ såtillvida att deltagan-d · ka forskumgen ar o ' . · 
Den vuxenpe agog~s .. .. rt Vidare är den ofta pohcyonen-

de i utbildning betraktas som efters~~vansva hur fler människor, i synnerhet 
terad, såtillvida a.tt. de~ behandl~r ra~~~o~i are utbildning, skall fårmås a.tt 
bland. de ~nd~rpnvile~erda~rfie ~ex l {r r~gt att det~a slag av forskning tilldragit sig delta l utbildnmg. Det ar a or na u 

lö~tagarorganisationernas intres;e. kommentarer till två nyligen publicerade 
Låt oss som exempel knyt~ ~a.grat hfinansi'eratproiekt Barbro Forsbergs fr o tt v TCO m1t1era oc ~ ' · l'k delrapporter an e a . d . fi' h o ll den deras faktiska deltagande l o l a 

om "~änstemännens utbil nmgsfio~ ~ a~ på' och behov av utbildning", som typer av utbildning och deras e te raga 
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TCOs utbildningsnämnd formulerade uppdraget 1978. I dessa rapporter åter
finner vi den ovan skisserade tankefiguren. Låt mig genast betona att jag inte 
alls önskar döma ut den, bara framhålla behovet av att den suppleras med and
ra typer av ansatser, som tillåter utforskandet av hur utbildningsdeltagandet 
(-intresset, -benägenheten) s as redan ifiirvägjinns där, som något som vissa 
människor riktar in sina strävanden mot. 

För somliga skikt av människor, eller människor som befinner sig i vissa typer 
av social förflyttning, framstår det naturligt -just natur-likt - att söka sig till 
utbildning, att gå kurser då och då, att vinna fårdelar eller utveckla sin person
lighet med hjälp av just utbildning. Dessa dispositioner är socialt producerade, 
och utbildningsdeltagandet är ingen "effekt" av bestämda bakgrundsvariabler, 
utan såväl dessa bakgrundsvariabler som utbildningsdeltagandet ingår i ett och 
samma mönster som tecknar de tänk-bara vägarna får en bestämd individ eller 
snarare får individer med liknande livsvillkor. 

För övrigt erbjuder Barbro Forsbergs projekt möjligheter till ett sådant studi
um: dess fårsta fas, dvs den fårundersökning som rapporterades 1982 och som 
innebar en analys av "bakgrundsvariabler"; byggd på data om TCO-medlem
mar från ULF -statistiken 1979 (dvs SCBs omfattande undersökning av svenska 
folkets levnadsfOrhållanden), skall enligt den aktuella projektplanen35l fåljas av 
en andra fas, en intensivundersökning syftande till att på ett par orter kartlägga 
de lokala villkoren får ~änstemäns deltagande i utbildning. 

Den viktigaste slutsatsen från den fårsta fasen, kartläggningen av tiänste
männens utbildningsförhållanden sådana de framträder i ULF-materialet, är att 

" .... de bakgrundsvariabler som traditionellt sett (kön, ålder, utbildningsbakgrund) 
forväntas furklara deltagande i utbildning, måste kompletteras med information om 
vissa forhållanden i arbetet for att man ska få en ökad forståelse for, i detta fall, tiän
stemännens utbildningsforhål!anden." (F ors berg 1982 b, sid 12). 361 

Denna slutsats skall, tillsammans med fingervisningarna om vilka grupper det 
är lönt att studera närmare, ligga till grund får den planerade in tensivundersök
ning som skall fålja. Det fårefaller fruktbart att på så sätt låta analysen av ett 
statistiskt material som ULF -materi11let fungera som ett heuristiskt ~älpmedel. 

Arbetsfår hållandena betyder alltså mycket får vilka som deltar eller inte del
tar i utbildning. Närmare bestämt är det bland Barbro Forsbergs bakgrundsva
riabler den som gäller inflytande och kontroll över arbetssituationen samt ansvar 
som betyder mest. Näst individernas deklarera~e intresse av att utbilda sig, är 
det den nämnda bakgrundsvariabeln (prediktorn, fårklaringsvariabeln) som 
ger störst utslag enligt den faktoranalytiska metod (THAID-teknik) som använts. 

När det gäller utbildning under arbetstid ger denna förklaringsfaktor - infly
tande, kontroll, ansvar- allra störst utslag, ännu större än det deklarerade in
tresset. Den faktor som representerar inflytande, kontroll, ansvar är alltså den 
som bäst fårmår skilja dem som studerar under arbetstid från dem som inte gör det. 

Barbro Forsbergs ovan citerade slutsats ger anledning till några frågor. 
För det fårsta: Termen "fårklaring" är som bekant dubbeltydig. Den avser 
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dels ett tekniskt, statistiskt begrepp (forklaring i betydelsen samvariation, dvs 
att variabiliteten i en faktor har samband med - "forklarar" - variabiliteten i 
en annan), dels ett vardagsspråkligt förklaringsbegrepp som gäller kausalsam
band (att något är forklaring till något annat innebär att det orsakar detta, i en 
eller annan mening); det finns fler innebörder. 

Det händer alltfår ofta att pedagogiska forskningsresultat missbrukas genom 
att det fårs t nämnda förklaringsbegreppet tas får det andra. När en pedagogisk 
undersökning visat på en samvariation i ett statistiskt material, dvs att variatio
nen i en eller flera faktorer "forklarar" variationen i en eller flera andra, så ut
nämns denna "förklaring" till kausalfårklaring; den fårsta faktorn eller knippet 
av faktorer utnämns till orsak till variationer i den senare. Jag vet att Barbro 
Forsberg själv inte tolkar sina resultat så lättvindigt; ändå har jag redan hört 
dem missbrukas: inflytande över det egna arbetet har utnämnts till "orsak" till 
studie benägenhet. 

I massmediadebatten om skolan är ju dessa resonemang legio: Som förkla
ring till arbetarbarnens dåliga skolprestationer har de senaste decennierna i tur 
och ordning lanserats "orsakerna" manuell begåvning (tills det stod klart att 
den som är illa rustad vad gäller kognitiva intelligensfaktorer inte får den skull 
behöver vara manuellt begåvad), arbetarklassens språk och "begränsade kod", 
att arbetarklassen bor i höghus och arbetarklassens "kultur". Nu senast valsade 
i pressen "förklaringen" täta lärarbyten på lågstadiet till att vissa elever på yr
keslinjerna inte lär sig läsa och skriva ordentligt (i en avhandling av Margareta 
Grogarn fanns nämligen uppgifter om en samvariation mellan lärarbyten på 
lågstadiet och läs- och skrivsvårigheter i gymnasiet). Det är fårstås humbug. 

Som vi vet av andra studier37l, finns en rad omständigheter som systematiskt 
missgynnar vissa elevkategorier. Täta lärarbyten är bara en omständighet i ra
den. Att utnämnajust den till orsak är godtyckligt när man inte undersökt sa
ken närmare. Man hade nästan lika gärna kunnat välja t ex lärarnas långa res
tid (i skolor i socialt mer välbeställda områden bor lärarna närmare skolan38l) 
som "förklaring" till elevernas läs- och skrivsvårigheter - då hade ju också Sve
riges lärarforhund kunnat ställa krav på en SAAB Turbo till vmje lågstadielära
re, vilket väl är fackligt mer aptitligt än att lärare skall fårbjudas lämna sin klass 
innan utgången av årskurs 3. 

För det andra: Kanske tvingar materialet, ULF-statistiken, fram en metod 
somjämställer ochjärnfår data av, mänskligt att döma, ojämforbar karaktär 
(THAID-tekniken innebär ju att faktorer faktiskt vägs mot varandra, i kvanti
tativa termer). När det gäller Barbro Forsbergs diskussion av "faktorer" tycks 
det mig lite äventyrligt att hoppa så mellan olika slag av faktorer, i vissa fall 
knappast jämförbara. 

De "funktioner" hos utbildningen som Barbro Forsberg nämner inlednings
vis ( 1982 a, sid 2-4) är inga funktioner i klassisk sociologisk mening utan mål
formuleringar, policyuttalanden. Dessa mål utnämner Barbro Forsberg senare 
(sid 9) till faktorer. Målen "reglerar vuxenutbildningen"- så villsomligagärna 
att det skall vara, men det är en empirisk fråga om så sker, om verkligen mål 
som jämlikhet, demokrati etc reglerar utbildningen. Vidare jämställs fenome
nologiska data (t ex människors uttalanden om sitt intresse av utbildning - dvs 
data som måste tolkas får att m mening) med hårda data om kön, ålder. 
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p·· d o .?r et tredje: Jag har svårt att fårstå roll be o 
an vander det (se särskilt sid 5) p·· . greppet sa som Barbro F orsberg 
tidsroll" och "medbor II" . or m~? tycks "arbetsron", "familieroll" "fri-

. garro snarare a t · k b :J ' 
olika aktiviteter som ofta ö l n eoretis a egrepp vara etiketter på 
de egentligen k~n bli brukb~;ar ~ppa~ :akrandra. Och jag har svårt att fårstå hur n·· 00 l empms a analyser 

aremot ar det lätt att se hur det trad. . . . . 
som Dahrendorfpå sin ti"d g "d o Itl~nella SOCiologiska ronbegreppet det 

av spn nmg 1 Eu k .. . ' 
anal. yser. Här handlar detj"u om t . k b ropa, an anvandas I empiriska 
k . eoretis a egrepp d o d onstruerar mne i huvudet rc· t la ' vs sa ana som forskaren 
är knutna till bestämda soci·aolr a t ~tpepp o~ de system av förväntningar vilka 

. a pos1 Ioner For Dah d ...c h · amerikanska funktionalistiska s . l . . . re? ou, oc for den samtida 
rationaliserbart begrepp kopp! otcti?Ilog~ ~o.m han mspirerades av, är roll ett ope-

Ä . ' a I positionsbegreppet 39) 
ven ett mer mteraktionistiskt ronb . . 

vändbart i empirisk forskning men få eg~~PP kan fo~stås vara synnerligen an
som medger beskrivning och ~nal rutsa~ter ~orskrungsmetodiska traditioner 
ni skor lever sina liv. Att därem t y_slkav dfie Situati_oner ~ch praktiker i vilka män-
" II ". .. o' VI et o taskeriSveng c· l"k d ro er l storsta allmänhet - ar b t Il [; .. . e, O!Orp l tan e tala om 
~- fY~ler såvitt jag fårstår ideologi:~~of~n~:Reroll, m~db~Jrgarroll, löntagarroll 
fram J ar en fårklaringskrafi:ig emp· . k fc k . er och forhmdrar snarare än be-

För d .. Ins ors nmg. 
et fjarde, och mest intressant· Ja la . 

metod bygger på en metodol . k . d: "d g ~r mtrycket att Barbro Forsbergs 
d~gogiska arbeten: Individe:~~t m hiVI _uahsm, som ofta återfinns i vuxenpe
mngar. Därtill kommer paoverk afis o a VIssha .:genskaper, behov och förutsätt-

. an ran sam allet h . . man nu vill sortera upp mak . o .., ' . . oc orgamsatwnen eller hur 
d fi .. . romvan. varur fol,er tt · [; k .. 

an ra ra~ar det deltagande ell t bl" :.~ a VIs.sa a torer hammar 
framträder som "verkan" i kl . ekr u e . Iv~a deltagande I utbildning som s a~ 

"d l assis menmg a la H O h h I 
VI ue la behov och krav från samh .. ll . ~me. c e a raden av indi-
blir"orsaker". a et, orgamsatwn (dvs arbetsplatsen) mm 

Det är tveksamt om det gaor att .. ..c· 
"11 h"" ovenora ett klass· kt H k ti sam allsvetenskapen där _ o d .. _IS u~s t orsaksbegrepp 

ra, att föregripa det so~ kommpaa gkrulnl a~,maknmsk~ns formåga att antecipe-
" ak " . s a - ver an" t ··rr ors en . Man köper vin på S t h .. m e sa an kommer fåre 
kvällen. ys emet oc orsaken ar festen man skall ha på 

När det &"äller sambandet mella~ en fakto . . o . 
deltagande I studier å den andra .. . b .. "dr som mflytande a ena sidan och 
undersökas! - att det fårra inte ä' ar ~g OJ att tro - men det måste fårstås 
!.er riml!gare att grupper som har ::~s ta:~: .?et s~nare inte _verk~n. Det förefal
ar de, till vilkas habitus (eller . ··r y [; . ove:;r sm arbetssituatiOn också oftast 
att de bör gå på kurs by s.), a ~upp ~ttm_ng, eller "roll" om man så vill) hör 
blir studier av livslop'p ~foagrpaafism hutbbi!dmnfi: u~~eckla sig själva etc. I så fall 

. ' er, a Itu s nod va d. . .. 
som visar hur olika grupper a .. . k _n Iga, Jam te andra studier 
"kulturellt kapital" de <TÖr va~ dmanms. or Ibever sma I_iv, vilka investeringar i 
H 1 d .. . b ' e ger sma arn med 1 b K ur ever e manruskor som k ak .. . agaget. . . ort sagt· 
ning, att de har inflytande öv:: si~an~r:s _av a~t de ofi:a bygger på sin utbild~ 
karaktäristikum behöver utnämnas ar e ssiktu~Iltwn m m, m m - utan att ett 

J k all o . . som orsa t1 ett annat 
ag tyc er tsa tills vidare att Barbro F b · . 

kommande empiriska undersökn" .. hors erfSs formulenngar fo"regriper 
mgar nar on sknver att inflytande, manligt 



· . . .. , · ·n ar" till eller "påverkar" 
kön eller deklarerat intresse for utbildmng ar forklan g 

deltagande i utbildning. b F b t die TCO måste här uppstå 
Till sist: För beställaren av Ba~ ro ors erg~ s klu. s'ynvinkel att studiedelta-

D k · mycket mtressant ur 1ac 1g . o 

problem. et ver ar JU o . fl d .. den egna arbetssituatiOnen. Da 
gande förefaller bero pa bl a m ytka~. e over. flytande över arbetssituationen 

r. kl" · ationen ra va mer m . 
kunde den lac Iga orgams tt ""ka sig till utbildningsmöjligheter. 
och på så sätt få fler av medlemmarr:ala . sko ek•:v är riktigt så är som sagt 

tydda kultursoCio OgiS a persp u ' . 
. ~en om ova~ an b . t tionen orsak till benägenhet att utbilda ~Ig, ~tan 
m te mflytande over ar etss~ ua .. t Och vad mer är· Om de l manga 

k ·· · "k · o 1 samma mons er. · bägge kara tanstl a mgar .. k t . fl tande på arbetsplatsen skulle 
avseenden välmotivera~e kraven o~ o a bm tsyta are på mellannivå och lägre 

. kl" r.· ·· d ar om manga ar e g leda till ver 1ga 1oran nng ' d .. d sker på arbetsplatsen (det 
o • • ··lt · flytan e over va som nivaer skulle vmna rep m . . r. ) _ då är det inte alls säkert att 

"bl d k 11 . t rerad orgamsatmnslorm . 
som l an ~ as~~ eg ·n studera' Då skulle nämligen mte Barbro 
detta skulle mnebara att fler Vl e. .. ·. a skulle ha ändrats: Det "in-

""ll l"" ty forutsattmngarn 
Forsbergs resultat ga a oangre, .. . 11 mma inflytande som det som före-
flytande" det då bleve fraga om ar m te a s sa . . l 

. 1 S ma ord men olika foretee ser. 
komm~~ i ULF-matena et. ~ schef ~Uer en fackligt aktiv arbetstag~re ~ed 

Det ar en sak att en avde .. g . ha "infl tande" över sin arbetssituatmn; 
många fortroe~deuppdrag s·~fer s~g k o t~x tycker det är självklart att han 
det är formodhgen kopp~at tl ~tt a~ ~~ sa an sak om alla hans underställda 
bör gå en kurs då och da. Det ar enh e a~~nsamt inflytande över sin arbetssi
respektive samtlig_a arbe~kamra~rlt ar ge t "kulturellt kapital" i bagaget, som 
tuation: De har for~od~_Ige~ letklt et a~n~~n skall J. ust studera for att vinna fram
bl a innebär att det m te ar sp v ar 
gångar och tillfredsställelse. .. ll o o t som Wilhelm Sjöstrand påpekade 

Den sista kommentaren galler a tsa nag~ o a menade att när obegåvade 
1948 i debatten om enhetsskolereforme~,kdalr manaogste kunskapsnivån med nöd-

. d d h"" årskurserna 1 s o an m . . . . 
elever mva ~rar e owe . .. d t m att den genomsruttliga mtelh-
vändighet sJunka. NeJ, .. sa SJ?Str~;a; ~r:ti~i t andra forändringar- ändrad 
genskvoten ev~ntuellt sanks, m~ra l d b d g - vilket kan innebära att ge
social rekrytenng, fler ele~ernhfran ~ni s _yg ~~a viktiga hänseenden blir bättre 
nomsnittet bland eleverna l e etss o an l an 
än i den dittillsvaran?e re~~skolan. . t d" också frågan om hur inflytan-

Det Sjöstrand sknver galler ~utatis mu ~~ l}orbar faktor kan forändra indi
de över arbetssituationen ell~r na!?on annan Jam 
videmas benägenhet att utbilda sig: . 

• o l d ill dem som väntas inträda, sedan VIssa 
"När man sluter frå~ kän~a forhal an l~~t t tt de 'premisser, från vilka man utgår, 
fårändringar vidtagits, glommer man a ' a 

""ll "40) inte längre kommer att ga a · 
.. b"ld . forhållanden som exempel har 

Med projektet om ~~nstemanbnl ens. ut l bmndg~ed att den pedagogiska forsk-
. r.· ""kt tyd nagra pro em l sam an . h b 
J~g lOrso a~. a .. rfl ttas till forskningsfåltet utbildning/arbetsliv, ur e-
nmgens tra,~;~mknl er. ov~ "Iunktion" och "roll" blir problematiska m In:· 
grepp som 10r ann g ' fi "d dagogiska kvas-

Framfor allt har jag forsökt skissed~ake~ ~n~~~~~;:U s~~~orefaller tillhöra 
ten" och ett speciellt slag av meto Is m lVl ' 
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"doxan" inom det pedagogiska tänkandet i Sverige. Analysenheten är indivi
den. Ett antal variabler, på de mest skilda nivåer, betraktas som "bakgrunds
faktorer" (fenomenologiska data, hårda data som kön, ålder, socialgrupp, mät
ningar av begåvningsfaktorer och attityder), vilka antas kunna "förklara" -
dvs korrelationer kan konstateras med - det differentiella utfallet (kunskaps be
hållning, attityder) av t ex utbildning eller en viss arbetssituation (med andra 
ord forklara varfor två olika individer lär sig olika saker eller uppvisar olika atti
tyder i samma undervisnings- eller arbetssituation). 

Även socialstrukturen ("samhället", "organisationen") reduceras till fakto
rer, i princip på samma nivå som övriga faktorer som antas påverka individen, 
om de inte analyseras som ramar. Ordet helhetssyn är frekvent, men används 
oftast som honnörsord och innebär i alla händelser inget brott med den meto
diska individualismen: Grupper behandlas som konglomerat av individer, 
dvs man studerar faktorer som antas bestämma, alternativt ramar som antas 
begränsa, en individs beteende, attityder etc, varefter man generaliserar de för
klaringar man erhållit till att gälla grupper. 

Metodisk individualism eller undersökningar av 
utbildning och arbetsliv som system? 
Varfor det pedagogiska tänkandets och den pedagogiska forskningens "doxa" 
kommit att betyda så mycket for de senaste årens svenska diskussion om utbild
ning/arbetsliv vore värt sin egen undersökning. Bo Lindensjö ochjag har på
böljat en serie intenjuer med centralt placerade aktörer for att komma på spå
ren hur det gick till när forskning om utbildning/arbetsliv under senare hälften 
av sjuttiotalet tog fastare form som ett eget, mer eller mindre autonomt "socialt 
fält", 42) dvs ett område där specifika frågor står på spel (t ex: Hur bör utbild
ningen forbereda for arbetslivet, forändra arbetslivet ... ?), där specifika insatser 
krävs av dem som gör anspråk på att få vara med och där specifika vinster finns 
att hämta, där en specifik auktoritet fordelas inom fåltet så att vissa aktörer 
tillerkänns rätten att tala, etc. 

Bo Lindensjös och min preliminära bild är, att forskningsfåltet utbildning/ 
arbetsliv inte - vilket var vår ursprul).gliga hypotes - utgör ett fålt i gränslandet 
mellan utbildningssektorn och arbetsmarknadssektorn, utan snarare, socialt 
sett, är ett subfålt inom utbildningssektorn; så gott som samtliga aktörer som 
investerat intresse i forskningsfåltet utbildning/arbetsliv visar sig nämligen ha 
nära anknytning till utbildningssegmentet (forskare, organisationsrepresentan
ter, administratörer). 

Denna iakttagelse kan vara en utgångspunkt for en sociologisk förklaring till 
att just pedagogiskt tänkande dominerat så kraftigt: Vi tänker oss ju gärna att 
ett forskningsområde uppstår for att där finns problem, som olika aktörer vill 
lösa på olika sätt, och att forskarna studerar dessa problem, tar ställning till 
lösningsforslagen och kanske lanserar egna. Men ett alternativt sätt att studera 
ett socialt fålt eller ett segment, som prövats bl a inom den omfattande, nyss 
avslutade norska Maktutredningen43), öppnar möjligheter att studera "lös-
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1 " "som sö-
ningar" som existerar redan innan några problem formu erats, svar 

ker sina frågor. .. p O l ch hans medarbetare försökt analy~e-
Närmare bestamt har Johan .. shen o "garbage can" i vilken ohka 

. äll ll b 1 tsmö1hg eter som en ' ra beslutstillf: en e er es u :J • 1.. · Enligt denna "garbage can · bl m och sma osnmgar. 
aktörer dumpar sma pro ~ , . b.. o ledes beslutstillfållen ett möte mellan 
mod el of organizational chmce mne ar sa 

tre strömmar: .. besvarade frågor konflikter, fenomen 
För det första _en stram a~ pro~le"!:, ~ Beslutstillfålle~ erbjuder då möjlig

som oroar mänmskor och kraver atgar er. 
heter att ge uttryck åt o:h disku_~er~ problen;· å frågor metoder att reglera kon-

För det andra en stram av ~?smngar, sva PE pel på standardiserade lös-
k l · oanvanda resurser. xem .. 

flikter, nya te no og~er, . . . serin s ko terapi, medbestam-
ningar är professioners utbildm~gar, d;,tton . g, ·npgyDessa lösningar håller 

. k k ·· ni1gast amorgamsen · 
roande och, VIlket ans e ar va k' .. åk på att lösa liksom efter 
ständigt utkik efter problem som de an gara anspr ' 

lämpliga beslu~tillfåll~n. k(" er ( olitiker, stats~änare, organisationsrepre-
För det tredje en stram av a or p d d mer eller mindre resurser, ener-

sentanter, forskare, ~lienoter. ·ri' ~tru~t~ k~ ~~r lösningar till sina problem, pro
gi, tid, intresse och formaga... ~ ar pa p b l tstillfållen som kan aktualisera 
blem som passar till deras losnmgar samt es u 

dessa problem och lösnin~ar. l t .. romarna samman bara för att 
I det anarkistiska ytterlighetsfallet kfiopp aks s ronl.gt Maktutredningen denna 

.. d t" d" t men 0 tare s er e 1 . 
de råkar upptra a sam I Ig ' D .. . t "lka som helst som deltar I spelet 
sammankoppling s~gmenterat... et. ar :; ~ ~r makt att påverka beslutet är be
kring ett beslu_t. I vilken utstr~ck~~gd ~ ; till förfogande för att delta i spelet; 
roende inte mmst av h~r myc ~t ti e afi o a·· r samtidigt ett utträde någon 

. . .. d . l t knng en VISS typ av ragor 
vaiJe mtra e 1 spe e .. . M k d . n a·· r att de som är allra mest 

E h d ang 1 a tutre nmge .. d 
annanstans. n uvu P0 

.. d "" est 1·nflytande inte bara nar et . t o de ar e som tar m ' o d 
intresserade mom et o~r.a ; också för att fa upp frågor pa dagar -
gäller att utforma och vaua forslag utan .. d d 

f(" f(" slag och utvar era em. 
ningen, vara med att ge~?m ora ~-r t I"ntresserade av ett område efter hand 

. b"" tt aktorer som ar mes k 11 _D?tta mne ar a o åde till föl" d av att de byter bort on tro 
bhr bverrepresen~erade pa detta o~r d e 'i utb t~ mot kontroll över sådant som 
över sådant som mtresserar demimin dr G d y und Hernes (som vid sidan av 

d y· tt ta a me u m 
intresserar em mer. or ~ ak d · ) . detta är att låta bockarna vak-
OJsen bar huvudansvaret for M tutre nmgen . 

ta havrepåsen. . se enteringsperspektiv förefal-
så långt den norska Maktu_~redm~~f~' ~ars fuen också i vårt eget land. I 

ler fruktbart när vi funderar overMut klt ntriendgnspi.:gens forskare makten inom ett 
. l o l des menar a u ' o .. l" 

n:ahteten sam as sa e '.. det för utbildningspolitiken i Sverige? - pa ~~m I-
VIsst seg:,nent ~ kanske gal~er inom detta område starkt specialiserade po~Itike~
gen fa hand e~, I synne~~e~ o e d centrala förvaltningarna med anknytnmg,till 
na, ledande ambetsman ran e . de I"ntressena Dessa "j. ärntrianglar -

o d o ådet argamsera · fi omradet samt e pa omr o d h ort att vinna tillträde - fungerar ram-
termen syftar på att utomstaen e ar sva 

r-· f(" h dlingar mellan parterna. . . 
för allt som aren?r tor or ~n ckl hel o iala miljöer inklusivejournahster, 

Kring "järntnanglarna utve as a s c ' 
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forskare och andra som specialiserat sig på området, liksom verksamhetsutöva
re på lägre nivåer och t o m klienter. Hela miljön utgör ett segment, med Maktut
redningens terminologi, och den utveckling av den offentliga politiken och för
valtningen vi kunnat iaktta på senare år, också i Sverige, kännetecknas av en 
tilltagande segmentering. 44l 

Vår hypotes är alltså att det forskningsfält utbildning/arbetsliv, som vuxit 
fram under senare år i vårt land, inte är något fålt i gränslandet mellan utbild
ning och arbetsliv utan ett socialt fålt inom utbildningssegmentet, vilket i så fall 
skulle vara en social förklaring till att pedagogiskt tänkande och pedagogiska 
forskningsmetoder fatt så stor dominans. Annorlunda uttryckt: aktörerna inom 
fältet har stora intressen just av utbildning, och de lösningar och svar som cirku
lerar inom fältet (t ex sätt att undersöka utbildningseffekter, utbildningsbenä
genhet mm) finns där redan innan problemen formulerats (t ex av fackliga or
ganisationer som vill veta varfor vissa medlemmar är obenägna att vidareutbil-
da sig). , 

Min avsikt är som sagt inte att döma ut den metodiska individualism som 
präglar så mycket svenskt tänkande inom utbildningssektorn, men att fästa 
uppmärksamheten vid att den metodiska individualismen ofta används också i 
sammanhang där andra ansatser forefaller mer fruktbara, och att i det foljande 
avsnittet om "Dispositioner och positioner" diskutera några spännande möjlig
heter att kombinera "den pedagogiska kvasten" med andra tekniker, som pla
cerar individerna i förhållande till utvecklingen inom och mellan grupper (fa
miljer, yrkesgrupper, klassfraktioner etc) och systemen av sociala positioner i 
bl a arbetslivet. 

I flera av de senare undersökningarna (from mitten av sjuttiotalet) bland 
dem somjag strax skall diskutera, har Pierre Bourdieu och hans medarbetare 
använt faktoranalytiska tekniker for att urskilja mönster i stora och svårbe
mästrade datamaterial - delvis insamlade for andra syften, bl a offentlig be
folknings- och yrkesstatistik - for att fa ögonen på korrelationer som därefter 
kan uäna som ledtrådar i fortsatta mer antropologiskt eller kultursociologiskt 
orienterade delstudier; dvs i princip sarpma uppläggning som vi redan mött i 
Barbro Forsbergs pröjekt om ~änstemännens utbildningsförhållanden. 

Vi kommer att i nästa avsnitt möt~ fler exempel på att forskningen under 
Pierre Bourdieus ledning för tanken till problem som varit aktuella också i 
svensk vuxenpedagogisk forskning. Kjell Rubenson har t ex visat på ett produk
tivt bruk av faktoranalytiska tekniker när han med deras hjälp fatt ögonen på 
grupper som inte uppfor sig statistiskt "normalt" l nämligen lågutbildade män 
som "egentligen" inte borde söka sig till utbildning men gör det ändå. På så sätt 
lyckades Rubenson spåra de särskilda forhållanden som kan forklara avvikelsen 
från normen. 45l 

Vidare finns det uppenbara likheter mellan Bourdieus och hans medarbeta
res och elevers metoder att sociologiskt analysera "sociala fält" och det bruk av 
~urt Lewins mer socialpsykologiska fältteori som Barbro Berg och Bertil 
Ostergren introducerade i debatten om högskoleplaneringen.46l (Grundtanken 
är i bägge fallen att individer, disponerade att orientera sig på vissa sätt, träder 
in på ett redan i förväg strukturerat fält. Den kanske viktigaste skillnaden är att 
Bourdieus teori är mer historiskt orienterad: ett socialt fålt är för Bourdieu det-
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samma som sin egen forhistoria, det är ackumuleringen av alla tidigare styr~e
forhållanden och kraftmätningar som lagrats dels i aktörernas kroppar och sm-
nen, dels i "forsakligad" form i institutionerna, texterna etc.) .. 

Eftersom detta skrivs for en publikation som TCO ger ut, kan det finnas skal 
att notera att TCO sedan länge utvecklat ett intresse for systemkaraktären hos 
både utbildning och arbetsliv samt for det systei_Ua~is~a fo~hållandet ~~m emel
lan ett intresse som överskrider den metodiska mdiVIduahsmen. Det ar ganska 
nat~rligt att en facklig organisation utvecklar ett sådant intresse, det är t ex skill
nad mellan att la en individ att ägna sig åt vuxenutbildning och att la en grupp 
att göra detsamma. . . .. 

Redan kring 1970 fanns inom TCO en mformell_ grupp som forsok.~~ analyse-
ra kontorsutbildningen inom arbetsmarknadsuthildnmgen. Med hplp av be
fattningsnomenklaturen, befattningsstatistik m m sökte man svar på frågor om 
vilka arbetsuppgifterna är, hur arbetsfordelningen ser ut, etc. Inom d~n "befatt
ningsfamilj" som kallas allmänt kontorsarbete kunde man, med lednmg ~v.hur 
komplicerat arbetet var, särskilja åtta nivåer (varav sju utny~~~des) ·. Stati~tiken 
gav besked om antalet anställda på va~ och en __ av ~es~.a mv~e~, fordelmogen 
män/kvinnor etc (inte oväntat befann sig fler man pa hogre mvaer; senare har 
SKTF undersökt vad manliga och kvinnliga kontorister gör efter fem års 
yrkesarbete och funnit stora skillnader). .. o •• 

Vidare kunde man konstatera att andelen anstalida pa den lagsta befatt-
ningsnivån minskade, m m. Genon: att även ta hänsy? till de_ ~dministrativa 
funktioner som utfors av anställda mom andra befattmngsfami~er, kunde den 
nämnda a~betsgruppen göra sig en bild av de administrativa arbetsuppgifter-
nas fordelning på nivåer. 

Nästa fråga blev: Vilka mål vill TCO uppnå for denna grupp?, och svaren 
formulerades som: trygghet i anställningen, rörlighet, utvecklingsmöjligheter 
for den enskilde m m. Följdfrågan, i vilken utsträckning tillgodoser arbetsmark
nadsutbildningen dessa mål?, var lätt att besvara: Knappast alls, redan av det 
enkla skälet att kontorsutbildningen inom AMU omfattade bara 20 veckor Yl 

Resultatet blev en TCO-rappoit, som anklagade AMU for att inte ge männi
skor ordentlig utbildning. De fick aldrig något ordentligt fotfäste på ~rbets~~rk
naden eller hamnade i låglönejobb, återvändsgränder och befattmngar 1 VIlka 
de riskerade ny arbetslöshet. . . 

Senare genomforde TCO samma typ av analys av motsvarande utbildnmg 
inom gymnasieskolan och kritiserade bl a. den gamla k~~ toristrollen ( ch~~ssek
reterarjobbet som slutpunkt och d;n m~III_lala lyckan) >.Detta !COs ~~tt att 
koppla arbetslivsmål till kraven pa utb1ldnmgen fick genomslag 1 den folJande 
diskussionen om integrerad utbildning, återkommande utbildning m m. En 
viktig aktör i sammanhanget har varit Lennart Larsson. 

Det grundläggande perspektivet när man inom TCO forsökt utveckla ett ~y
stematiskt tänkade om utbildning och arbetsliv är ett fordelningsperspektiV: 
Den kunskapsfordelning som utbildningen ger upphov till påverkar den sociala 
och könsmässiga fordelningen av arbetsuppgifter, chanser, utvecklingsmöjlig
heter, välfärd i arbetslivet. Därfor, menar TCO, kan forändringar av utbild
ningssystemet ändra relationer mellan yr~esgrupper och därmed fordelningen 
av välfärd och utvecklingsmöjligheter. 
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En ur TCOs perspektiv Önskvärd utveckling av arbetslivet, ett undanskaf
fande av återvändsgränder etc, kräver att utbildningen organiseras i sektorer 
relaterade till arbetslivssektorer, så att man inom såväl gymnasieskolan so~ 
högskolan kan utbilda sig for arbete, inom t ex vårdsektorn, i flera steg, lika for 
alla som vill bli t ex läkare. 

I dag "väljer" de studerande ofta nivå i stället for sektor, en blivande läkare 
vet att han villläsa medicin, juridik, eller på Handelshögskolan, inte att han vill 
arbeta inom vårdsektorn. Med andra ord, TCO vill avskaffa parallella utbild
ningsvägar som leder till skilda nivåer i befattningsstrukturen, typ gymnasie
skolans tre linjer, 2-årig D k, 2-årig Ek och 3-årig E, som alla forbereder for eko
nomisk verksamhet, men på olika nivåer. 

I TCOs högskolepolicy har en genomgående tanke48) varit, att det är av godo 
att många olika utbildningar samlas inom högskoleorganisationen, och att 
forskning därvid kan komma till stånd också inom av tradition icke-akademiska 
områden. Uno Westerlund från TCO har vid något tillfälle uttryckt forvåning 
över att vissa kunskapsområden, bland dem många av utpräglat "praktisk" na
tur, som t ex konsten att kristna hedningar ( missionsvetenskap) eller konsten att 
un?anhålla staten skattemedel (beskattningsrätt), till skillnad från andra varit 
leg~ tima områden for forskning. 

Denna TCOs policy, mer utforligt och auktoritativt presenterad i avdelning 
l ovan, har haft avsevärd betydelse for det senaste decenniets svenska utbild
ningspolitik, i synnerhet for (de ursprungliga) direktiven till 1976 års gymna
sieutredning och for framväxten av 1977 års högskolereform (den sammanhåll
~a, on:fatta~d.e högs_koleorganisa~ionen, ~åbuden om forskningsanknytning 
aven for traditionellt Icke-akademiska omraden, mm). Min uppgift är inte att 
här ta ställning till den, jag ville bara notera att intresset for samband mellan 
utbildning som system och arbetsliv som system- somjag skulle vilja se mer av i 
forskningen om utbildning/ arbetsliv - haft avsevärd betydelse for TCO s forsök 
att utveckla en policy på området. 

Låt ?ss återvända till forskningen. Det finns forstås många vägar att gå, när 
man vill komplettera eller överskrida den metodiska individualismen. Några 
har forsökt_gö~~ d?n komplicerade frågan om forhållandet mellan utbildning 
och arbetsliv rattvisa genom att betona att utbildningens primära funktioner 
inte är att (som kvalifikationsforskningen ibland for~faller anta) forse individer 
med kvalifikationer for arbetslivet. 

Så resonerar tex Gero Lenhardt49) och andra som forsökt väcka inte bara 
Marx utan även W e ber tillliv. Det ligger forstås nära till hands att knyta an till 
Webertraditionen när man vill överskrida den individfixering som vidlåder 
~ycken forskning om_utbildning/arbetsliv for att i stället undersöka organisa
tioner och system; det mom svensk skolforskning tämligen nyväckta intresset for 
organisationsteori är anmärkningsvärt rationalistiskt och weberskt oriente-
~~ . 

Också legitimationsforskningen har rötter i Webertraditionen, även om Bo 
Lindensjö60l m fl som introducerat den i Sverige har foga till övers for den ratio
nalisti_ska_organisations- och beslutsteorin (dvs det slag av teori som tillerkänner 
orgamsationers, gruppers eller individers medvetna, målinriktade handlande 
avgörande betydelse). Det i Sverige likaså nyväckta intresset for professionsso-
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cialogisk forskning61 ) kan också det hänfåras till en webersk strömlara inom 
samhällsvetenskapen. 

Själv har jag dock, när det gäller de problem som svensk forskning om utbild
ning/arbetsliv får närvarande står infår, funnit en annan klassisk sociologisk 
(och antropologisk) tradition mer inspirerande, nämligen den franska som går 
tillbaka till Emile Durkheim, Marcel Mauss, Maurice Halbwachs mfl. Idag 
fårvaltas denna "Annee sociologique" -tradition av framfår andra Pierre Bour
dieu, som sedan två decennier leder arbetet vid Centre de sociologie europeenne 
i Paris. 

Om vi håller fast vid problemet att överskrida utbildningsekonomins och 
kvalifikationsforskningens grundmodell genom att utforska fårmedlingen mel
lan utbildning och arbetsliv, är Bourdieus och hans medarbetares fårslag till 
lösning i stark fårkortning följande: "Utbildningssystemet är mindre direkt be
roende av produktionssystemets krav än av kraven att reproducera familjegrup- . 
pen", hävdar Bourdieu, och menar vidare att hans och hans medarbetares ut
bildningssociologiska undersökningar visat att (den franska) utbildningsappa
raten'fj.r organiserad får att reproducera sig själv, vilketgör den mindre predesti
nerad att fYlla funktionen att reproducera kvalificerad arbetskraft och mer pre
disponerad att fYlla funktionen att reproducera de positioner som olika agenter 
och grupper intar i samhällsstrukturen. 62) 

En fårmedling mellan utbildning och arbetsliv är de medvetna eller omedvet
na strategier med vilkas hjälp olika grupper i samhället fårsöker bevara, konver
tera eller öka det "kapital" som de, bl a med hjälp av utbildning, skaffat sig. För 
att studera dessa strategier krävs undersökningar från två håll: För det fårsta 
undersökningar av de system av dispositioner som människor tillägnat sig i famil
jen, skolan etc. För det andra undersökningar av systemen av positioner, i yrkesli
vet eller i det sociala livet överhuvudtaget, som väntar den vuxne. 63) 

Sambanden mellan utbildning och arbetsliv kan således studeras från två 
håll: Vi kan får det fårsta undersöka hur människor utrustade med vissa disposi
tioner (tack vare främst familjebakgrund och utbildning) finner sin väg till de 
positioner (yrken m m) får vilka de är disponerade. 

För det andra kan vi betrakta samma fårlopp ur perspektivet att vissa positio
ner, t ex vissa yrken, drar till sig människor utrustade med dispositioner som gör 
dem fårberedda får just dessa positioner. Vi kan vidare upptäcka och undersöka 
de intressanta fall när detta mönster inte stämmer, dvs när dispositioner och 
positioner inte förefaller passa till varandra. 

Den här intentionen, att undersöka systemen av dispositioner och systemen 
av positioner och sambanden dem emellan, återfinns som ett ledmotiv i en rad 
av Bourdieus och hans medarbetares empiriska och teoretiska arbeten. J ag 
skall i nästa avsnitt skissera några utmärkande drag i dessa undersökningar. 
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3. Dispositioner och positioner. 
Ett ledmotiv i Pierre Bourdieus sociologi64) 
I svensk pedagogisk diskussion förekommer termen "strategi" i olika samman
hang. "lr_Ilär~ing~strategier" är ett väletablerat forskningsområde. I mer social
psykologisk nktnmg pekar termer som "studiestrategier" och "studerandestra
tegier", s~.m böljat an~änd.as ~ disk~ssionen om de studerandes situation i hög
skolan, narrnare bestamt 1 d1skuss10nen om sambandet mellan individernas 
livsintressen, önskningar och planer kontra utbildningssystemets krav, om hur 
de studerande fårhåller sig till det ämne de studerar (skillnader mellan olika 
undervisningsämnens fastare eller lösare struktur), till studiemiljön och till sin 
vardag vid sidan av studierna m m. 65) 

I Pierre Bourdieus sociologi ges begreppet (reproduktions)strategier en inne
börd som i ~ssa avseenden är vidare och i andra mer sociologiskt preciserad: 
(Reprodukt10ns)strategier avser individers eller gruppers sätt att medvetet eller 
omedvetetforsöka bevara) konvertera eller öka sitt JJkapitalJJ. 66) 

Kapitalbegreppet, system av dispositioner och 
system av positioner 
Det "kapital" ~om individerna utrustas med hemifrån, i utbildningen etc är som 
alla vet av vanerande slag och ojämnt fårdela t. Det gäller inte bara det "ekono
miska" ~apita~~t i g~ngse mening utan i minst lika hög grad skillnader i uppfost
ran, sprakbeharsknmg, smak, hemmastaddhet i vissa sociala miljöer. Allt så
dant och mer därtill fårsöker Bourdieu langa in under sitt omfattande kapital
begrepp. 
. När individer eller grupper (familjer och släkter, yrkesgrupper och klassfrak

troner) medvetet eller omedvetet fårsöker bevara, konvertera eller öka sitt "ka
pital", kan de ta hjälp av utbildningsinstitutionerna (fortbilda sig, sölja får att 
barnen lar lämplig utbildning), gifta sig (eller gifta bort barnen) med lämpliga 
k?ntrahenter, skaffa lämpligt antal barn, välja bosättningsort, 57) finna vägar till 
VIssa yrkesområden eller andra sociala positioner; allt sådant är reproduktions
strategier i Bourdieus mening. Den sociala användningen av utbildningsinstitu
tionen~a är et~ huvudintresse i sammanhanget men lar sin. mening som led i 
strategrer som mnefattar mycket därutöver. 

Bourdieus vida kapitalbegrepp kräver en kommentar. I hans nyare under
sökningar är huvudtyperna tre: ekonomiskt, kulturellt och socialt. 

Ekonomiskt kapital är ekonomiska tillgångar i gängse mening, men också får
värvad formåga att hantera sin privatekonomi, och därtill den kompetens som
li~a. tillä?nar si.!?. att tolka ekonomernas språk, odla bankkontak ter, umgås med 
nanngshvets man - med andra ord närhet till den ekonomiska maktens fålt. 

Mest välfårsedda med ekonomiskt kapital i Bourdieus mening är därfår le
d~rna ~cir st~ra !'ciretag. I s.ina statistiska studier av det ekonomiska kapitalets 
fordelnmg pa olika befolknmgsgrupper använder Bourdieu och hans medar be-
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tare bl a inkomstens storlek och art (lön, kapitalränta) samt boendeform som 
grovaindikatorer.68l -

Kulturellt kapital är ett nyckelbegrepp i Bourdieus sociologi. Betecknande 
nog används det forsta gången mer systematiskt i en stor undersökning vid mit
ten av sextiotalet om konstmuseernas publik. 69) Här förekommer underavdel
ningar till capita! culture l som t ex capita! artistique, dvs kompetens att igenkän
na, erkänna och benämna de legitima konstverken och deras värde. 

Rötterna till Bourdieus begrepp kulturellt kapital skall således inte sökas i det 
breda anglosachsiska culture-begreppet, utan snarare i det snävare kulturbe
grepp som i vårt land ibland omtalas som "finkultur". I ett samhälle som det 
franska (mer än i det svenska; men förmodligen existerar järnforbara mekanis
mer i vårt land och järnforbara möjligheter att undersöka dem empiriskt) forut
sätter och övar framfor allt elitskolorna ett bestämt slag av "bildning", bl a reto
risk kompetens, bekantskap med en klassisk litterär kanon och den legitima kul
turen i övrigt. 

Den här kompetensen utgör inträdesbiljetten till positioner inom de domine
rande samhällsskikten. Därfår är det inte forvånande att Bourdieu och hans 
medarbetare i sina statistiska studier av det kulturella kapitalets fordelning ofta 
nöjer sig med att använda utbildningsnivå som en grov indikator. Universitets
lärare är den grupp som oftast nämns som rikast rustade med kulturellt kapital. 

Socialt kapitaf70) är "kontakter", "förbindelser", med andra ord släkt
och vänskapsförbindelser, bekantskaper. För individer ur högre sociala skikt el
ler med elitbetonad utbildning bakom sig är det ofta det samlade sociala kapi
tal, som släkten kan uppbåda, 71 l eller kontakter med kurskamrater av avgöran
de betydelse for vilken avkastning (anställnings- och karriärmöjligheter) som en 
viss utbildningsinvestering (en viss examen, t ex) ger. 

Utöver dessa tre mer allmänna slag av kapital, ekonomiskt, kulturellt och 
socialt, har Bourdieu analyserat ett otal specifika kapitalformer -- t ex capita! 
scolaire (grova indikatorer i de statistiska undersökningarna brukar vara betygs
genomsnitt och liknande), vetenskapligt kapital (erkännande inom det veten
skapliga fältet), politiskt kapital och många fler- och han använder sitt kapi
talbegrepp på många nivåer: bl a det kulturella kapitalet kan undersökas i ett 
objektiverat eller forsakliga t (t ex böcker, konstverk), ett institutionaliserat (t ex 
utbildningstitlar) samt ett förkroppsligat tillstånd. 72

) 

Det är det sistnämnda tillståndet, det förkroppsligade, som här intresserar 
oss. Nyckelbegreppet i sammanhanget är dispositioner (eller habitus, en term 
från skolastiken som Bourdieu övertagit for att beteckna system av dispositio
ner). Dispositioner är resultatet av att individen förkroppsligar, inkorporerar73l 
kulturellt och annat "kapital" i hemmet, i skolan osv. 

När Bourdieu undersökt familjetraditioner och utbildningsinstitutioner, 74l 
smakens distribution (inom småbourgeoisin tycker den fraktion vars ställning 
vilar på ekonomiskt kapital bättre om Renoir, medan den vars ställning vilar på 
kulturellt kapital föredrar Goya), 75) fritidsvanor (somliga föredrar golf och and
ra brottning) 76) och så vidare i all oändlighet, så är det grundlägande syftet att 
spåra de system av dispositioner77l som existerar lagrade i människors kroppar 
och sinnen, skapade i hem, skola etc, och som tillåter dem att orientera sig i den 
sociala världen, tala, tänka, handla. 
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Med hjälp av hypoteser som den om det "kulturella kapitalet" och med hjälp 
av statistiska indikatorer har Bourdieu och hans medarbetare gjort en rad for
sök att konstruera "de sociala agenternas rum", dvs systemen av dispositioner i 
deras forhållanden till varandra: 

För att komma åt t ex lärarnas dispositioner vill han använda indikatorer 
som ålder, kön, socialt ursprung, titlar och examina, for att nämna de 
grövsta. 78) 

För att undersöka hur ledarna for de största foretagen och bankerna i Frank
rike formats, arbetade Bourdieu och Monique de Saint Martin79l med en om
!angsrik variabellista. Låt oss som exempel antyda något om utfallet av den 
statistiska delen av denna undersökning. Med faktoranalytisk metod kan man 
studera relationen mellan olika variabler samtidigt, varvid man kan finna grup
peringar av variabler med hög grad av inbördes sammanhang medan samban
den mellan de olika grupperingarna är låg. Den faktor som i Bourdieus och de 
Saint Martins undersökning fick störst laddning antog de motsvarade en grupp 
av variabler, som kunde tolkas så att det inom det franska fåretagarfältet existe
rar två poler, en "privat" och en "offentlig": 

Vid den "privata" polen återfanns fåretagsledare som mer sällan var bosatta 
i Paris, själva skolats vid och satte sina barn i stränga katolska privatskolor i 
provinsen och värderade moralisk fostran högre än lång och avancerad utbild
ning; for dem var nämligen det nedärvda ekonomiska kapitalet (familjeföreta
get, t ex) viktigare än det forvärvade kulturella kapital som utbildning ger. 

Vid den "offentliga" polen fanns fåretagsledarna som oftare var bosatta i 
Paris, alla högt utbildade, med examina från t ex parisiska elitgymnasier som 
Louis-Le-Grand och därpå från någon av "les Grandes ecolesJJ som Sciences-Po 
eller ENA (Ecole Nationale d)Administration), som också i bagaget hemifrån 
hade med sig socialt kapital, dvs släkt- och vänskapsförbindelser, som utökats 
~nder skoltiden och innebar kontakter inom den värld där stora affärer görs. 
Atskilliga inom denna senare kategori fåretagsledare hade någon tid arbetat 
inom den statliga administrationen, de var inte rädda att visa sig offentligt, fore
kom i TV, skrev artiklar eller rentav böcker. För dessa familjers reproduktions
strategier, bl a fc)r,deras forsök att ge· sina barn chans till positioner inom den 
ekonomiska maktens fält, var det kulturella kapital s?m utbildning ger av avgö
rande betydelse. 

Den faktor som näst efter den nyssnämnda hade de största laddningarna 
kunde tolkas som sammansatt av variabler som angav anciennitet inom bour
geoisin. De allra äldsta borgerliga familjerna och uppkomlingarna utgjorde här 
extrem polerna. 

Nu senast har Bourdieu och Monique de Saint Martin utsatt samtliga 
Frankrikes biskopar for samma typ av undersökning. 80) 

Det är spännande att följa hur Bourdieu och hans medarbetare bär sig åt for 
att komma människors dispositioner på spåren. Inom sociologisk, psykologisk 
eller pedagogisk mains tream-forskning av amerikansk proveniens innebär järn
forbara "förklaringar" som regel inte annat än på visanden av korrelationer mel
lan variabler som mäter t ex skolframgång, yrkeskarriär, attityder å ena sidan 
och "bakgrunds" -variabler som mäter social bakgrund, kön, begåvning, tidiga
re utbildning etc å den andra. I de av Bourdieu ledda undersökningarna är 
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sådana påvisanden av korrelationer viktiga, men inte som slutpunkt och svar, 
ut;m som startpunkt och anledning till frågor - varför spelar social bakgrund 
roll? - och statistiska metoder kombineras fantasifullt med metoder från antro
pologiska och fenomenologiska traditioner, biografiska och livsloppsstudier etc. 

Ett grundläggande syfte är ständigt att konstruera de system av dispositioner 
som - för sociologen - gör människors handlande begripligt. Ett grundläggan-
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(Se uifödigare grafiskaframställningar i Bourdieu: La distinction. Critique so
cial du jugement. Paris: Ed de Minuit. 1979, sid 140 f o passim j. En figur som 
denna bör kringgärdas av många reservationer, det är intefråga om någon avbildning 
av ve~*ligheten utan om sociologens forsök att bringa reda i ett komplicerat material. 
Den vertikala axeln anger den samlade "kapital"volym (ekonomiskt + kulturellt) 
som individer i de olika yrkesgruppema besitter. Den horisontella axeln anger fördel
ningen, dvs proportionen ekonomiskt/kulturellt kapital. Universitetslärare bygger 
sin ställning i huvudsak på kulturellt kapital, ledare for storaföretag på ekonomiskt, 
lantarbetare besitter foga av någondera. 
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de antagande är att dessa system av dispositioner fungerar som seglivade gene
rativa scheman, som gör det möjligt för en given individ (eller grupp) att handla 
i mycket olikartade situationer. Därför kan samma system av dispositioner stu
deras med hjälp av de mest skilda metoder och data, och Bourdieu har en viss 
förkärlek för studier av smaken, 81 ) vårt mest subtila instrument för att orientera 
oss i den sociala värden och särskilja oss från andra grupper och deras smak 
(smak är alltid också avsmak, nämligen för andras smak). Att somliga inom 
den franska bourgeoisin ffiredrar champagne och andra whisky är inga ytliga 
och tillfälliga karaktäristika utan säger - om Bourdieu har rätt - något om 
skillnader i dispositioner och livsvärld mellan två fraktioner inom den ekono
miska maktens fält och deras förankring i, respektive avståndstagande från la 
vieille France. 82 ) 

Vi har hittills mest uppehållit oss vid hur individer formas och förses med 
skilda slag av "kapital", med andra ord utvecklar dispositioner. Låt oss nu vän
da på steken. Undersökningar som de nämnda är dessutom bidrag till studiet 
av det totala ekonomiska och kulturella kapitalets fördelning i det franska sam
hället. 

Bourdieu och hans medarbetare strävar efter att konstruera "det sociala 
rummet", uppbyggt av positioner som förenklat uttryckt representerar skilda 
yrkeskategorier. Som nämnts utgör ledare för stora företag och universitetslära
re två extremgrupper inom vad Bourdieu kallar "den dominerande klassen", 
den första välförsedd med ekonomiskt kapital och den andra med kulturellt. 
Mellan dessa, och lika rika på kapital (men kapital med annorlunda samman
sättning: en jämnare fördelning mellan ekonomiskt och kulturellt kapital) befin
ner sig advokater, läkare m fl. Därunder kan så andra mindre kapitalstarka yr
keskategorier sorteras in i ett schema (sid 150): 

Med hjälp av yrkesstatistik och många andra källor kan förändringar i detta 
sociala rum studeras, förändringar av gränser mellan yrkesgrupper, hur somliga 
är på väg uppåt och andra (i Frankrike på senare år lärare, alla kategorier) på 
nedgång, hur somliga (ingenjörer) expanderar och sträcker sig över nästan hela 
det sociala rummet, och andra (små affärsidkare, hantverkare) kontraherar. 

Också inom yrkesgrupper kan Bourdieu söka fastställa hur positionerna är 
grupperade: För att konstruera de sociala positioner.som olika kategorier lärare 
intar har Bourdieu använt indikatörer som de olika disciplinernas och utbild
ningsinstitutionernas anciennitet, 83) för att beskriva positionerna inom företags
ledarnas del av det sociala rummet har han använt indikatorer som företagets 
kapital och anciennitet. 84) 

Förhållandet mellan systemen av dispositioner 
och systemen av positioner 
Utrymmet tillåter inte ytterligare resonemang om de metodiskt kniviga frågor
na kring konstruktionen av "det sociala rummet" och det bourdieuska kapital
begreppet. Låt mig i stället sammanfatta och fästa uppmärksamheten vid en 
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viktig poäng i de nämnda undersökningarna. De sker längs två vägar, som måste 
hållas isär (i annat fall kortsluts analysen och man får bara veta att lärare, före
tagsledare, biskopar förbereds för att bli lärare, företagsledare respektive bisko
par. ... ): för det första kartläggning av människors dispositioner, formade i hem, 
skola etc för det andra kartläggning av de positioner i yrkeslivet och samhälls
struktur~n i övrigt där de hamnar. När dessa två "rum", de sociala agenternas å 
ena sidan och de sociala positionernas å den andra, är konstruerade, då och forst 
då kan de bägge "kartorna" jämföras, läggas på varandra - ibland i bokstavlig 
mening genom att de överförda till transparenta blad placeras över varandra. 

Därvid framträder ofta anmärkningsvärt tydliga korrespondenser eller ho
mologier mellan de bägge rummen. Med Bourdieus karaktäristiska förbehål,I
samma uttryckssätt: Allt förefaller utspelas som om < tout ce passe comme ct > 
positionerna "valt" de individer som är bäst dispone~ad~ ~tt inta ~~st d,;ssa pos~
tioner eller, omvänt, allt förefaller utspelas som om mdtvtderna valt de post
tioner som är bäst ägnade att låta dem uttrycka sina dispositioner, sin kallelse, 
smak, begåvning. 

Men inte alltid! Och förskjutningarna mellan de två rummen - människor 
med vissa dispositioner som hamnar i oväntade positioner och omvänt - är 
särskilt intressanta. Sådana skevheter <porte-a-faux> kan enligt Bourdieu tyda 
på "innovationspraktiker", 85) dvs att grupper är i fård med att rucka på något i 
det sociala rummet. Då blir förändringar möjliga; de människor som är "skevt" 
placerade talar Bourdieu om som "människor med historia som, ofta, gör 
historia". 86) 

När således dispositioner och positioner inte stämmer överens, när t ex män
niskor med annan bakgrund än som varit regel tränger in på ett yrkesområde, 
utbryter en "kamp" mellan de nya dispositionerna och de gamla positionerna. 
Om positionen är "hård", som i en byråkratiserad arbetsorganisa tian, har dis
positionerna svårare att vinna än om der: är "mjuk". Där:för_ söke~ sig ~änni
skor, som är väl förberedda att kämpa for att få utlopp for sma dtspos1t10ner, 
gärna till mjuka positioner som lättare låter sig omstöpas. Hur kampen skall 
avlöpa är dock aldrig a priori givet. 

Bourdieu har nyligen utvecklat dessa tankar i sin stora föreläsningsserie vid 
College de France, med exempel som var välbekanta för åhörarna: Bland buss
och tunnelbanekontrollörerna i Paris syns sedan 1968 vid sidan av välklippta 
och välrakade småborgare, vilkas habitus korresponderar med positionen så
dan den förut definierats: controllant controll e, också personer med en avvikande 
yttre habitus som varit vanligare bland intellektuella. Den kamp som därmed 
utbryter är inte bara en kamp man mot man, mellan tunnelbanekontrollörer av 
den mer kontrollerande och kontrollerade gamla stammen och nykomlingarna, 
utan en kamp som engagerar hela rummet av positioner, och som mycket väl, 
om nykomlingarnas dispositioner är starka nog, kan ända med att dessa avgår 
med segern och åstadkommer en omdefiniering av kontrollörsyrkets innehåll. 87) 

Bourdieus forskning beskylls ofta och som regel på felaktiga grunder för att 
vara deterministisk och statisk. Visserligen hävdar han att samhällsstrukturen 
är trögrörlig (bl a på grund av att systemen av dispositioner är så anmärknings
värt seglivade), vilket kanske snarare är verklighetens än Bourdieus fel, men j ag 
hoppas ha övertygat läsaren om att de metoder han utvecklat minst av allt är 
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okänsliga för förändringar. De är av stort intresse också för den som framför allt 
vill _änd_ra den s?~~ala verkligh~ten <,;>ch t ex söker svar på frågan om och hur 
u!btldmng ka~ forand:~ arbetsh~et. Atminstone har jag själv hittills inte stött på 
nagon forskmngstradttion som oppnar fler möjligheter till empiriska undersök
ningar av den frågan. 

N~r Bourdieu konstaterar att yrkesstatistiken tyder på förändringar, letar 
han mte e~te:, omedelbara samband med förändringar inom utbildningssek
torn,_ utan 1 stall:t efter g:upp.~r som ~a~ vara i fård med att förändra sina repro
duktlOnsstrategter, dvs sma satt att forsoka bevara konvertera eller öka det "ka
pital" (ekonomiskt, kulturellt och socialt) som de besitter. 

När statistiken visar att antalet småföretagare och hantverkare decimerats 
under de senaste decennierna, är det inte främst koncentrationen av "ekono
miskt" kapital i ~?~v mening eller den ekonomiska utslagningen som intresserar 
honom, u~an mojhgheten att des~a lätt observerbara förändringar kan dölja ett 
konvertenngsarbete, mer eller mmdre framgångsrikt; ty statistiken visar också 
att ~~t s~ett en förflyttning från dessa småborgerliga yrkesutövare och deras 
famt~er ttll yrken som folkskollärare, tekniker, sjuksköterskor.88l Det ekonomi
s~~ k~pit~let kan _således ha konverterats till utbildningskapital, och familjernas 
stallmng 1 det socmla rummet behöver inte ha försämrats. 

Inom de högsta samhällsskikten gäller striderna mellan olika fraktioner ofta 
just reglerna för hur individers eller gruppers "kapital" skall kunna konverte
ras. 

89
) ~ur mycket är ett visst kulturellt kapital (en examen) värt omräknat till 

ekonomiskt (lön!.? Va? är ~et sociala kap i talet (släkt- och vänskapsförbindelser, 
bekantskaper) vart, nar nagon skall få arbete eller göra karriär? Hur tillåtet skall 
det vara att konvertera ekonomiskt kapital (föräldrars förmåga att betala ter
mins~v~fter) .~ill s~olkapital ( tillt:äd~ till elitskolor)? Den sistnämnda möjlighe
ten forsaker f o ~Itterands regenngjust nu begränsa, vilket utlöst våldsamma 
protester; ett o/dhgt _exempel på en strid om konverteringsregler. 

. ~o~vertenngsstnder~a mellan klassfraktioner har dock inget med social mo
b~_hte~0 1 betyd~~sen vertikal fö~~~tning - uppstigning eller nedgång - att 
gora, ) utan galler g~uppers forsok att omvandla t ex ekonomiskt kapital till 
kult~rellt t.;ller ~mvänt. Med hjälp av befolkningsstatistiken menar sig Bourdieu 
ha vtsat_pa ett mt:essar:t mö~ster för s~ana "horisontella" förflyttningar mel
l~n de ~agge fra~t10ner 1r:om den dommerande klassen" som grundar sin ställ
n~ng pa e~_onomt.skt k_aptt~l respektive på kulturellt: Det är ytterst sällsynt att 
foretagarsoner bhr umversttetslarare och omvänt. Däremot blir deras barn ofta 
advokater, läkare m m, va~efter deras barnbarn i ~r{ tur kan ta steget över till 
n;otsatta flygeln ~v det s~cmla_ rummet. Les professions liberales fungerar på så 
satt so~_ger:on;gangsstatlOner ~konverteringen av familjernas kapital. 91) 

En stan~tgt aterkomn;ande mtre~san~ tanke i Bourdieus analyser av kampen 
mellan socmla grupper ar att klassijicerzngama - yrkesnomenklaturen social
gruppsindelningen och andra indelningar av sociala klasser och frakti~ner in
~usive mer värderande sådana - bland annat är en insats i kampen mellan'och 
mo~ klasse_ma. 92

) B_egre:fpet klassificering och begreppet klass är nära förbund
na 1 Bourdteus soc10logt: "Klassificeringskampen är en dimension men utan 
tvivel den bäst dolda, av klasskampen. ' 

Ett exempel på detta: I flera sammanhang har Bourdieu polemiserat mot en 
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l . nr . om amerikansk94
) so-

ulär föreställning som sedan f)rrtiota et vant va Ig m "1-
p.opl . den ekonomiska makteliten, nämligen att den mo~erna typen av vda 
c1o Ogi om . a d gern 1 kampen mot en 
utbildade mankage.rs 1~: prede~~~;::n~~s (~;~~~:~~=r versus Wallenberg, om 
gamla typen, ap1ta agarna, 

så~~~ denna klassificering inom kapitalistklassen är, menar Bo~dieu, bl a 
a d fi' fl ktionen använder i sin kamp mot en senare, 

ocksa ett vapen som en arra ra fi' tb t"md Samhällsforskaren måste ta 
får att framställa sin egen seger som oru es a . 

sig i akt får att spel~ me~ i sådant spel. d M nique de Saint Martin lyckats visa 
Själv har Bourdieu tillsa~m~ns ~e o "r man undersöker de största 

att denna klassificering del;Is ar ~Ilse;,edkm~de na både de moderna hogutbil-
fr k fi' t där nämhgen bagge lra tiOnerna, . 

ans a are agen, d' . ll ,.. rna" tillhör samma gamla Pans-
dade "direktörerna" och de tra ItlO~~ a aga. ' l' h" t träckning95) 

. . . b .. sat antal familjer som l synner Igen og u s .. . 
bourgeolSle, ett egran d p a a har de alltmer placerat sina soner 1 
gifter sig in och ut ur ':aran ra. a s:nare ar h ENA96) - Bourdieu hävdar 
elitutbildningsinstll'ltutlo~erd somk Spcaitend~~~~os~~lor som instrument för sina för-
t att de mer e er mm re s a . d t .. 
ä~:rade reproduktions- och närmare bestämt successionsstrateg~er; men e ar 

. l · k grupp det handlar om. soe1o og~s t sett samma. f: . h därefter som ett avslutande 

ko~~~~:~e:~~l~~f~~~~~e~a~:~~~:lo~~dieu anal;serat sextiotalets ut-

bil1~:fa~xfu~~~~~r!~;;~s;~efe~:~:~~~~, mer eller mindd.re fra;träd~n:~ 
a · fl B rd' s och hans medarbetares stu 1er oc som o 
aterfinns l de esta a\ fcou k ~~u tbildning och arbetsliv: För det fårsta un-

~~~~~~:~~~;~~;~~isp0:S~ti~~~~' !0~; ~~~~:l:i!~:~!s~~!~:~r~ ~~ l~;~a~~~~: 
kroppar oc;.l~mad hemfi ~om ar~~ dra För att beskriva skillnader mellan ohka 
och som s ~~er em ra~ v s~n om att deras "kapital" skiljer sig åt, med 
grupper anvander BourdieU hypote .. tt . ng (dvs främst fårhållandet mellan 
avseende på såväl volym som ~ammansa m 
ekonmniskt och kulturellt kapital).. d s stem av positioner som 

För det andra undersöks det socmla ru~met, dvs e . yd fi' hållanden till 
representerar olika yrkesgrupper och socmla grupper l eras or . 

varandra. . d äl' l .. . hur gara det till när vissa dispositioner D fl a B rdieu se an st er ar. . . h 

(förk:~p~~Yi~ad~uhos människor) når fram til~ .~ör ~:m lämpadde ~sitlone~~l 
k Il d regel mystenost valfungeran e samm 

omvänt? Hur s a etta - ~om . . · t h kall bristande korrespon-

~rkla;.auocio;~~~t:~:' ~~J~ ~~:d:~p~~~;k~io~~s~rategier, dvs vilk~ ~ätt att 
b~~~r~~ k~~~~rtera eller öka sitt kapital, använder olika grupper (famiuer, yr-

kesK~p6I~:~~:~;:~:~J:v utbildning av central ?ety~e~se, i två avseende~~ 
Utbildning bidrar dels till att forma i~di~dernas disposidtiOkner,. ddels fung~~-

.. . b'ld . . tltutiOnerna som re s ap l e repro 
~lika anvan?mngadrvilk~v ut ~ ... lm~ili:~sgrupper fårsöker slå vakt om eller förbätt-
tlonsstrateg~er me as ~a P 

ra t~~ ~~s!~:~~~ sista och mer utförligt exempel se närmare på vad Bourdieus 
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metoder kan ge när det gäller förståelsen av sextiotalets utbildningsexplosion -
eller rättare sagt de fårslgutningar inom det sociala rummet där utbildningsex
plosionen utgör ett element i mönstret. 

Man kan aldrig undersöka allt. De impulser som sätter igång fårlopp inom 
sociala fålt hamnar ofta i utkanten av Bourdieus analyser. Ofta är det i sista 
hand fråga om impulser av i gängse mening "ekonomisk" och tämligen enkel 
art: en fårändring inom ett socialt fålt, t ex ett yrkesområde, fårklaras ofta med 
hänvisning till att tillflödet av ekonomiska resurser ökas eller stryps, varvid fäl
tet i fråga expanderar respektive kontraherar och kan erbjuda positioner åt flera 
respektive färre människor, vilket !ar till följd att nya kategorier med annorlun
da dispositioner strömmar in och eventuellt kan förändra reglerna får spelet 
inom fältet respektive att, om fältet i stället krymper, deltagare tvingas ut från 
detta eller individer som fårberett sig får inträde awisas, varefter dessa männi
skor med sina dispositioner i stället hamnar inom andra sociala fålt där de kan 
ställa till med förändringar. När Bourdieu med sociologins verktyg skall säga 
något om dessa ekonomiska impulser väljer han som regel att analysera kam
pen mellan olika agenter inom den ekonomiska eliten, statsapparaten etc. 

Det gäller också hans analys av de senaste decenniernas utbildningsexplo
sion i Frankrike. Orsaken, eller åtminstone den utlösande faktorn, är ett redan 
nämnt förhållande. De klassfraktioner som är mest välförsedda med ekono
miskt kapital har i det moderna Frankrike fårändrat sina reproduktionsstrategi
eL I stället får att låta successionen säkras genom arv, så att sonen övertar famil
jeföretaget etc, har de i ökande utsträckning tagit utbildningsinstitutionerna i 
sin tjänst. De låter kort sagt sina söner !a en lång och särskiljande utbildning. 97l 
Fördelen får t ex den franska affårsbourgeoisin var att den på ett mer effektivt 
(bl a i kampen med högutbildade grupper utan ekonomiskt kapital) och mer 
dolt sätt kunde sörja får att successionen sker s a s inom familjen eller åtminsto
ne inom gruppen. "Nackdelen" är att en succession, som sker via utbildningsin
stitutionerna, bara kan garanteras på en "statistisk nivå". Garantier saknas får 
att ett visst barn eller avkomman inom en viss familj skall komma att skörda 
framgångar inom utbildningssystemet. . 

Denna fårändring ligger också till grund får inflationen i examina och utbild
ningstitlar. Det är en process som, nä,r den väl startat; eskalerar i takt med att 
utbildningstitlarnas värde urholkas. Även om processen startas av grupper, 
som mer än andra är beroende av utbildningsinstitutionerna för sin reproduk
tion, tvingas efter hand alla klasser och klassfraktioner till ett allt intensivare och 
i tiden allt mer utdraget bruk av utbildningsinstit1,1tionerna. 98) 

Bourdieus perspektiv öppnar möjligheter till studier av hur skilda grupper 
och klassfraktioner gör olikartat bruk av utbildningsinstitutionerna. I samband 
med tolkningen av sextiotalets utbildningsexplosion och de sociala och politiska 
förändringar som kort och gott brukar kallas "1968", fåster han uppmärksam
heten vid situationen får de barn ur högre sociala skikt som till följd av utbild
ningsinflationen hotades av deklassering. De hade genomgått en utbildning och 
fårvärvat dispositioner som tidigare utgjort fårberedelse får ledande positioner i 
olika sektorer av arbetslivet. Men nu var de många. De tillgängliga positionerna 
kunde inte räcka till alla, samtidigt som deras dispositioner gjorde att vilketjobb 
som helst eller vilken levnadsbana som helst inte var tänkbar. Denna mismatch 
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·n .. r ositioner fick en rad anmärk-
mellan förvärvade dispositioner och ti gangIga p 

ningsvärda effekter: d b högre sociala skikt som hotades 
Bourdieu kunde konstater~ a~t :ss\ ar:~ urtiserade områden av arbetslivet, 

av deklassering gärna _sökte s~g ull foga _:yra ~a sig åt olika former av "kultur" i 
som offentliga eller pnvata foretag so~ ~gna ~hällsvetenskaplig forskning etc 
vid mening: TV, radio, reklam, mar etmg, sa koo tation (dvs medlemmarna 
- yrken där inträdet fortfaran~e sker genom ka ~n utan ansökningsförfaran
väljer själva in nya medlemma~ 1 ~rbe~ge~:n~er ~te) 'och som därför lämpar sig 
den eller utifrån dikterade I?entva~d~n,~f b"g delser" och som tillåter ett urval 
väl för människor med sobcl~llt k~~tt~' p ~~~~ara ka~ skapas genom en gemen-
av människor med den su tl a s s a 

h b"t 99l "d · dervis-sam a lus. .. . t" t tioner för kulturspn mng, un 
Här kunde framvaxten av stora m~~-u som arbetsmarknad liksom den pa-

ning, forskningsresul~at t; te fYlla el? fu d I~n mer för förmedling, debatter' kollo
rallella tillväxten av mstltutiOna tsera e or 

qier, konferenser.lO~). oisin hade bättre möjligheter än an~~a att 
Barn ur den panstsk~ .storboury~ tb"ldning och yrkesliv som posttiOner 

inträda i de mellanposttlo?er ~e. an. u l b ... d Men mest synligt blir ut-
k l . dmngsmstltuuonerna er ~o . k .. 

inom de stora u turspn . f; T n förmedlar i nya yrken som ra-
nyttjandet av det kulturella kapital so~l.amt~eh halvkonstnärliga intellektuella 

' d ak charm· konstnarIga OC .. ~ d ad ver maner, go sm ' · "lk ty är "rådgivaren"· SJalva or et ra -
ochhalvintellektuella yrkenför VI a ulrl pen b t""mdkompe~ens.tol) 

fc. .. tt slags kulture men o es a . d aivare tycks orutsa a en t ·· närmare bestämt skillna en 
"'~ a . . k hade med kroppen at gora, . h d 

Atsktlhga nya yr :.n d den borde vara: friskvårdare, dietister oc an ra 
mellan vad kroppen ~r och va. .. råk på att definiera det normala. Ock-
som med vetenskaphg auktontet t~r ~nsp si tioner inom detta område.I02) . 
så veckotidni_ngar, r:kla_m m m ~~t~t~lf:~l~~å de ska "bli" något. De vidareutbtl: 

Många skjuter stand~gt u~p ll ll t"ll dem som arbetar på reklamhyra 
dar sig ständigt. Bourdteu gor en par~ e (~etta ständiga uppskov med avgö
men egentligen anser sig vara konstnat~ellrd. traditionella franska "grands con-

.. blick .. r raka motsatsen l e dk"" d randets ogon a rc· rf; d ena där man antingen go an es 
cours"' dvs tillträdes- eller examens o a~an h ns ) När avgörandets ögonblick 
eller var eliminerad för gott, efter en en a c a . l"gkris 103) 

a . fi · k er d et ofta som en person l · D 
slutligen ända m nner s~g, s l . t ecklar således skilda strategier. e 

De som hotas av soctal d ek aassen~g u ~- . foner komma till sin rätt eller 
kan skapa nya marknader som later eras Isp~sl l 
omdefiniera gamla yrken, t ex hantverkaryrken. 

hantverkare och köpmän, innehavare av kläd-
"Lyxens kulturens eller kon~tens . k kl""der och smycken eller gamla prylar, 

' a fi" ·-r sälJare av exous a a h ·n h 'boutiquer' ater orsa~are, k .. designers fotografer oc t1 oc 
skivfårsälja~e, antikvariatsha~dlar~,, ~el oratdo~e;krukmakar~' från landsbygden och 

.. Il .. dar på 'bistroer a a mo ' . fi" r· det med krogare e er var r· tt långt efter sina studler or anga 
avantgarde-bokhandlare, alla ange agna omhafi . t" d el! an militantismen och d ilet-

b ·· b het mellan arbete oc n J , m ··r 
tillstånd av o es.~am ar .. . . k fi"r studenternas livsvillkor, alla dessa fårs~~are av 
tantismen, som ar karak~~nstJs t o r i rken som är önskvärt vaga och dar frai?
kulturella värden eller ~ anast~r ~?n e y h hans produkters subtilt obesvärade dis
gången beror lika mycket pa fors!~ ~aren~ o\ r ett medel att få bäst avkastning av ett 
tinktion som på hans varors kva J te t oc na u ' 
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kulturellt kapital där den tekniska kompetensen betyder mindre än bekantskapen 
med den dominerande klassens kultur och behärskandet av smakens och distinktio
nens tecken och emblem. Alla dessa drag gjorde det fårutbestämt att denna typ av 
hantverk och handel, med en stor kulturell investering i botten och möjligheter att 
fårränta det kulturella arv som familjen förmedlat, skulle uäna som tillflyktsort får 
barn ur den dominerande klassen som eliminerats av Skolan. " 104) 

I Frankrike uppmuntrar utbildningssystemets nya logik ett uppskjutande av 
det ögonblick då man måste satsa på en enda häst, och då man måste satsa rätt. 
(Ungefår som vissa svenska skikt gärna ser att deras barn rar ett år i USA, skaf
far interrailkort. ... innan de bestämmer sig för en definitiv yrkesbana - men 
detta uppfattas förstås subjektivt som "personlighetsutveckling", som raka 
motsatsen till den investeringsstrategi det formodligen också ofta är fråga om). 
Elimineringen av arbetarbarnen sker nu under en längre tidsperiod och på mer 
differentierade sätt, genom att de hamnar på utbildningslinjer av ringa värde 
för fortsatta studier. 

Försöken att omdefiniera de yrken som examina faktiskt ger tillträde till har 
lett till ökad arbetsdelning inom t ex lärarkåren, där allt finare indelningar vuxit 
fram, delvis till foljd av att nya inträdande med högre examina givit sig in på 
området. 

Vissa yrken, som just läraryrket (alla kategorier lärare) har på grund av exa
mensinflationen m m förlorat sitt distinktiva värde. Av fransk befolkningsstati
stik kan man se att de yrken som tidigare varit likvärda med de fria professioner
na (läkare, advokater) men till skillnad från dessa rekryterat alltfler kvinnor, 
också sjunkit'nedåt i rummet av sociala positioner. Som exempel nämner Bour
dieu läroverkslärarna och universitetslärarna. 105) 

Något om användbarheten av Bourdieus metod 
inom svensk utbildningsf~rskning idag 
Därmed tvingasjag sätta punkt for denna alltför knapphändiga presentation av 
ett ledmotiv i Pierre Bourdieus och hans medarbetares K.ultur- och utbildnings
sociologi. Nu senast har jag, för att ge en föreställning om deras metod att stude
ra de intrikata sambanden mellan dispositioner och positioner, refererat till 
deras analyser av 60-talets utbildningsexplosion, "1968" -fenomenen och de for
ändringar som följde, de nya livsstilar och yrkesområden som gav vissa skikt, 
hotade av social deklassering, möjlighet att forränta den kulturella kompetens 
de skaffat sig och att slippa ge sig in i mer traditionella yrken, for vilka de inte var 
disponerade och där de tillgängliga positionerna inte räckte till. Exemplen är 
givetvis tidsbundna och franska, och kan forefalla en smulakuriosaartade, men 
metoden är intressant och borde kunna prövas också i helt andra sammanhang, 
t ex i studier av samband mellan utbildningssystem och arbetsliv i Sverige idag. 

Det tål att diskuteras vad Bourdieus metod duger till om vi väljer att studera 
svenska forhålland en. I Frankrike är utbildningssystemet och det kulturella ka
pitalet, liksom det sociala kapitalet (for att inte tala om smakens distribution), 
ojämforligt mycket rikare differentierat och hårdare hierarkiserat. För en svensk 
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är det märkligt att iaktta hur uppsatta franska statstjänare, akademiska aukto
riteter och ledande politiker (från vänster till höger) har samma elitskolebak
grund och lärt sig tala samma retoriska språk. 

I Sverige har, när det gäller de högre sociala skikten, relationen till den legiti
ma kulturen - utvecklandet av litterär och konstnärlig smak etc - mindre be
tydelse medan relationerna till organisationer och de centrala statsapparaterna 
formodligen har jämforelsevis större betydelse. Att ha arbetat inom studerande
organisationer eller politiska ungdomsforhund ger större utdelning än att be
härska en litterär kanon eller filosofins historia. 

Bland annat av dessa skäl bör "kulturellt kapital", "dominans" och ytterliga
re några av Bourdieus nyckelbegrepp modifieras respektive preciseras när de 
sätts i rörelse i svenska empiriska studier. 

Ändå tror jag att Bourdieus och hans medarbetares undersökningsresultat 
har åtskillig relevans också for svenska forhållanden, och framfor allt är jag 
övertygad om att svensk samhällsvetenskaplig forskning, t ex om samband ut
bildning/ arbetsliv, har mycket inspiration att hämta hos deras forskningsmetoder 
-inte minstjust nu! J ag har nämligen intrycket att den s k etnometodologiska 
revolutionen, som sedan länge präglat bl a utbildningsforskningen i de anglo
sachsiska länderna, nu på allvar nått vårt land. 

Kvalitativa metoder, ofta med rötter i antropologin och kultursociologin, 
processtudier, fenomenologiska och interaktionistiska studier och studier av 
"Iife span" och "Iife course", undersökningar av socialisering, vardagsliv och 
Lebenswelt i familj, fritid, skola och högskola, ungdomskultur, och så vidare, 
rycker fram på bred front och på de statistiska och övriga kvantitativa metoders 
bekostnad. 

Vi kanjust nu iaktta hur sådana diskussionsteman och forskningsansatser, 
som kanske kan sammanforas under rubriken kultursociologi, växer fram och 
formar ett "socialt fålt" i Bourdieus mening, dvs ett fålt med specifika insatser 
(man skall ha läst vissa böcker och lärt sig behärska vissa sätt att tala och tän
ka), specifika frågor som det står strid om (hur skall ungdomskulturen tolkas, 
kommersialismen bekämpas .... ?) och specifika insatser (vetenskapligt erkän
nande som kan konverteras till ekonomiskt kapital, dvs forskningsmedel m m) 
att hämta. 

I hela Norden finns tecken härpå, som s tartandet av en tidskrift som »Nord
nytt')) forskargrupper och centra (när detta skrivs, mars 1983, bildas ett "Forum 
for kulturstudier vid Stockholms universitet"), utgivning av litteratur som redo
visar de senaste årens läsning av utländsk litteratur på området (t ex Hannerz/ 
Liljeström/Löfgren: ))Kultur och medvetande. En tvärvetenskaplig anarys». Stock
holm: Akademilitteratur 1982), krav på tjänster och forskningsmedel (Rita Lil
jeström har betytt mycket i sammanhanget och FRN har redan tagit vissa ini
tiativ), organisationernas interventioner i det vetenskapliga fältet (Statens ung
domsråds verksamhet, med rapporten »Ej till salu») 1981, som ett tydligt exem
pel). Och så vidare. 

En tänkbar forklaring till denna anmärkningsvärda expansion av ett tidigare 
knappast existerande eller åtminstone i forhållande till den legitima vetenska
pen perifert fålt, är när det gäller utbildningsforskningen att decentraliseringen 
inom ungdomsskolan och högskolan inneburit såväl nya forväntningar på 
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forskningen som att nya avnämar ru ra .. 
och regional nivå behov av att "k .. g ~per ~tt rost. Kort sagt har man på lokal 

F . annaIgen s1g" 
orskmngen skall inte bara bet"' d · 

sationerna. Administratörer Ii g.an~ e centrala statsapparaterna och organi-
studievägledare, länsskolnä~nd llJen~n;ndsr~presentanter, utbildningsledare 
b~höver stoff for sina diskussion:;' ;c; :bre .ser, sko.lledare o.ch många andr~ 
mng och maktkamper Dessa kr o e ex~oner, for planenng, resursfordel
ciologiskt som att nya s~ciala gru;v pa ~ors~m~Tien (som således kan tolkas so
med att den producerar planerin ~~;;;r~:g g~ ande) tar sig uttryck~ missnöje 
krav om att den i stället skall be b gk d hg for den cen~rala planenngen och 
h .. k es e om urdan "v kl h " · ogs o lan ter sig for de närmare be .. d l" er I g eten I skolan och i 

Inom högskoleorganisationen /o~~s:~a~rare, s.~ude~andt;.och andra. 
mot de s k nya studerande ru o anm~rkrungsvart mycket intresse 
krav, i samband med de p!obl~~:na. Pa a{betshvsfors~ningen ställs likartade 
ten innebär. om stru turomvandlmgen och arbetslöshe-

Derrna breddning av den sven k h"ll . 
mycket glädjande. Andå villjag p~k: s~m ~ sforskn~ngens register är givetvis 
gande. Om de kvantitativa och st t' tl?aken ara som JUst nu forefaller överhän-
o d a Is Is a metoder v'lk d . . o ar se an var mer oomstridd t d ' I as ommans for nagra 
v~riat~oner ~ch kontextbundn~ s:::=~~a~tt ~~!f1~na indivi?uella och lokala 
cwlog~skt onenterade metod . g, sa kanocksade mer kulturso
risk eller idiografisk slagsida e;;a, I synnfierhet o~ de !ar överdriven subjektivis-
d , o , ggerera ram ett hknande " . .. 

e 'pa grundval av de nyssnämnda h"ll r genomsmUstankan-
lokal nivå vill man ha besked (helst v~am ka e .Iga be.h?ven: J07) på regional och 
elevens, studentens, studieavb tarensrens aphgt Ie.?Itlmerade besked) om hur 
tuation och livsvärld "verkli e:J ser ut' :en ~rb:tssokan~es eller arbetslöses si
gestaltar sig etc. Därmed begr d k' ~forhallandetlarare/elev"verkligen" 
c . ' e s mar en 10r den k k · iattmngen att t ex idiografiska b k . . un~ a ps teoretiskt naiva upp-
närmare den verkliga verkligh t es .. nvnm.g~r av ens~Ilda fall skulle befinna sig 

I själva verket måste studi:r e~ a~ statistiska studier av stora material. 
högskola for att bli sociologiskt me~ne~fid~ s~udera~des v~rdagsliv i skola och 
der kommer dvs vad de h . b ~. u a ogas till studier av varifrån indivi
att tala med 'Bourdieu ocharvi tadgal?,et I for~ av kul~urellt och socialt kapital for 

. , ar e ar pa vag dvs !k . . . 
socialstruktur som väntar dem efit t'b'ld . ' VI a positioner I yrkesliv och 

J eru 1 mngen 
ag har ovan forsökt antyda å vad .. . .. . o 

dieu och hans medarbetare so~ sat_t ':I har k~n lata oss inspireras av Bom
utveckla användningen av 'sto setdat.n ~Idkigt sextiotallyckats h. ålla fast vid och 

ra s a IstJs a mat ri l 'd' 
metoder av antropologisk fenomen l . k ,e a samt! Igt som de knutit 
därtill. ' o og~s ' etnometodologisk etc proviniens 

Redan i Bourdieus forsta större u bl' d >J 

Algerie)) (1963) JOB) redogör h f(' P. Icera e ~rbete, Travailet travailieurs en 
forändring inte låter sig u ..r. ankor sm udppfattmng att ett samhälle statt i snabb 

o uors as me enbart ant l . 
maste kombineras med det statistiska undeda ropo o?Ins ~etoder; dessa 
stora material tillhandahåller Stat' tik lo ~ som sonolog~ska studier av 
"motståndet hos fakta" so ·tv. Is fien ater ypoteserna konfronteras med 
b h .. . ' m mgar ram nya hypot s · · k e ovs for att vi skall kunna bl ttl" k . eser. tatistJs a metoder 
mening" hos .. . k h o. agga ausalkedJor och därmed den "ob•iekt' manms ors andhng .. k . J Iva 

ar som overs nder den subjektiva eller indi-
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viduellt uppfattade meningen. Ur sakförhållandet, att statistiska metoder är 
svåra att använda för sociologer som är otillräckligt matematiskt skolade, härle
der Bourdieu två ståndpunkter mellan vilka sociologer brukar pendla, å ena 
sidan fetischeringen av och det schamanistiska bruket av statistik, å andra sidan 
avståndstagandet från statistiska tekniker .

109
) 

I senare arbeten är Bourdieu mer sofistikerad och mindre robust positivistisk 
i sina uttalanden, men han fortsatte det samarbete med INSEE-statistiker

110

l 
som inleddes med den nämnda undersökningen av arbete och arbetare i Algeri
et. Från mitten av sjuttiotalet har i synnerhet Bourdieu och Monique de Saint 
Martin 111 l, som vi sett exempel på, använt faktoranalytiska tekniker för att ur
skilja sambandsmönster i stora material; i undersökningarna av företagsledar
na och biskoparna rörde det sig i vardera fallet om mellan hundra och två-

hundra till individerna knutna variabler. 
Den motsättning mellan kvantitativa och kvalitativa metoder, som faktiskt 

fortfarande präglar en del strider inom det samhällsvetenskapliga fältet i Sveri
ge, borde kunna ledas över till en diskussion om möjligheter att kombinera skil
da slag av data, tekniker för databearbetning och forskningsmetoder. 

För att inte kombinationer av vitt skilda tekniker för datainsamling och -be
arbetning och vitt skilda forskningsmetodiska traditioner skall resultera i dålig 
eklekticism, dvs fösas samman på ett utvärtes, osammanhängande sätt, krävs 
förstås grundläggande ideer om hur den sociala världen är beskaffad eller åt
minstone ideer om hur den kan utforskas. Bourdieus sociologi erbjuder en upp
sättning sådana ideer, hypoteser, grundläggande rättesnören för metodiska till
vägagångssätt - en "teori" om man så vill - som tillåter honom att på ibland 
halsbrytande sätt kombinera teoretiska och forskningsmetodiska redskap från 

ett brett spektrum av traditioner. 
Viktigast bland dessa traditioner är nog för det första den klassiska franska 

sociologiska och antropologiska s k Annee sociologique-skolan (i själva verket 
har Bourdieu bidragit till att Emile Durkheim, Marcel Mauss och Maurice 
Halbwachs idag åter är aktuella inspirationskällor för samhällsforskningen, ef
ter en ganska lång downperiod) och för det andra fenomenologiska traditioner, 

från Husserl och Merleau-Ponty. 
Men Bourdieu gör bruk av redskap från många fler traditioner: 

• den amerikanska "västkustsociologin", dvs "ethnometodology" (det är inte 
så konstigt med tanke på den gemensamma inspirationen från Husserl och 
fenomenologin, även om den för Garfinkel och hans efterföljare bland etno-
metodologerna tog omvägen över Alfred Schiitz), 

• engelsk analytisk språkfilosofi (Bourdieu har introducerat Austin i Frankri
ke) och den anglosachsiska språksociologin (mer Labov än Bernstein, vilket 
kan förefalla överraskande från svensk horisont), 

• Erving Goffmann (vars sinne för vardagslivets mikroskopiska fenomen Bour
dieu tycks ha lärt mycket av, medan Foucault märkligt nog är tämligen från-

varande inom hans synfält), 
• Marx (Bourdieu har sedan länge legat i fejd med franska nymarxister, men 

även samarbetat med Baudelot i åtminstone en tidig utbildningssociologisk 
undersökning, och framför allt har han blivit alltmer intresserad av den teori 
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om representationer som kan avtäck h M d h på lönearbetets prin . k as os. a~: vs ur tron« la croyance » 
ella omständighete~~ie:n~~aran var~ en hka tvmgande kraft som de materi-

emenmg, 
• Freud (MankanseattB d" h"" Freud och förmodligen ,:~s~~u a~t~~ cen?"ala b:grepp som "censur" från 
• k l . k fil nnan e < meconnaissance >.från Lacan) 

s oastls osofi (detärhärvifinn d "d'h" . k ' begrepp "hab"t , d b ~r e I e Istons a rötterna till Bourdieus 
som till o t ~- us . 'k vs egr:ppet for de regulerande system av dispositioner 
och att ~:~~:~n~c~ri ~t ~~nte~a .s~ i ti~lvaron, att göra sig föreställningar 

handlande skall inte 'var: fru~~:t~: ~~~~~n,da~a~~~dla sedligt! Ett se.?li~t 
kompetensattgöradetgudibehagliga), g y utan en vanemassig 

• medmera. 

Bourdieu har alltså genom att dri fi o till att Annee sociolo . ' . va ram nyutgavor av deras verk, bidragit 
litet, han har geno~q~e-~o~IOl?gen~~ o~h -ant~opologerna fått förnyad aktua-

B 
. a s a oversattnmgar mtroducerat Austin B t 

ernstem, Goffmann Hoggart Lab W"ll" . . h ' a eson, . d ' ' ov, I Is 1 sitt emland och h d 
strerar I en forskning han själv d . h d ' an emon-
kombineras - förutsatt att man h nv:~, ur e ;est s~lda r~dskap faktiskt kan 
kan utforskas vilket innebär att m ar I ~er om en sociala variden och hur den 
nas "eviga" ~roblem om ob"ektivi an tvmgas bro~tas ~-ed samhällsvetenskaper
voluntarism, de objektiva 2mstän~~ ~o~tra s~bJektivis~, d~t~rminism kontra 
grafiska beskrivr;tingen kontra krave~p~ ;;::ra~~:;~a~~~te~~~viteten, den idio-

Det som fascmerar hos Bourdieu är int · d ' · · o med ta ställ · till (" e mmst enna formaga att arbeta 
' nmg mte reproducera eller avfärda) ett o b k 

~:,f!;Jo~;, fif~:'J;,:;j";;;%häll,vet~~apliga tead~~o.:::'c::. :,.";.:~ 
de inte). (Vanli are är att man ar, som ~ e_rmas och Negt, men många är 
ning till gå till ~oten d u~pfattar teoner m te som traditioner att ta ställ-
att anti~gen följa när::~ ~~~~ a, uta~_sn~rare som kokböcker, som man har 
att agera ~sikt;sp_?lis, att för~asta). undersoknmg eller, när man känner sig kallad 

Bourdieus Ideer om den sociala värld h h d 
inte de enda tänkbara. De har i likh t e~ocll urd e? ~an utforskas är förstås 
vidd. Den som n""d .. d" . . .. e me a a go a I.deer en begränsad räck
Men om .. ~ van Igtvis vii! saga ~-Il t, har sällan något särskilt på hjärtat. 

tema att ':::;;a~~:~s~=~~d ~~ll:t os~6;~a ~tbildningsfors~ning o~h möjligbe-
ideer just nu har åtskilligt att tillfö~aude~ nmg koc~-~be~hv, tror Jag att hans 
gen intrycket- jfr avsnittet om "den edsvens. ka kl ussw~en.Jag har nämli
stämd b .. . . . . p agog~s a vasten ovan - att en be-
tänkand:far;:~mt ~n alltfor ensi~Ig "!etodisk individualism vidlåder mycket av 

dieus sociof~gi ~;;ö~~~:~o~~~ei(ldnmgk/arb:tsliv_i S:'erige: Här kunde Bour-
. . k man an g~ vetVIs tanka sig andra k kt · 

maoostis a, legitimationsteoretiska funkt" r . k . . orre tv: 
nu tillBourdieu). ' wna IstJs a mm, menJag håller mig 

När man studerar exempelvis de t d d . . . . tionerna - för att återvända till d s u eran ~s strateg~er I utbil?nmgsinstitu-
den härframställningen måste "d=~ ex~mpel)~g ~alde so,~ utgangsp~nkt för 
tesnöre kompletteras m~d metoder st~ tfiT~tgiS : d':'asten so~ ~et_o~Jskt rät-a er s u Ier av vartat mdiVIder, och 
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grupper, är på väg, vilka positioner i arbetsliv och samhällsstruktur som vä~tar 
dem, eller rättare sa?~ (eftersom _det inte ~ä~ b?h~ver vara. frå'?.a om. fr~muds
forskning), vilka positiOner de onenterar s1g 1 forhallande till, soker s1g till eller 
fårsöker fly från. 

Sådana studier förutsätter, såvitt jag kan fårstå och om jag fortsätter hålla 
mig till Bourdieus begreppsapparat, får det fårsta att individernas dispositioner 
stilderas som system. Forskaren kan komma åt dispositionerna genom att stude
ra hur de "framträder", dvs genom att mäta kunskaper, attityder, preferenser, 
"smak" genom att undersöka beteende eller genom att samla in data om ut
bildnin~sbakgrund, om livslopp, om familjens historia några generationer till
baka i tiden eller andra tekniker av järnfårbart slag. Men sedan måste forskaren 
fårsöka komma systemkaraktären hos dispositionerna på spåren, inte bara ge
nom att ta hänsyn till att de olika "bakgrundsvariablerna" givetvis är samman
flätade och beroende av varandra i komplicerade mönster, utan också - vilket 
är mindre självklart eller åtminstone mindre. utfo:s.kat- genom_ att ta __ hä~syn 
till att en viss individs eller en viss grupps d1spositloner får memng, namhgen 
distinktiv mening, i fårhållande till andras dispositioner. Att vissa elever i skolan 
utvecklar smak får läsning av goda böcker eller finner nöje i skolarbetet, får me
ning i relation till att andra inte gör detsamma. _I annc:t fall gåve i~te ~åda~a 
preferenser någon konkurrensfårdeL Smak är alltid ocksa avsmak, namhgen for 
andras smak. 

För det andra: På samma sätt får positioner i arbetslivet och i samhällsstruk
turen sin mening, får individer eller grupper, genom dessa positioners relationer 
till andra positioner. Överordnade positioner fårutsätt~r att det finns ~nderor~
nade. Makt, dominans, eller vilket begrepp man nu foredrar att anva1_1da, bor 
analyseras inte som egenskap hos någon ~är~ka1_1de grup~ uta~ som VIssa slag 
av relationer mellan människor, grupper, mstltutloner, sociala falt. . . 

Såväl dispositioner som positioner bör alltså studeras som _syst~m, _om_vi ':Il 
veta något om t ex de studerandes sociala användning av utb1ldn~?gsmst~~-ut1o~ 
nerna. Den pedagogiska kvasten är däremo~ en tank?figur som g~r ~od ganst I 
andra sammanhang, t ex får läraren som VIll veta VIlken underv1smngsmetod 
som är effektivast när vissa ramar får hans undervisningssituation är givna; vad 
jag reagerat mot är att denna tankefigur så ofta fått tränga ut alternativa sätt att 
tänka och forska om utbildning. 

När man nöjer sig med att studer': de fakt~rer so_m ~åve:ka~ de .studerande 
och deras subjektiva strategier i fårhallande till utbildmngsmstltutiO~en, eller, 
vilket fortfarande är metodologisk individualism, reducerar samhälleliga deter
minanter till ytterligare några ("social bakgrund") i raden av "bakgrundsfakto
rer" eller utifrån studier av vad som bestämmer individer uttalar sig om grup
per, uppfattade som konglomerat av individer, då glömmer m~n bland annat 
att människor och grupper av människor äger formåga att antecipera. 

Detta är den tredje punkten, och den sista, som jag vill få~ ta uppmärk~amhe
ten vid. Den pedagogiska kvasten bygger som tankefigur pa en uppfattnmg om 
kausalitet a la Hume: en "orsak" definieras bl a av att den föregår en "verkan" 
av samma orsak. 112) Men när det rör sig om människor, med formåga att ante
cipera, kanjag gå till systembolaget under dagen och "orsa~en': är ~est~nj~g 
planerar får kvällen. Individer och grupper gör bruk av utbildnmgsmstitutio-
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nerna får att de bl a, medvetet eller omedvetet och med större eller mindre fram
gång, anteciperar den framtida vinst som investeringar i utbildning kan av
kasta, får individen eller gruppen. 

En (reproduktions)strategi, så som begreppet definieras i sitt fårhållande till 
andra begrepp i Bo~_rdieus sociologi, är somjag nämnde inledningsvis indivi
ders och gruppers satt att medvetet eller omedvetet mer eller mindre fram
gångsrikt fårsöka bibehålla eller öka eller konvertera det "kapital" de redan till
skansat sig. 

Ett exempel, som jag har i färskt minne: Vid ett seminarium häromdagen 
som ha?dlade o~ utbild~in_gssociologi, hade en av deltagarna, en lärarkandi~ 
dat, svart att ~I?alta ~tat1st1kernas belägg får att utbildningsinstitutionerna i 
stort sett,. ocks~.~ Sven ge och f~rtfarande idag, sorterar eleverna i enlighet med 
dera_s sociala harkomst, och darmed bidrar till reproduktionen av sociala hie
r~rkier och dominansfårhållanden. "Kanske", invände han, "kommer i fram
Uden ~rbetaryrken av vissa slag att få mycket högre status än idag? T ex kruk
maken? J ag tycker utvecklingen verkar gå ditåt." 
De~ var en intre~sant i~ttagelse, med tanke på att franska undersökningar, 

som VI. sett, tyder pa att VIssa medelklassgrupper, som på grund av utbildnings
explosiOnen fr_om 60-~alet hotas av social deklassering, "konverterat" sitt kul
turella och sociala kap.~tal geno~ att låta sina barn tränga in bl a på vissa gamla 
hantv:rksyrkens domaner, vangenom dessa yrken delvis omdefinieras och får 
en radikalt annorlunda social mening. 

Men medan o Bourdie_u och hans medarbetare här anser sig iaktta ett in tres
san~ ~xe~pel pa h~.r soCI~la ~ul?per strävar efter att på nya sätt reproducera sin 
position 1 ett samhalle, dar forhallandena mellan positionerna fårändrats så att 
gamla strate~er i~ te lä1_1gre duger, så betraktade lärarkandidaten sin iakttagel
se som ett belagg for att mgen reproduktion sker. 

J ag tror det beror på den "metodologiska individualismen" som också kän
n~tecknar det vard~gliga "s.pontar:a".tänkandet: Den som utbildar sig till kera
mik~r~ konstglasblasare etc 1 Svenge Idag, är nog mer böjd att hänvisa till sina 
amblt~oner at.~ be~ar~ och utveckla hantverket, göra vackra ting eller annat så
d~nt, an att hanv1:a _till att han eller hon kommer ur vissa typer av medelklass
sl~~ter s_om fått ~vang~et?r med reproduktionen eller.att vissa hantverksyrken 
boiJ~r-~orflytta_sig u~pat 1 :um~et ~v sociala positioner- vilket allt (om detta 
o~k~a ar fallet 1 Svenge, VIlket pg mtG_ vet) enbart blir synligt på en statistisk 
m va. 

~t~ avslutande ?~empel, får att ytterligare illustrera behovet att studera dis
pos~~oner och J;>OSitiOn~r som system, och fårhålHmdet mellan dispositioner och 
pos1t1o~e~ som msatser ~ ~pelet m~lla_n grupper, med formåga att antecipera: 

Det ar mte bara fa:m~~r, som 1 forra exemplet, utan även t ex yrkesgrupper 
som utvecklar strategier for at..t reproducera sig, dvs uppta nya lämpligt dispo
nerade ~ed~emmar, bevara yrkets position i fårhållande till andra yrken m m. 
~et projekt Jag nämnde inledningsvis, Berthel Sutters UHÄ-finansieracle stu
die av studerandestrategier, är ägnat åt psykologistuderande närmare bestämt 
dem som deltar i PEG-u~b~dningen. En sådan kartläggnin~ "underifrån" av 
hur ?e studerande beter s1g 1 och uppfattar sin utbildning och livssituation hur 
de bjuder motstånd mot de mål får utbildningen som politiker, administra~örer 
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och lärare ställer upp, och hur de kanske har helt andra, egna, mål för sin vistel
se vid den psykologiska institutionen, förefaller välgörande förutsättningslös 
och borde kunna ge värdefull kunskap. 

Samtidigt måste dock, enligt mitt sätt att se, de psykologistuderandes "strate
gier'' för att bli begripliga och möjliga att utforska empiriskt och att tolka, sättas 
i relation till något utanför utbildningen, och inte minst till deras framtida yrkes
utövning (mer exakt: till deras objektiva antecipering, mer eller mindre medve
ten, av det liv och arbetsliv som väntar efter utbildningen). 

Utan att vara någon expert på psykologprofessionens utveckling, vågar jag 
ändå några gissningar. Möjligen har psykologerna drivit sina professionsintres
sen och i synnerhet sina anspråk på kunskapsmonopol för långt. Det är i så fall 
inte så konstigt att de nu möter motstånd, människans psyke är ett område där 
gemene man ofta har svårt att inse att specifika och av en yrkesgrupp monopoli
serade kunskaper är nödvändiga, önskvärda eller ens existerande. Hur som 
helst har faktiskt psykologerna förvärvat många drag som professionssociolo
gerna brukar anse karaktärisera en utvecklad profession, utöver vissa anspråk 
på kunskapsmonopol: en egen sammanhållen utbildning om sex år med spär
rad intagning (tidigare plockade man ihop betyg i psykologi, statistik, sociologi 
m m samt skaffade sig handledd praktik), och andra barriärer mellan psykolo
gernas och andras yrkesområden. 

Möjligen har psykologerna därmed grävt en grop åt sig själva: skolpsykolo
gerna trängs just nu ut på åtskilliga håll, länsskolpsykologerna letar efter SIA
pengar, också arbetspsykologerna tycks gå sämre tider till mötes (PA-rådet är 
upplöst, ingår delvis i SAF). Arbetsmarknaden för kliniska psykologer är bättre, 
eftersom de i jämförelse med psykiatrer är billigare att anställa och därtill kan
ske bättre utbildade (eller åtminstone utbildade under längre tid) för sina fak
tiska arbetsuppgifter. ll3) 

J ag kan inte garantera att beskrivningen ovan är alldeles korrekt, men min 
poäng är att de tendenser i de studerandes "strategier" vid en psykologisk uni
versitetsinstitution som Berthel Sutter iakttagit, t ex det anmärkningsvärda in
tresset för den kritiska psykologin (dvs den utmyntning av ryska psykologiska 
traditioner, som sedan ett drygt decennium vuxit fram vid Freie Universität i 
Berlin (Klaus Holzkamp, Frigga Haug m fl) som Sutter iakttagit bland de stu
derande, kan och förmodligen bör tolkas i relation till en kris inom psykologpro
fessionen, som öppnar vägen för vad Bourdieu kallar "subversionsstrategier", 
dvs nya inträdandes försök att ifrågasätta de spelregler som de dominerande 
inom fältet accepterar. 

En kris, t ex en nedgång för en terapeutiskt orienterad psykologi som tidigare 
dominerat i förening med krympande ekonomiska resurser (färre betalar för 
terapi idag än för några år sedan, har det berättats mig, och också t ex skolvä
sendet och andra offentliga arbetsgivare sparar som bekant), innebär att sub
versionsstrategier kan ha utsikt att lyckas, dvs att de kätterska nykomlingarna 
(de heterodoxa, för att tala med Bourdieu) kan ha en chans att avgå med segern 
i sin kamp mot dem som vill att spelet skall fortsätta som förut (de ortodoxa), 
eller åtminstone tvinga fram en kamp om vilka spelregler som skall gälla bland 
psykologer, och en explicitformulering av de annars ofta outtalade, "självklara" 
förutsättningarna (" doxa") för psykologernas verksamhet. 
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De som är inblandade i t kl' . 
l'nte si'na t' . d u vec mgen av subversiOnsstrateo-ier klär rrivetvis 

mo Iv 1 essa ord de 0· · d h" ::.· ::.· . . . ~ mo verar 1 et ar aktuella exemplet sina ställ-
~~~g~~f~~~en P~~~~skt (~r arbetarklassen), vetenskapsteoretiskt (mot Freud 

M s pro. e m? m et svenska psykologiska konkurrensfältet Les ch e) 
. en ur ett sociOlogiskt perspektiv- som a" r det S tt 'Il "l' ' k . ... . u erv1 va~a- an man 
m te noJ: sig med att studera de inblandades uttalade mål Bland annat k k 
ma~ maste ta medl i ~eräkningen, att den strategi bland d~ studerande so;_~a~ 
se u s~~ en revo u~onsstrategi - vi vill inte veta av bor erli s kolo 'l -

k~nskde ar e': s~bversiOnsstrategi som leder fram till en palat~rev~l~t~n -~~ra-
pms etromsenng - som · d t J o 1 .. " 

. k . . . 1 e anga oppet, nar usurpatorerna befäst sin ställ-
~;~~~r:;n _;'lsoa ~~g ~a vant en e~ekti~ r~produktionsstrategi for psykologprofessio-

pa sa satt omme~ ur s~n k?s; I USA har Walter Feinberg, som studerat 
~l a psy~ol?ger?as profess.IOnahsenng, visat att de på sista tiden i allt högre grad 
agnar s~g, m te at .behandlmg av individer, utan åt att vara samordnare u -
ledare, I?eologer I sammanhang där andra gör jobbet. ' gr PP 

. D~t Sista ex.~ml?~.et, med psykologerna, är snabbt hopsnickrat och mest en 
g~ssmng. Det ar SJalva det metodiska tillvä a ån ssätt . l . 
möjligheten att relater f(' .. d · d' g ?. g et Jag ve at Illustrera: 
d . . .. . a o~an nngar av Ispositioner (t ex bland ps kolo 'stu-

erande) till forandnngar I sy~temet av positioner (positioner inom : kol~ kå
r~n sa)mt psykologernas positioner i förhållande till andra yrkesgrupppyer g . 
tioner . s pos1-

fi J ag sätter punkt. här' den intresserade kan i N or dis k F o rum (sommaren 1983) 
nna en presentation av B d' d . 

D" f(' kl o our Ieus meto att analysera Intellektuella fält 114) 
ar or aras nagra av de nyss använda begreppen· "f:a'lt" "d " "d h . 

d " " t d · d' k , .. · , oxa , e etero-
o~~ ' or 0 d ox~ns Is urs · Faltbegreppet har blivit allt viktigare i Bourdieus 

oc fi ans me. ar . etares undersökningar av det sociala rummet och borde kun 
?a un&"era mspirerande i samband med de studier av kun~ka straditione; 
~~?~ o hk~ ~rk~s- ochJ tb!.ldningsområden som med tiden fatt en !Jltmer fram-
~u en P. a s m?m ~s forskn~ngsprogram, liksom i samband med det 

snabbt vaxande m tresset for professionssociologisk forskning i vårt land. 

4. Avslutning: Forskning och planering 
Den här artikeln har handlat om ett p~r vä ar bland m o .. · 
forskandet.av sa~ band mellan utbildningo~h ~rbetsliv. anga tankbara, for ut-

J\vslutnmgsvis s~alljag tillfoga några synpu~kter med anlednin av den in
~e~ti?j so~Jr~msta~. sor,n den centrala i TCOs aktuella policy för ~mrådet ar-

e s IV ut I nmg, namhgen den intention som ovan sid 8 uttrycks: 

?~ vikti~dutgånghspub~kt f?r TC:~ är att det råder ett starkt samband mellan arbets-
IV a ena SI an oc ut Ildnmgsvasendet å den andra E b"ld · 

rig vara neutralt i forhållande till det om ivande s . ~.~It I nmg~system kan ald
konserverande eller forändrande Förhålfa d . a~ alJ~t -tntm~e~ verk~r det 
konserveras eller forändras eno~ o .. n. en ~ ar. ets Ivet an darfor antmgen 

v_et i forhållande o till ar~ets~arkna~t~:rg~; ~~t~~t~~d~~!~~~r~~f':::~il~g:pers)ekti~ 
nngen, men nu mas te enhgt TCO forändringsperspektivet sättas i fcirgru~;e~.~. ane 

165 



Utbildningen kan bidra till arbetslivets förändring, och utbildningen bör bidra 
till arbetslivets förändring, menar TCO. Om forskningens roll i sammanhanget 

sägs: 
"För att utbildningen ska bli ett effektivt instrument får arbets- och samhällslivets 
forändring krävs ökad forskning om dess roll i detta avseende. Ju mer ambitiös ut
bildningspolitiken är desto större är anledningen att genom forskning fora diskus
sion och ta fram kunskaper tillledning for reformarbetet." 

115
) 

Låt oss börja med frågan om forskningens roll. I den sist citerade meningen 
tycker jag att de två orden "fåra diskussion" är sympatiska. Alltfår ofta har man 
tagit får givet att forskningen kan användas - och bör användas - främst som 
planeringsunderlag i mer direl}t, instrumentell mening. Det ankommer inte på 
mig att här uttrycka åsikter om hur forskningsresultat bör användas. Däremot 
vill jag gärna lyfta fram frågan om hur forskningsresultatfaktiskt används i sam
band med t ex planering som en viktig frågafor forskningen att fårsöka besvara. 

Det duger inte att betrakta fårhållandet mellan forskning och planering ur 
uteslutande normativ synvinkel, dvs att t ex nöja sig med att önska att forsk
ningsresultat användes som planeringsunderlag. Det duger heller inte att nöja 
sig med att tro att de används, en tro som är mer frekvent än underbyggd. Om 
och hur forskningsresultat används i samband med planering är en empirisk 
fråga. Rune Premfors, som studerat saken, gav följande kärnfulla svar vid ett 
rådgivarmöte 1980-01-24 får UHÄ-programmet Forskning om högskolan: 

"Hur används forskning for planering? Mitt svar är i ett nötskal: Det finns mycket 
litet som tyder på att samhällsforskning alls används i planeringen, dvs direkt som 

planeringsunderlag." 116) 
Premfors kan i sammanhanget hänvisa till Peter Stevrin, som efter sin under
sökning av den sektoriella forskningspolitiken i Sverige konkluderade: 

"Mot bakgrund av vad som sagts hittills vill jag påstå att det i många fall är en 'myt' 
att det skulle råda ett nära samband mellan F oU-verksamhet och sektoriell politik i 
verkligheten. Att man önskar sig att ett sådant samband borde existera är en annan 
sak."117) 

Vi har således ingen anledning att ta får givet att forskningen och dess resultat 
kommer till användning så som aktörerna gärna tror. Men, som Rune Premfors 
tillfogar, forskningsresultat kan givetvis påverka planeringen på andra mer sub
tila och indirekta vägar än som planeringsunderlag i snäv mening; och, som 
antyds i TCOs programuttalande ovan, forskningen kan i många fall göra 
minst lika stor nytta genom att skaffa fram diskussionsunderlag. 

Som exempel på aktuella empiriska undersökningar av hur och om forsk
ningen faktiskt kommer till användning i beslutsprocesser bör nämnas Björn 
Wittrocks och Rune Premfors nyss avslutade UHA-projekt "F oU och offentligt 
beslutsfattande", som tagit sig an följande övergripande frågor: 
l. I vilken utsträckning används samhällsvetenskapliga forskningsresultat i of-

fentligt beslutsfattande? 
2. På vilket sätt används forskningen? 
3. Vilka egenskaper i beslutsprocessen fårklarar karaktär och omfattning av 

denna användning? 
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~· ~~~kka ~~ens~a11P~r hos forskningen påverkar användningen? 
· I a 1oresta nmgar om forskn'n k h ningsanvä d . fr' k . I gsver sam et, beslutsprocesser och forsk-

. n nmg are ommer I forskningspolitiken? 
6. VIlka slutsatser beträffande "5" k d · ningarna "1"-"4"? an ras av analyserna under frågeställ-

I samband med sådana fråg f( k · di er av sektoriserin . .. or ?m ors mngens användning är givetvis s tu-

J
. ust n b d k gens forutsa~~nmgar och konsekvenser ett forskningsfält som 

u or e unna ge avsevard utdel . fi . snabb h fr' .. . . mng, e tersom utvecklmgen här varit 
0~ ,?rvant~ngarna till forskningen stora. . 

~~~~~!;~;~~U~%: ;~~~~:;;,~~::~~~~~~~~~;:k~lt!~r t:!~~~~:p~~~~~ 
R p f( g pa det nyssnaronda FoU och offentligt beslutsfattande" är 

oune rem .ors nya projekt "Sektorsforskningens användning" som tar ut 
gan.gspunktide50a60sektoriellaFoU-organsomfnärifi nkt' 'B" d -

P
roJekt pl .. d · u Ian. agge essa 

• J <~;~erar anvan nmgsproblematiken i fokus Vida h A El . mom UHA- ro r · re ar ant zmga 
starktkritisk~ill ~:~~i~~:~:m studerat sektorsforskningen och hans ansats är 

"Något måste göras får att h 'd d o o d duktiorren och . a . ej a e~. p~gaen e fragmenteringen av kunskapspro-
' J g ser mgen annan vag an att över kt · · o 

när det gäller tiänstekonstruktioner och forskning s!~ sek o.rsp~mcii?en, atminstone 
skolans regi."11B) s er l umversltetens och hög-

Måhä d .. .. · f( k . n. a aro motsattmngen mellan sektorsforskning och disciplinbaserad 
ors nmg mte sa absolut som den häftiga aktuella debatten kan e int k 
S:erke~ Gustafsson har f~res~agi.t ett alexandershugg: Discipliner!sekto%~or:~~ 
nn~gen. Dvs skapa stora mstitutiOner med många specialiteter ino . . . tutiOn. m vaiJe msti-

Men äve d · l'kh .. fl . fr' n en som, I I . et med TCO, ar mer entusiastisk än Aant Elzin a 
m !n or den s~~torsorgamserade forskningens möjligheter, torde ha läd'e g 
att lata dessa kntiska forskare hållas. Annars är det fara va" rt att~ k ·g ~ . av g k k .. wrs mngen m te 
L:r ~nn~~h unfcs ap an den som man inom sektorn besitter redan i fårväg Bo 

m enSJO ar ormulerat kärnfrågan sa här: ' 

3~e~~~a :~~~::~~s;e~enskapligt forskni~gsp;ojekt liknar ett sektorsorgans egna 

:~n:r~t~r~~ s~:::~t~:7t~~~~~:Et~~~eE :t~u:r~~nP.~~~~;~~~;!;~::,s~~~~~a::~ 
servativa erk"n d e orn som ar progressiva respektive kon-

~ch dess ~ppf~tt~~~g::~~~~~:~~~~~r::i::~~~~~:f~~~i~~e~~:~~~~:t:~~e~ivi~et 
ra an r:'an anta, ~a~n?!.ikheten for att sektorns ämbetsmän verkligen far någo:~ttrl~. ar, 
.ar nagot som e l Sjalva ~erk;t inte behärskar bättre än forskaren. Endast ett a;~~ 
~kt, som .?er nya1perspe~hv pa sektorns historia, problemuppfattning eller antagparr-

en om vagarme lan avsikter och effekter k d .. fi' .. k . att pröva." 119) an ar or t an as ge uppslag till nya vägar 

~~Xtills nämnd,~ exem~len på forskning om sektoriseringsforskning härrör 
ur , o s pr~gram Forsknmg om högskolan", som torde representera "fron
t~n I,Ja omradet. ~la~d ~ndra aktuella fårsök att !a igång mer samlade forsk-
mngsmsatser med mnktmng på samma problemati'k b" .. F k . . or namnas ors nmgs-
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rådsnämndens ambition att initiera en rad projekt under ramrubriken "Uni-
versitetens roll i det nationella F o U -systemet." 120

) • • 

För forskningen finns det just nu, i samban? med hö~skoleorgamsat10nens 
snabba omvandling många spännande uppgifter. En saclan vore att studera 
forskningsanknytnidgen sådan den utvecklats efter l ~77 års .. ref~rm. Det v?. re av 
stort sociologiskt intresse att helt enkelt konstatera ~a man':nsk?r so~ agnar 
sig åt forskningsanknyt~ng i sy~~erhet på orter och mom utblldnmgar 1 avsak-
nad av tidigare akademiska trad1t10ner.. . . . o . 

Just nu är uppbyggnaden av forsknmgsanknytmng en vikt1g fr~ga J?om ut
bildningen av sjuksköterskor, logopeder, sjukgymnaster, laboratoneassJstenter, 
teckningslärare och många andra katego~er. Lika intressant s.om oatt studera 
forskningsanknytningen vore att studera VIlka som r~kry~era~ ull pabyg~?ad~~ 
utbildning, överbryggande utbildning och ~orskar~tbl~dmng mom des:a nya 
högskoleutbildningar. Deras biografier, soCJala. asp1rat10ner, reproduktionsstra
tegier etc, samt de positioner de kommer att mta, .skulle kunn.a ~tud;ras med 
hjälp av sociologiska metoder i stil med dem som d1s~uterades 1 t:oregaende .av
snitt (Dispositioner och positioner). När nu forskmngsa~n~t~ng skall fore
komma på många håll inom den nya ?ögskola~ där ~orsknmg t1d1gare knappast 
betytt något, är det rimligt att vänta s1~ den so~10log~sk~ effekten att nya s~kt av 
"forskningsanknytare" avskiljer sig fr~n p~akt1ker, utbildare och forskare mom 
t ex vård-, lärar- och många andra utb1ldmngar. . . 

Vill man lägga normativa synpunkter på detta~ kan .~an - ~ hkhet ~ed 
TCO - se det som positivt att nya kunskapsom_rad.en oppna~. for forsk~mg. 
Man kan å andra sidan fås ta uppmärksamheten v1d nsk~rna:. N ar n~ t e?' o~
vårdnadsforskning" växer fram som ett nytt och expansivt b1hang t1ll sjuksko
terskeutbildningen, lurar faran för att några fa k?mmer att utveckla .etto kun
skapsmonopol - vars utformning i hög grad bes.~ams av konkurrensforhalla~:
den inom det vetenskapliga fåltet, närmar~ besta~t. av konku~ens~n med la
karkårens mer naturvetenskapliga forsknmgstradJtJoner - tJll pnset av att 
praktiker och utbildare dekvalificeras. Så tycks ha s~ett inom skol~ektorn, so~ 
ju sedan ett par decennier varit i högsta grad "forsknmgsanknuten . Un?er mt
tonhundratalets första hälft fanns t ex folks~ollärarmiljöer~ där e~ kvalificerad 
pedagogisk diskussion fördes, vilket fr~mg~r av t ex den tJd~ns olararpress och 
Sveriges Allmänna Folkskollärarföremngs Imponerande utg~vmng av Pedago-

giska Skrifter. . .. . 
Idag förs den pedagogiska debatten av massme~~adeba~to~er och. ~v speCia-

lister. Bland specialisterna finns forskare, som bl a agnar s1g at at~.folja och .ut
värdera vad lärare som vill arbeta förändringsinriktat (eller som SO eller .so~Jal
styrelsen hoppas skall göra det) har för sig: Varig~~om ~essa forskare, 1 basta 
välmening, bidrar till att utarma och d:kval!fice~a lararka~en. .. 

Ty om jagfar fortsätta vara normativ, pa varJe skola, forskola, hogskola bor-
de de~ vara ett självklart inslag i det dagliga arbetet att personalen reflekterar 
över sin egen praktik, läser och skriver o.ch del~~r andra :ma erfare~heter. Men 
de frånhänds denna rättighet och skyld1ghet nar profess10nella un:,arderare tar 
över skaffar sig tolkningsföreträde när det gäller verksamhet~n pa arbetsi:>lat
sen föreskriver vad som är bra och dåligt, norrnalitet och avvikelser, och ~1lket 
språk som är giltigt för att benämna världen (försöksverksamhets- och utvarde-
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ringsrapporter är ofta avfattade på ett kvasivetenskapligt språk med många 
omotiverade hänvisningar till amerikanska auktoriteter) -och som till råga på 
allt inte sällan uppbär högre lön, bekvämare arbetsvillkor och ett större mått av 
social prestige än praktikerna. 

Så långt om forskningens användbarhet. Som motvikt till TCOs tilltro till 
sektoriseringen av utbildning och forskning och ambitiösa rationalistiska ideer 
om femårsplaner mm, har jag lyft fram några kritiska synpunkter, men inte i 
avsikt att måla fan på väggen, utan för att framhäva förhållandet mellan forsk
ning och planering som ett viktigt objektfor forskningen. Utan tillräckliga kun
skaper om hur detta förhållande faktiskt tar sig ut, riskerar tilltron till forsk
ningen i planeringssammanhang att omvandlas till tro. 

Till sist några ord om TCO s grundläggande intention i sammanhanget, nämli
gen att utbildningsväsendet kan - och skall! - bidra till arbetslivets föränd
ring. För TCO är kvalifikationskravstrukturen ett planeringsmåL 

Här har som bekant åsikterna förändrat:S. Det som TCO i sina program
skrivningar benämner "anpassningsperspektivet" har varit det traditionella 
synsättet. För hundra år sedan, eller bara femtio, framstod det som självklart att 
folkskolläraren skulle bibringa barnen respekt för överhet och ståndspersoner 
och för den etablerade ordningen i samhället. 

När studie- och yrkesvägledningen växte fram, och över huvud för utbild
ningens sorteringsfunktioner, uppfattades länge uppgiften som bestående i att 
fördela rätt man till rätt plats: fYrkantiga pluggar i fYrkantiga hål och runda i 
runda. 121) I Sverige dröjde det till senare hälften av fYrtiotalet innan den obliga
toriska skolan i den officiella ideologin tilldelades uppgiften att bidra till sam
hällsförändringen. Vad gäller gymnasial och eftergymnasial utbildning dröjde 
omsvängningen ytterligare några decennier; det förefaller rimligt att betrakta 
U 68 och direktiven tilll976 års gymnasieutredning som genombrott för ideolo
gin om utbildning som samhällelig förändringsfaktor, och då i synnerhet i fråga 
om arbetslivets förändring. . 

Uno Westerlund redogör ovan (sid 78 fl) för denna utveckling under efter
krigstiden av statsapparatens och ,organisationernas utbildningspolitik och 
-planering. Tilläggas bör kanske, att vi de senaste åren i ett par vitt skilda sam
manhang dessutom upplevt en anmärkningsvärd omsvängning i s a s motsatt 
riktning, en återgång till "anpassningsperspektivet", om man så vill. J ag tänker 
på dels den återupptäckt av att utbildningen.Jaktiskt fYller reproducerande 
funktioner som skett inom utbildningsforskningen, dels massmediadebatten om 
skolan där en rad debattörer sedan 1979 framträtt med åsikten att skolan bör 
bidra till att bevara den etablerade ordningen. 

TCO efterlyser mer forskning om samband mellan arbetsliv och utbildning. 
Det är befogat. Bland annat skulle de tre nämnda strömningarna - utbild
ningspolitikens målformuleringar om samhälls- och arbetslivsförändringar, den 
samhällsvetenskapliga utbildningsforskningens intresse för utbildningens re
producerande funktioner, massmediadebattörernas uppfattning att skolan bör 
lära ut det skolan lärde ut förr, fast mer- behöva det korrektiv som empirisk 
forskning om samband utbildning/arbetsliv erbjuder. 
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Hur kan denna bidra till att belysa det som är TCOs aktuella intresse i sam
manhanget, nämligen utbildningens möjligheter att fårändra arbetslivet? 

Såsom den västtyska kvalifikationsforskningen -jag skall här begränsa mig 
till den - ofta uppfattats i Sverige, fårsöker den påvisa hur utbildnin~en be: 
stäms primärt av utvecklingen i arbetslivet, närmare bestämt av utvecklingen 1 
kraven på arbetskraften. Det är en alltfår ensidig bild av forskningsområdet. 
Vid åtskilliga betydande centra har man intresserat sig får det som är TCOs 
aktuella problem, hur utbildningens utformning kan påverka arbetslivet. . 

Det gäller t ex en renommerad kvalifikationsforskare som Burkart Lutz VId 
ISF (Institut fUr Sozialwissenschaftliche Forschung), Miinchen. Lutz har se
dan länge bedrivit en formlig kampanj mot de! "axio~" h~n menar h~r få:"ä~t 
synen på generationer av forskare inom omradet utbildnmg/arbetshv, namh
gen att arbetsorganisationen och i synnerhet tekniken skall vara "orsak" och 
sociala förhållanden, bl a inom utbildningssystemet, "verkningar". Detta obevi
sade antagande har exempelvis, menar Lutz, kännetecknat de "undersök
ningar av 'de teknologiska framstegens sociala effekter' vilka utgjort s a s den 
hårda kärnan hos femtio- och sextiotalens industrisociologiska forskning i 
Europa". (I Sverige är Bertil Gardell et! viktigt na~n i s~mma~a~get. ). Och, 
fortsätter Lutz, denna fårdomsfulla utgangspunkt mom mdustnsocmlogm, ut
bildningsekonomin och arbetsmarknadsforskningen har inneburit ~tt moa~ av
stått från att samla in den typ av empiriska data som hade kunnat VIsapa mily
tanden i motsatt riktning, dvs som kunnat visa hur utbildningssystemet kan 
omforma arbetskraftsstrukturen. 

Lutz har fårsökt göra sin uppfattning trolig med hjälp av empiriska data från 
Förbundsrepubliken och Frankrike, 122) och i något annat sammanhang be
handlar han amerikariska fårhållanden och menar sig ha belägg får att dekvali
ficeringen och polariseringen inom arbetskraften i USA inte framkallats i fårsta 
hand av den tekniska utvecklingen (så som Kern & Schumann fårklarade ut
vecklingen i BRD), utan i avgörande grad av bristen på yrkesutbildade <l;~ betare 
i kombination med överproduktion av teoretiskt skolad arbetskraft. An mer 
tillspetsad är Lutz uppfattning att det löpande bandet och taylorismen orsaka
des av bristen på kvalificerad arbetskraft! 

En konsekvens av dessa resonemang är att s k överkvalificering under vissa 
betingelser kan la positiva effekter. Om Lutz har rätt, så bör utbildningen fårbe
reda får kvalificerade arbetsuppgifter som inte existerar i sinnevärlden, men 
som, just tack vare att kvalificerad arbetskraft finns att tillgå, kan komma til~ 
stånd. Manpower-gruppen vid Max-Planck-Institut fUr ~ildunJ?sforsch~ng 1 
Västberlin tillhör de forskare som än mer än Burkart Lutz faster forhoppmngar 
vid överkvalificeringens positiva effekter. 

Däremot är forskarna vid SOFI (Soziologisches Forschungsinstitut), Göt
tingen,jämfårelsevis mer benägna att fårklara fårändringar i utbildningsväsen
det (åtminstone yrkesutbildningen) med hänvisning till fårändringar ~ arbetsli
vet. Intressant i vårt sammanhang är att också SOFT-forskarna vant mycket 
upptagna av de problem och möjligheter som är. fårena~e ~ed "?v~:,kvalific~
ringen". Implicit i TCOs aktuella program finns JU en pladermg for over kvali
ficering", dvs mer utbildning än dagens befattningsstruktur kräver, och ~et ka~ 
vara intressant att se att även forskare, som mer än de flesta betonat och 1 emp1-
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~ska u~der~ökningar kunnat belägga arbetslivets bestämmande inflytande 
over u tbildnmgen, betraktar "över kvalificering" som möjlig och önskvärd. 
S~FI -fors~arn~ brukar t ex inskärpa att deras resultat, som pekat på tenden

s.e~ till dek.vahficenng, in~e sk~ll tas till intäkt får en mer restriktiv utbildningspo
liti~. D~t ligger anna~s nara till hands att, när forskningen konstaterar dekvalifi
cenng I betydelsen SJunkande krav på arbetskraftens kunnande, politiker och 
andra kan dra slutsatsen att utbildningsinvesteringarna utan nackdel kan skä
ras ned. 

För ett forsk~ings~.entrum som S~FI. i Göttingen, som uteslutande lever på 
uppdrag~forskmng, ar detta naturligtvis ett problem. Deras redan nämnda 
stora proJ.:kt, som slutrapporter~~ under rubriken Produktion und Qualijikation 
?ch som a~ en o~fattande em:pmsk studie av kvalifikationskravens utveckling 
mom den ~~.du~tnella produktiOnen, visade på tydliga dekvalificeringstenden
~er. Und~rsoknml?en var beställd av Rundesinstitut ftir Bild ungsforsch ung som 
onskade mformatmn om den aktuella kvalifikationsutvecklingen i industrin får 
att kunna utforma yrkesutbildningens mål och kursplaner i enlighet därmed. 

SOFT-forskarnas utväg ur detta dilemma var att ofårtröttligen framhålla att 
det inte finns något som kan kallas överkvalificering. Man kan bara tala om 
myc~et kvalifice~ng .. Att de påvisat dekvalificering innebär, fårsöker de inskär
pa, mte att utbildnmgen kan skäras ned. Tvärtom betraktar de sina resultat 
som utgångspunkt får kritik av arbetslivet och som ett underlag får krav om 
arbetsprocesser som inte hämmar kvalifikationsutvecklingen. 
. Detta .. kan k~nske räcka. s?m exempel på att kvalifikationsforskningen är av 
I~tres.se aven for ~en som 1 likhet med TCO primärt är intresserad av hur ut
bildnmgen kan paverka arbetslivet. Att så kan ske är ställt utom tvivel. Färre 
n~våer i ~~bildningen kan innebära färre nivåer i befattningstrukturen, som när, 
for att v~ua ett ak.tuel~t exempel, receptarier och apotekstekniker, vilka tidigare 
~tt en_Jangre utb1ldmng (motsv 100 p) resp en kortare icke-akademisk utbild
nmg _v1d ~potekst~k.nikerskola, i framtiden skall la samma BO-poängs högsko
leutblldn:ng .. E~t tidigare exempel, som Mae Murray pekat på, är att gymnasie
s~olans ::ardlinJe gt;nom. att prod~cera.stora mängder undersköterskor bidragit 
till att tranga ut kategonn vårdbiträden ur sjukhusorganisationen. Så visst kan 
utbildning fårändra arbetslivet. . 

o Det är hur ~.om helst .. uppenbart, att utbildningsväsendets utveckling inte på 
nagot enkelt satt kan harledas ur arbetslivets krav· bl a har kvalifikationsforsk-

o • ' 

mngen m tressera t sil? får ~e "ö:,ersko~t" av.kvalifikationer som även de till synes 
:~las.te arbe~suppg~fter forutsatter (1 Svenge har Mauritz Skölds m fl Vardags
mlarmngsproJekt studerat detta). Det tycks som om arbetslivet vore beroende 
a~ att utbildnin~ssektorn stän~igt upprätthåller en "over-kill-capacity", dvs ut
bildar fler och for andra uppgifter än dem som kan utläsas ur de aktuella be
hoven. 

~:åg·~·n om ~raden och ~rten av.utbildningsväsendets påverkan på arbetsli
v~t ar,J.amte fraga~ om pav~rka~ 1 motsatt riktning, empiriska frågor. Om
':lket for.efal~.er troligt - utb1ldmngspolitiken gärna överskattar och kvalifika
t~onsteonn ~arn~ underskattar utbildningens effekter, så kan empirisk kvalifika
tlonsforsknmg gora nytta som korrektiv och leda in diskussionen på mer preci
serade och fruktbärande frågor. 
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Noter 

l) Se det följande avsnittet "Kvalificering får arbetsmarknaden eller får arbets-
platserna", sid 121 ff ovan. . 

2) Den mest omfattande studien finns slutrapporterad som M1ckler, O, Mohr, 
W & Kadritzke, U: Produktion und Qualifikation. Bericht iiber die Hauptstudie im 
Rahmen der Untersuchung von Planungsprozessen im System der beruflicher Bildunf:· 
Göttingen: SOFI, 1977. För den som avskräcks av omfånget, dryga l 300 Sl
dor, finns en sammanfattning: Mickler, Mohr & Kadritzke; Produktion und 
Qualifikation. Eine empirische Untersuchung zur Entwicklung von f2ualifikatio_nsal~
forderungen in der industriel/en Produktion und deren Ursachen. Berlm: Bundesmstl
tut fiir Berufsbildung. Berich te zur beruflichen Bild ung, Heft l, 1979. 

3) Kern, H & Schumann, M: Industriearbeit und Arbeiterbewusstsein. Eine empirische 
Untersuchung iiber den Einfluss der aktuelle n technischen Entwicklung auf die industri
elle Arbeit und das Arbeiterbewusstsein. Frankfurt/M: Europäische Verlagsan
stalt, 1970. En något fårkortad studieutgåva i ett band med ett nyskrivet får-
ord publicerades 1977, Frankfurt/M: Suhrkamp Verlag. . . 

4) Den mest använda utgåvan publicerade~ av Verlag Neue _Kntlk, Fra~kf~rt 
am Main 1969, men den tyska texten Cirkulerade redan mnan dess 1 For
hundsrepubliken och fick stor betydelse får den ekonomikritiska kvalifika-
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9) För övrigt blir, när man når fram till nivån får empiriska undersöknmgar, 

motsättningen mellan anpassning och förnyelse inte så kontradiktorisk som 
den kan framstå på programskrivningarnas nivå. 
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uppgick den genomsnittliga veckaarbetstiden till hela 8 timmar. 

172 

16) UHÄ-rapport 1980:9, sid 31 ff. 
17) Bayramoglu: Akademikerna och industrin. Sociologiska institutionen, Göte

borgs universitet, 1976. 
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Bourdieu/Bol tansh Le tltre et le poste. 
99) Bourdieu: La distinction, sid 168. 

100) Aa sid 168 f. 
101) Aasid 169. 
102) Aa sid 171. 
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"genomsnittstänkand et", se sid 33). 

107) Ulf P Lundgren har med hänvisning till utvecklingen av den amerikanska ut
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