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Förord

Tiden är inne att sätta punkt för detta avhandlingsarbete. Jag erkänner min 
lättnad, även om det inte är helt enkelt att avsluta skrivandet. Men, det är 
snart Maj månad och solen skiner – livet har så mycket mer att erbjuda än 
vad A4 sidor kan ge. 

På flera sätt är avhandlingsskrivande ett ensamprojekt, vilket i mitt fall 
betyder att jag själv ansvarar för denna text. Men, jag har många andra att 
tacka för att min avhandling har blivit till. Först och främst vill jag nämna de 
civilingenjörer och läkare som gjort detta projekt möjligt – ett stort tack för 
att jag fått ta del av era erfarenheter och liv. Jag vill också tacka Vinnova som 
tillsammans med institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) har 
finansierat projektet som helhet. Tack också till er kollegor som jag under 
min doktorandtid har samarbetat med på avdelningarna för Vuxen utbildning, 
folkbildning och högre utbildning (VUFo), Pedagogik i arbete och undervisn-
ing (PiAU), samt Centrum för undervisning och lärande (CUL). Utan våra 
samtal, skratt och kaffe hade jag troligen inte avslutat detta projekt. 

Ett tack vill jag ge till Henning Salling Olesen för en fruktbar genomgång 
och granskning av mitt slutseminariemanus, samt även till Alexander de Co-
urcy för språkgranskning av den engelska sammanfattningen. 

Självklart finns det människor som på olika sätt har betytt mer än andra – 
så är det alltid. Ett varmt tack riktar jag till min huvudhandledare – Made-
leine Abrandt Dahlgren. Du är på många sätt en stark förebild med en synner-
ligen god analytisk skärpa, du har också gett mig frihet att utforma saker och 
ting på mitt eget sätt – Tack för ditt förtroende. Lars Ove Dahlgren, du har 
som biträdande handledare kompletterat med din goda förmåga att se helhe-
ten och ”ta flygfoton” – Tack till er båda för stor generositet. Några kollegor 
har betytt särskilt mycket. Främst vill jag tacka Staffan Nilsson för alla våra 
intensiva diskussioner som kreerat många idéer – Tack också för dina syn-
punkter på texten i slutfasen av arbetet. Jag vill även tacka Helene Hård af 
Segerstad, Håkan Hult, Anna Bjuremark, Andreas Gill, Song ee Ahn, Martin 
Lundberg, och inte minst Kristina Johansson. Ni har alla på skilda sätt betytt 
mycket för mig under tiden i Linköping. 

Till sist, mitt största TACK går till min familj – Stefan, Joel, Daniel och 
Jonathan. Utan er hade detta ändå varit torftiga år. Ni har på ett väldigt konk-
ret sätt påmint mig om att människor är minst lika viktiga som akademiska 
avhandlingar – Tack för det! 

Kumla, april 2008 
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Kapitel 1. Formbara människor 

1. Formbara människor 1

”Flexibility” names the tree’s capacity both to yield and to recover, both 
the testing and the restoration of its form. Ideally, flexible human 
behaviour ought to have the same tensile strength: adaptable to changing 
circumstances yet not broken them. Society today is searching for ways to 
destroy the evils of routine through creating more flexible institutions. The 
practices of flexibility, however, focus mostly on the forces bending 
people. (Sennett, 1998, s 46) 

Universiteten och arbetslivet utgör idag en del av det scenario som Sennett 
för tio år sedan målade upp i studier av det amerikanska arbetslivet: Männi-
skors skörhet i situationer där deras kunskaper och grundvalar inte längre 
fungerar som tidigare i arbetets vardag. Flexibilitet förstås ofta som en ‘lös-
ning’ – kanske en problematisk lösning? Alla som varit barn vet att trädets 
grenar går av om de böjs tillräckligt mycket eller tillräckligt många gånger. 
Människans förmåga att töjas och böjas är – på liknande sätt som trädens – 
något begränsad. Detta får konsekvenser. Svensk högre utbildning och ar-
betsliv är influerade av samma trender som pekas på i det inledande citatet. 
Generellt gångbara kunskaper, färdigheter för att hantera en föränderlig till-
varo, rörlighet och ett livslångt lärande utgör några av de lösen som uttrycks i 
forskning och policy inom området. Min avhandling har tagit form, inte bara 
genom studier och tankar kring högre utbildning och arbete, utan genom åter-
kommande funderingar – om träd – och om människor. Människors sätt att 
formas, böjas och töja sig utgör på så sätt såväl fokus som problematik i före-
liggande studie. 

Vad händer när människor lämnar sina universitetsutbildningar och mö-
ter dagens arbetsliv? Vad sker under de första åren i yrket med de kunskaper 
och de färdigheter som antas ha formats under utbildning – och inte minst – 
vad händer med människorna själva? Avsikten med denna intervjustudie är 
att studera föreställningar kring kunskaps- och identitetsskapande processer
som utsnitt ur människors levnadsbanor. På vilka sätt kommer människors 
självförståelse och meningsskapande kring kunskapsprocesser och yrkesiden-
tifikation till uttryck under samtal, samt hur kan relationen mellan högre ut-
bildning och arbete förstås i förhållande till dessa föreställningar? Begreppen 

1 I filosofiska/moralfilosofiska resonemang kring den mänskliga karaktären betonas 
den böjliga aspekten tillsammans med tankar om återhämtning. ‘Formbara’ avser i 
min studie något utöver den böljiga aspekten. 
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flexibilitet, stabilitet och ambivalens används analytiskt för att studera dessa 
processer.

Högre utbildning och arbetsliv utgör avhandlingens sammanhang på ett 
övergripande plan. Studiens specifika sammanhang är civilingenjörsutbildn-
ing med inriktning mot informationsteknologi (IT) och läkarutbildning i Sve-
rige, samt de arbetsplatser där yrkesbanorna påbörjas. De yrkesgrupper som 
fokuseras är civilingenjörer med IT inriktning och läkare. Studien genomförs 
inom ramen för ett forskningsprojekt – Högre utbildning, arbetsliv och livs-
långt lärande – finansierat av Verket för Innovationssystem (Vinnova). Pro-
jektet som helhet är utformat som en longitudinell intervjustudie, där rela-
tionen mellan högre utbildning och arbete studeras utifrån olika utgångspunk-
ter. 2 Min avhandling baseras empiriskt på denna intervjustudie. Det rör sig 
om återkommande möten och samtal med människor ur dessa två yrkesgrup-
per. Intervjuerna spänner över en tidsrymd som innefattar övergång från ut-
bildning till arbete, möte med arbetsplatsen samt de första åren i det för dem 
nya yrket. 

Att undersöka kunskaps- och identitetsskapande processer genom männi-
skors erfarenheter och subjektivitet är central för forskningsansatsen. Ett 
grundläggande antagande är att människan formas av sociala processer och 
omvänt formas eller vidmakthålls – genom sätten vi är – en rad sociala och 
samhälleliga mönster. Utifrån detta antagande menar jag att det också är möj-
ligt att ställa frågan: (Hur) kan vi utifrån människors berättelser förstå något 
av relationen mellan högre utbildning och arbetsliv? 

Avhandlingens teoretiska ram byggs upp av framträdande tankefigurer 3 i 
forskningstexter och policydokument inom området högre utbildning och ar-
betsliv. Inledningsvis skisseras med ganska grov penna. Detta har valts då så-
väl teoretiska som empiriska intressen styr studien för handen. Något annat 
skulle vara märkligt med mitt sätt att betrakta forskning – forskningsansatser 
med respekt för såväl tidigare forskning som en öppenhet inför det oväntade 
tilltalar. Vissa saker blir helt enkelt intressantare än andra under arbetets 
gång. Att blunda inför detta faktum – att något oväntat kan visa sig – är inget 
som faller mig i smaken. Forskningsprocessen förstås som en högst levande 
företeelse. En alltför färdig eller sluten teori upplevs som obekväm. Jag med-
ger att ett sådant accepterande är påfrestande – plötsligt finns något mer eller 

2 B la utbildningssociologiska, professionsteoretiska och kunskapsteoretiska 
utgångspunkter. 
3 ‘Tankefigur’ används i avhandlingstexten med betydelsen en föreställning som går 
utöver enstaka förställningar och på så sätt utgör ett mönster i texter eller tal – en 
ansamling eller ett kluster av föreställningar, idéer, förståelse, antaganden etc.  
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mindre okontrollerbart i mina händer. Min ambition är att hantera detta lev-
ande någorlunda varsamt. 

Att förstå något av relationen mellan högre utbildning och arbete utifrån 
föreställningar i forskning och policy, samt utifrån människors subjektivitet, 
erfarenheter och liv är centralt för avhandlingen. Teoretiska resonemang ger 
idéer, analytiska redskap och en – som jag ser det – nödvändig kontextualise-
ring. De fenomen och företeelser som studeras svävar inte fritt – de förstås 
som förankrade i såväl samhälleliga, vetenskapliga som praktiska verksamhe-
ter. Ambitionen är att låta människors röster tala i avhandlingstexten, utan 
alltför hård teoretisk censur. Även om den första delen (kap.2-4) utgörs av 
textanalys, med urskiljande av teman och övergripande föreställningar, är det 
ändå så att forskningsansatsen framförallt tar avstamp i människors subjek-
tivitet – i deras föreställningar, vardag och levnadsbanor. 

Studiens syfte 

Att beskriva och tolka relationen mellan högre utbildning och arbete, dels (a) 
utifrån föreställningar i forskning och policy dels (b) utifrån människors subj-
ektivitet, vardagserfarenheter och liv är i fokus. Detta är studiens övergrip-
ande syfte. Avhandlingen har ett såväl teoretiskt som empiriskt intresse, i den 
mån det överhuvudtaget är fruktbart att göra en sådan distinktion. 4

Mer specifikt är syftet att undersöka människors erfarenheter och före-
ställningar kring kunskaps- och identitetsskapande processer vid övergången 
från högre utbildning till arbete och under de första åren i ett nytt yrke, samt 
att beskriva och förstå dessa som utsnitt i människors levnadsbanor. Hur for-
mandet av kunskap och yrkesidentifikation kommer till uttryck och ges men-
ing genom intervjusamtal med civilingenjörer och läkare – för att på så sätt 
förstå något av relationen mellan högre utbildning och arbetsliv. Människors 
subjektivitet, erfarenheter och levnadsbanor är utgångspunkter för analysen 
av de transkriberade texterna. 

4 Jag ser övergripande forskningsprocessen som en abduktiv process – pendling 
mellan teoretiska idéer och empiriskt material sker kontinuerligt under arbetets gång. 
Vad som är att beteckna som teori eller empiri är vare sig självklart eller särskilt 
intressant. Möjligen kan påstås att policydokument och tidigare forskning empiriskt 
sätt utgör sekundära källor, medan det transkriberade textmaterialet är primärkälla i
min studie. 
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frågeställningar 

Två övergripande frågeområden utgör ingång i arbetet: 

� Vilka subjektiva föreställningar framträder kring kunskaps- och iden-
titetsskapande processer vid övergången från utbildning till arbete, 
samt under de första åren i arbete som civilingenjör och läkare? Hur 
kommer dessa till uttryck, ges mening och kan tolkas i förhållande 
till civilingenjörernas och läkarnas levnadsbanor? 

� (Hur) kan man utifrån människors subjektivitet, erfarenheter och 
levnadsbanor förstå relationen mellan högre utbildning och arbete, 
såsom den framstår genom studiens teoretiska analys? 

Placera avhandlingen på kartan – bland andra 
studier av högre utbildning och arbetsliv 

Vad motiverar just denna studie av högre utbildning och arbetsliv? Det är en 
högst berättigad fråga. Förhoppningen är att studien befinner sig på en inte 
alltför tätbefolkad plats – även om området som så är känt av många. En helt 
öde plats är heller inte önskvärt – inspirationen blir ringa och forskarkollegor 
få. Utgångspunkt för placeringen är att studera kunskapsprocesser och yrkes-
identifikation som utsnitt ur människors levnadsbanor. Andra studier, forsk-
ningsprojektets ram, mina egna intressen och inte minst – de människor jag 
har intervjuat – påverkar avhandlingens inriktning. 

Tidigare forskning inom området högre utbildning och arbetsliv belyses 
på ett grundligare sätt i avhandlingens teoretiska ram. Jag vill ändå här i in-
ledningen peka ut några av de platser som befolkas av andra (forskare). 

Högre utbildningsforskare med ett övergripande intresse för universitet-
en, utbildning och kunskaper utgör ett kluster på kartan. Förändrade villkor i 
samhället antas ge universiteten nya uppgifter – vad autonomi, kunskap och 
akademisk kompetens innebär diskuteras också på den här platsen (t ex Bar-
nett 1994, 2000, 2004; Bleiklie & Powell, 2005; Stensaker & Dahl-Norgård, 
2001; Tierney, 2001). 

Närliggande platser befolkas av högre utbildningsforskare med fokus på 
utbildningens roll och funktioner i förhållande till arbetslivet (t ex Barnett, 
1999; Jørgensen, 2004; Kogan, 2005; Nilsson, 2007) eller utbildningens för-
hållande till arbetsmarknaden (t ex Teichler, 1999; Teichler & Kehlm, 1995). 
Att frågor kring kunskap och lärande under de senaste årtiondena generellt 
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sett har rört sig mot andra arenor än universiteten, resoneras om på en plats 
inte långt därifrån (t ex Gibbons 2002; Jørgensen, 2002, 2004; Nowotny m fl,
2001). Jørgensen (2002) förstår relationen mellan utbildning och arbete som 
ett samspel mellan olika system, senare (2004), betonar han i högre grad de 
rivaliserande synsätten dem emellan. Tydligt blir att flera forskare rör sig 
mellan olika platser på kartan. 

Ett område som under ganska lång tid har befolkats av utbildningssocio-
logiskt intresserade forskare har fokus på utbildningars och kunskapers socia-
liserande funktion (t ex Bernstein, 1971, 2000; Beck & Young, 2005). En be-
toning av kunskapers form och funktion, samt dess betydelse för hur profes-
sionella identiteter formas ses hos bland annat Bernstein (1971, 2000). Vilket 
– till skillnad från Bourdieus (1996) intresse för professioner som positione-
ringar i sociala fält – främst intresserar sig för implikationer för identitetsfor-
meringen i sig. 

Utbildning som ett medel att nå social status, tillträde och position i ett 
fält, yrkesområde eller en profession diskuteras av flera (t ex Archer, 1995; 
Bourdieu, 1996; Jørgensen, 2004). Utbildningars såväl rationella som rituella 
funktion, och utbildning som meritering diskuteras i en svensk studie av Ab-
randt Dahlgren och hennes kollegor (2006). Utifrån ett utbildningssociolog-
iskt synsätt diskuteras högre utbildning i termer av kvalificering och merite-
ring inför arbetslivet (Nilsson, 2007). En liten röd markering görs på min kar-
ta – platsen kan besökas igen. 

Olika kompetens- eller kvalifikationsbaserade ansatser rymmer tanken att 
det är möjligt att genom utbildningens form förbereda inför arbetslivet (t ex 
Barnett, 1994; Boud, 2004; Bowden & Marton, 1998; Stasz & Brewer, 1999). 
Också dessa ansatser utgör ett kluster på kartan. Intensiva diskussioner om 
vilka kvalifikationer och kompetenser detta kan tänkas handla om ses i, bland 
annat, brittisk forskningsdebatt (t ex Coffield, 2002, 2004; Crowther, 2004; 
Harvey m fl, 1997; Lloyd & Payne, 2002). Attribut såsom kreativitet, flexibi-
litet, egenansvar, öppenhet, kommunikativ förmåga, att kunna inge förtroen-
de, etablera kontakter och nätverk är några av de kompetenser och färdigheter 
som ‘ropas ut’ som attraktiva på dagens och morgondagens arbetsmarknad på 
den här platsen (t ex Brown m fl, 2001; Carnoy, 1998; Jørgensen, 2002). Att 
utbildning, kvalifikation och kompetens utgör kärnan i olika nationers agenda 
för anställningsbarhet (‘employability’) (Harvey, 2001; Worth, 2002) hörs 
också här – något som även manifesteras genom Bolognaprocessen. Forskare 
förefaller att ha varit ganska energiska att undersöka den här platsen. Det är 
intressant – men jag går vidare. 

Utbildnings- och arbetslivsforskare har visat intresse för livslångt läran-
de. Åren runt millenniumskiftet var detta en tätbefolkad plats. Förespråkande 
röster (t ex Bagnall, 2000; Benn, 2000; Blackstone 2001; Brennan m fl 2000; 
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Welton, 2001), likväl som i högre grad kritiska resonemang (t ex Coffield, 
1999; Crowther, 2004; Edwards, 2000, 2002; Edwards & Usher, 2001; Fejes, 
2006; Rubenson, 1996; Salling Olesen, 2000, 2002) kring livslångt lärande 
ljuder här. En röd markering görs på kartan – den här platsen har jag all an-
ledning att återkomma till. 

Olika idéer kring övergången från högre utbildning till arbete kommer till 
uttryck i en rad komparativa studier. Jämförelse mellan olika utbildningspro-
gram och olika länders utbildningar görs här (t ex Abrandt Dahlgren m fl,
2006; Altbach, 2001; Brennan, m fl 1996; Candy & Crebert, 1991; Johans-
son, 2007; Slaughter, 2001; Teichler, 1989, 1998, 1999; Teichler & Kehm, 
1995). Kunskapers överförbarhet diskuteras på en närbelägen plats (Atkins 
1999; Dearing, 1997; Harvey m fl, 1997). 

Ett antal forskare på den nordiska arenan studerar lärprocesser och for-
mandet av professionella identiteter genom att fokusera människors subjek-
tivitet, vardagserfarenheter och levnadshistoria (t ex Hjort m fl, 2004; Salling 
Olesen, 2001a, b; 2004; 2006a, b; 2007a, b; Siig Andersen m fl 2001; Weber 
m fl 2001), och i förhållande till individers reflexivitet (Jørgensen, 2004). 
Bland annat problematiserar Jørgensen föreställningar om individen som en 
rationell länk mellan utbildning och arbete, Salling Olesen och hans danska 
kollegor problematiserar tanken om den individuella subjektiviteten som inte-
grerad i den professionella identiteten. Arbetslivet som en livslång kvalifice-
ringsprocess diskuteras också på denna plats. En STOR röd markering görs 
på min karta. 

Arbetslivets villkor utgör ett eget område på kartan. Det är ganska vid-
sträckt. Den plats jag vänder mig till är bebodd av Sennett (1998, 1999). Han 
är tydlig i sin kritik av dagens arbetslivsvillkor. De ord som ekar i mina öron 
vid besök på platsen är att förhållandena i arbetslivet inte enbart medför för-
ändringar i själva innebörden av arbete – människors karaktärer riskerar ock-
så att krackelera och falla sönder i försök att anpassa sig till förhållanden som 
egentligen inte är möjliga att anpassa sig till. Smärtsamma ord – då mina in-
tervjupersoner talar liknande språk bestämmer jag mig ändå för att sätta en 
STOR röd markering på kartan. 

Högre utbildning och arbete – specifikt kunskapsprocesser och yrkesid-
entifikation i förhållande till människors levnadsbanor – framstår som till-
räckligt attraktivt att fokusera. Området är inte överbefolkat – ingen studie 
har hittats där både läkare och civilingenjörer studeras utifrån sådan utgångs-
punkt. Ett avhandlingsarbete innebär som många vet att författaren befinner 
sig där ett tag. Det är en utmaning – behov av rörelse är påfallande stort. Tre 
eller fyra platser – de med röda markeringar – möjliggör ändå viss rörelse. 
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Kapitel 1. Formbara människor 

Textens disposition 

Texten är fortsättningsvis ordnad på följande sätt: De närmast efterföljande 
kapitlen 2-4 rymmer en diskursiv skiss kring för avhandlingen centrala tanke-
figurer inom forskning och policy. Forskningsområdet högre utbildning och 
arbetsliv är ett innehållsmässigt spretigt forskningsområde, av detta skäl pre-
senteras ett urval av för studien relevant forskning. I den teoretiska ramen 
mixas aktuell diskussion med tidigare forskning. Den teoretiska ramen kan 
läsas som både en tematisering och en kontextualisering. 

Särskilt utrymme ges till forskning och policy som berör: kunskapspro-
cesser i samhället och framförallt livslångt lärande; relationen mellan utbild-
ning och arbete; människors formbarhet, subjektivitet, livspolitik, identifika-
tion samt levnadsbanor eller livshistoria. Den ram som skisseras rör sig från 
övergripande samhälleliga fenomen, för att landa närmare människor, männi-
skors liv och erfarenheter. Skissen utgör grund för att forma det perspektiv – 
de analytiska utgångspunkter och redskap som fortsättningsvis används i av-
handlingen. 5

Analytiska utgångspunkter och redskap sammanfattas och diskuteras när-
mare i kapitel 5. Studiens metod, tillvägagångssätt samt en beskrivning av 
svensk läkar- och civilingenjörsutbildning återfinns i kapitel 6. 

Kapitel 7-9 utgör avhandlingens empiriska del. I de tre kapitlen beskrivs 
och diskuteras studiens resultat. Kapitel 7 rör läkarnas och civilingenjörernas 
förståelse av sina utbildningsval, kapitel 8 hur de formas och identifierar sig 
med sina arbeten och yrken, och kapitel 9 belyser deras föreställningar och 
erfarenheter av att vara i yrket och på arbetsplatsen, relationen arbete och fri-
tid samt tankar kring framtiden i yrket. 

Slutligen, i kapitel 10, kommer studiens frågor och huvudsakliga slutsats-
er att vidare diskuteras genom att återknyta till föreställningar om levnadsba-
nor och livslångt lärande. Också studiens ansats och metoder diskuteras, till-
sammans med tankar kring möjliga vägar för fortsatta studier inom området.

5 Läsanvisning: Som jag ser det går det bra att först läsa kapitel 5, för att sedan gå 
tillbaka till kap 2-4, för en bättre förståelse av resonemangen i sin helhet. Läsaren 
väljer förstås ordningen själv – beroende av tid och intresse.  
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Kapitel 2. Kunskap och dynamiker i det samtida samhället 

Teoretisk ram 

I denna avhandling har den teoretiska ramen karaktären av en diskursiv skiss. 
Uttrycket diskursiv skiss syftar på en skissartad framställning av centrala tan-
kefigurer, vilka har vuxit fram under genomgång och analys av vetenskapliga 
arbeten och policydokument med relevans för studiens fokus. Mer specifikt 
avser diskurs i sammanhanget kluster av språkliga uttryck kring företeelser 
som framträtt i texter. 6 En ram i sin materiella betydelse, som en tavelram, 
har dubbla funktioner. Dels avgränsar ramen synfältet utåt – i förhållande till 
det som omger bilden – dels utgör den en del av uttrycket. Avhandlingens 
teoretiska ram har liknande funktioner – den avgränsar forskningsområdet på 
samma gång som den bygger upp avhandlingens perspektiv. På så sätt styr 
den mitt förhållningssätt till de fenomen och företeelser som studeras. Den 
utgör också en del av själva uttrycket. 

Tre områden fokuseras: (a) Kunskap och dynamiker i det samtida sam-
hället; (b) Högre utbildning och arbetsliv; (c) Den formbara människan.
Ramen som helhet kan läsas på åtminstone tre sätt: Som en diskursiv oriente-
ring och skiss, som ett resultat i sig, eller som en nödvändig kontextualisering 
för att bättre förstå de fenomen och företeelser som beskrivs och analyseras i 
intervjustudien. Då avhandlingens syfte inrymmer både en empirisk och teor-
etisk ambition menar jag att ramen med fördel kan ses som en kombination 
av de tre sätten. 

2. Kunskap och dynamiker i det samtida 
samhället

Universiteten och den högre utbildningen har under lång tid haft en nyckel-
position i samhället gällande kunskap. Åtminstone om vi med kunskap avser 
vetenskapligt förankrad teoretisk kunskap. Sådan kunskap har i universiteten 
haft sin ‘högborg’ (Barnett, 1994, 2000; Tierney, 2001). Dagens högre utbild-
ning har att förhålla sig till krafter i omlopp med krav på ökad produktivitet 

6 Uttrycket diskursiv skiss är vald med tanke på att texten rör sig över och 
representerar ett forskningsområde med ganska diffusa/skissartade konturer och 
linjer. En skissartad text är inledningsvis inte sluten, det har gett möjlighet att 
utveckla vissa resonemang under analysarbetets gång. 

- 17 - 



Formbara människor: Högre utbildning och arbete som utsnitt ur läkares och 
civilingenjörers levnadsbanor 

och effektivitet. 7 Parallellt med dessa tendenser ses också reformer vilka rör 
finansiering av universiteten (Bleiklie & Powell, 2005). Det konstateras att 
frågor kring kunskap och lärande under de senaste årtiondena generellt sett 
har rört sig ut från universiteten – mot andra samhälleliga arenor (Jørgensen, 
2004; Nowotny m fl, 2001). I Sverige, likväl som i andra länder, har detta 
kommit att utgöra en del av det moderna samhällsprojektet där strategier med 
tillförsäkran om tillväxt, sysselsättning, välstånd och hållbar utveckling 
eftersträvas (SOU 1999:141; SOU 2004:104). 

Människors inträde i arbetslivet är mindre definitiv än tidigare, och tend-
erar att ske allt senare i livet (Högskoleverket, 2004:36 R). Utbildning och lä-
rande avgränsas inte nödvändigtvis till en särskild period i livet, och lärande 
länkas inte heller givet till ett utbildningssammanhang. I statliga utrednings-
dokument framställs kunskapsbildning och lärande som ämnesmässigt gräns-
överskridande (SOU 2004:104), samt som livslånga och livsvida processer 
(SOU 1999:141). Strategier betyder att människan i någon mån antas förhålla 
sig till dem – åtminstone vid några tillfällen i livet. Flexibilitet och rörlighet 
utgör exempel på ‘honnörsord’ som vuxit fram i spåren av diskussioner kring 
livslångt lärande inom policy (t ex Högskoleverket, 2003:27 R) och forskning 
(se Crowther, 2004). 

Vad det betyder att förstå kunskapsbildning och lärande som återkom-
mande inslag i människors liv, diskuteras på ett generellt sätt av forskare och 
samhällsanalytiker med intresse för kunskapsprocesser i samhället. Giddens 
(1991) och Stehr (2001) talar båda om kunskap och lärande i termer av ‘livs-
projekt’, men utifrån skilda utgångspunkter. 8 Även Bauman (2001) pekar på 
liknande tendenser och problematiserar dessa genom att diskutera kunskap 
och lärande i förhållande till ‘livspolitik’. 

Sammanfattningsvis ses uttryck för att kunskapsprocesser och lärande – 
vilket tidigare i hög grad beskrivits som universitetens monopol – rör sig ut i 
samhället. Inte minst blir det en fråga för människan själv att förhålla sig till 
och att hantera under livet. Kunskap förknippas på så sätt inte bara med pro-
duktion vid en utbildningsinstitution. I dag framställs detta i hög grad som en 
fråga om konsumtion och investering – för såväl individ som samhälle. 

7 Resonemanget avser i huvudsak avancerade industriländer inom och utanför 
Europa.
8 Stehrs utgångspunkt är kunskapsteoretiskt/kunskapssociologiskt, Giddens utgår 
huvudsakligen från ett sociologiskt synsätt. 
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Kunskap som konsumtion & investering 

Det kan knappast anses vara högt nyhetsvärde i påståendet att kunskap är en 
frekvent förekommande term i dagens samhälle. Olika associationer till kun-
skap är påtagligt närvarande i retoriken – i såväl talad som skriven form. An-
samlingar av språkliga fenomen med associationer till kunskap och lärande 
ses som kunskapskluster. Gemensamt för dessa kluster är att de relaterar till 
olika aktiviteter i vårt samhälle som innefattar en kombination av teoretisk 
och praktisk förståelse (Barnett, 1990, 1999). Språket – hur man talar och sk-
river kring kunskap och utbildning – har förändrats över tid. Universiteten är 
en del av dessa trender. Termer såsom kunskapsinvestering, kompetens, ef-
fektivitet, ökad internationell konkurrenskraft (SOU 1999:141; Högskolever-
ket, 2004:36 R), samt att i dagligt tal benämna studerande inom utbildningen 
utbildningskonsumenter eller kunder, är bara några exempel på ett förändrat 
språkbruk inom såväl vuxenutbildning som högre utbildning i Sverige. 

Kunskapssamhälle, kunskapsbaserade ekonomier och livslångt lärande är 
begrepp som under en tid florerat i populärvetenskapliga texter och dokument 
rörande svensk utbildning (SOU, 1998:51; SOU, 1999:141; Högskoleverket, 
2003:27 R). Samma uttryck ses i utbildningspolicy på den internationella are-
nan. 9 Inte så förvånande följs budskapen i dokumenten av forskning inom 
området. I vetenskapliga studier belyses liknande föreställningar i termer av 
kunskaps- eller kompetenssamhälle (Bleiklie, 2005; Brown m fl 2001; Cof-
field, 2002, 2004; Lloyd & Payne, 2002), kunskapsbaserade ekonomier 
(Blackstone, 2001; Brennan m fl 2000), lärande samhälle (Blackstone, 2001; 
Wain, 2000) eller i olika resonemang kring livslångt lärande (Coffield, 1999; 
Crowther, 2004; Fejes, 2006; Salling Olesen, 2000). Fenomenen problemati-
seras dock i högre grad i flera av dessa studier – än vad som görs i refererade 
policytexter. 

I policydokument skrivs kunskap och närliggande begrepp närmast fram 
som mirakelmediciner – vilka antas kunna råda bot på diverse utbildnings-
mässiga, sociala, politiska eller ekonomiska problem (Coffield, 1999). Kun-
skap kan utifrån delar av samhällsdebatten förstås som vägen till individers, 
gruppers och nationers välgång, utveckling, tillväxt, vällevnad, hälsa, rättvi-
sa, jämställdhet, makt, frihet etc. Ja – kort sagt – allt det som vanligen anses 
som goda företeelser. Kunskap och utbildning har kommit att utgöra nyckel-
begrepp i politiska strategier med nationell kompetensutveckling och interna-

9 Bland annat Europa komissionens ‘White paper on Education’: Teaching and 
Learning – Towards the learning society (1995) och i Brittiska statens ‘Green Paper’ 
Lifelong learning and the Learning Society (1998) samt Europa komissionens 
Memorandum on Lifelong Learning (2001). 
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tionell kapplöpning på agendan. I Sverige kan man i Högskoleverkets rapport 
Arbetsmarknad och högskoleutbildning (2004:36 R) utläsa att en generellt 
höjd kompetens hos befolkningen leder till en ökad internationell konkur-
renskraft och därmed ekonomisk tillväxt, men även att den kraftiga ökningen 
av högutbildad arbetskraft leder till att investeringen blir mindre lönsam för 
individen. Mänsklig kunskap förstås som en viktig produktionsfaktor. Flera 
forskare förhåller sig dock kritiska till humankapital idén – tanken att utbild-
ning och mänsklig kunskapsutveckling är en förutsättning för produktion och 
ekonomisk tillväxt i samhället (Becker, 1964; Schultz, 1971 enligt Brown m
fl, 2001). 

Talet om kunskapsbaserade ekonomier och tankekonstruktioner såsom 
kunskapssamhällen (‘High skills society’) och livslångt lärande producerar 
kanske inte främst förställningar om utbildning som individuell eller social 
emancipation. Det leder snarare tankarna till kunskap och utbildning som 
konsumtion och investering (Coffield, 1999; Crowther, 2004). Crowther ar-
gumenterar, utifrån brittiska förhållanden, mot vad han anser vara den domi-
nerande föreställningen kring livslångt lärande:  

The compact the ‘market state’ seeks to make with its people is that its 
role is a strategic one of extending individual choice rather then providing 
goods and services. These are the responsibility of individuals to achieve 
for themselves through market transactions. In this context, lifelong learn-
ing contributes to redefining citizens as consumers in a market place rath-
er then political actors in the public arena. (min kursivering) (Crowther, 
2004, s 129) 

Och följer vidare upp sitt resonemang: 

The creation of a market for learning has important implications. It redu-
ces the public sphere because education is a legitimate object of public 
debate whereas the system of lifelong learning is aligned with a discourse 
of consumer choice. (min kursivering) (s 129)  

I linje med den skepticism och kritik som Crowther och Coffield uttrycker 
följer konstaterandet att vissa människor kommer att konsumera mera, göra 
större investeringar och därmed – bli mer eftertraktade – på den för produk-
terna avsedda marknaden. Liknande uppdelning mellan värdefulla och mind-
re värdefulla människor pekar också Castell (1998) på som en av riskerna i 
dagens kunskaps- och informations samhälle: ”…a sharp divide between va-
luable and non-valuable people and locales” (s 161) och senare, kring samma 
ämne följer: ”…a fundamental split in societies all over the world…” (s 340). 
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Även om flera av exemplen är hämtade från engelskspråkiga länder, med 
skild politisk styrning än Sverige, så ger svensk policy uttryck för snarlik syn 
på kunskap och utbildning. Tillsammans visar olika uttryck att kunskaps-
begreppets plasticitet ger möjligheten att töja, och att fylla begreppet med in-
nehåll och betydelser av olika slag. Det är användbart. Kunskap och lärande 
kan utifrån dessa resonemang ses som uttryck för såväl upplysning, av enskil-
da och grupper, likväl som ‘Big business’. På flera sätt förefaller samhälls-
debatt och forskningsdiskussion också att sammanfalla kring liknande intres-
sen här. Att kunskap och lärande är frågor för ett allt vidare fält, innebär att 
såväl kunskapsprocesser som universitetens roll behöver diskuteras i relation 
till övergripande sociala, politiska och ekonomiska samhällsfenomen och ten-
denser såsom globalisering (Bleiklie & Powell, 2005). I Sverige, likväl som i 
andra länder, tenderar universiteten och dess utbildning genom antaganden 
om genomgripande samhällsförändringar och globaliseringssträvanden att bli 
mer och mer lik annan typ av ‘business’ – konkurrens antas utgöra en central 
drivkraft för kunskapsproduktion och utveckling (Gibbons, 2002; Högskole-
verket, 2004:36 R). 

Sammantaget visar dessa resonemang på föreställningar om en utbredd 
ekonomisk rationalitet där marknadskrafternas intressen är påtagligt närva-
rande i utbildning och kunskapsideologi. Sverige skiljer sig inte nämnvärt 
från en internationell diskussion på denna punkt. 10

Kunskap som produktion 

Utifrån forskningstexter kan det konstateras att ‘universitetens stjärnglans’ 
har falnat – på gott och ont. Nya sätt att förstå och beskriva kunskapspro-
cesser ger uttryck för att de är minst lika centrala utanför utbildningssamman-
hangen. Samhället i stort och arbetslivets olika arenor är i hög grad delaktiga 
i dynamiken. Bleiklie och Powell (2005) är några av de forskare som disku-
terar universiteten och dess produktion av kunskaper. I en sammanfattande 
artikel på temat finns ett antal europeiska och amerikanska forskare represen-
terade. Högre utbildning, kunskap och dess förändrade funktioner i samhället 
studeras utifrån skilda utgångspunkter. Olika kunskapsregimer och nationella 
system, allianser för innovation och produktiv dialog, samt länkar mellan 
kunskap, universitet och ekonomisk tillväxt är sådant som fokuseras. En slut-
sats som dras av Bleiklie och Powell är att det finns ett stort behov av att gå 

10 En medvetenhet finns om att det knappast är möjligt att urskilja en ideologi eller en
kunskapssyn inom högre utbildning, det är närmast en fråga om att se vissa tendenser 
i (här) texter. 
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bortom traditionell policyforskning för att förstå de pågående processerna. De 
menar att tryck och förväntningar inte bara genereras av högre utbildnings-
policy – det kommer i ganska stor omfattning från ett antal aktörer och kraft-
er utanför det som vanligen räknas till den högre utbildningssektorn. Över-
gripande aspekter såsom demografiska, ekonomiska, och sociala förändringar 
pekas på. Vidare argumenteras starkt för att universiteten inte längre är en-
samma att bidra till kunskapsproduktion – exempelvis anses forskningsinsti-
tutioner, privata företag och ett antal statliga institutioner som i hög grad bid-
ragande, inte minst när det gäller grundforskning. 

Att förstå kunskapsproduktion som huvudsakligen en angelägenhet för 
universiteten har också problematiserats av ett antal forskare inom det veten-
skapsteoretiska fältet (Gibbons m fl, 1994; Gibbons, 2002: Nowotny m fl,
2001). De pekar på generella tendenser och nya forskningsdiskurser med för-
ändringar i sätten att betrakta kunskap. Ett ständigt ökade krav på prioriterin-
gar för att möta sociala och ekonomiska mål i samhället, en allmän kommer-
sialisering av vetenskapen och genomgripande förändringar i sätten att värd-
era och legitimera kunskap på är sådant som pekas på av Nowotny och hen-
nes kollegor (2001). 

Gibbons (2002), Nowotny (2001) och deras kollegor resonerar kring en 
förändrad produktion av kunskap i termer av ‘Mode 1’ och ‘Mode 2’ – med 
utgångspunkt i idéer från en tidigare publikation (Gibbons m fl, 1994) på te-
mat kunskapsproduktion. Mycket sammanfattat belyser dessa båda skeden 
kunskapsproduktionens rörelse ut från universiteten. De pekar på fundamen-
tala förändringar i sätten på vilka vetenskaplig, social, och kulturell kunskap 
produceras. Dessa genomgripande förändringar antas utgöra ett distinkt skif-
te. Vilket betyder att också etablerade institutioner, såsom universiteten, re-
formeras. Kännetecknande för ‘mode 2’ är enligt dem att: kunskap i högre ut-
sträckning produceras i det sammanhang där den skall nyttjas (‘context of ap-
plication’); kunskap överskrider de tidigare disciplingränserna inom universi-
teten; det sker en diversifiering av kunskaper och kompetenser; den veten-
skapliga kunskapen är i högre grad reflexiv (Gibbons m fl, 1994; 2002), soci-
alt robust (Nowotny m fl, 2001) och inte bara tillförlitlig. Delvis annorlunda 
former av legitimering och kvalitetskontroll krävs för att säkerställa dessa 
”nya” kunskapsformer. 

Kanske inte ett lika distinkt skifte (j m f Gibbons m fl), men en gradvis
reformering av det högre utbildningssystemet pekas på av Bleiklie och Pow-
ell (2005) samt Kogan (2005). Förändringar sker successivt till följd av nya 
sätt att förstå hur kunskap produceras, organiseras och distribueras i dagens 
samhälle. Kogan problematiserar bland annat de förändrade sätten att se på 
kunskaper och universiteten i termer av maktförskjutningar mellan universitet 

- 22 - 



Kapitel 2. Kunskap och dynamiker i det samtida samhället 

och samhälle. Han anser att kunskap har gått från ett i hög grad internalistiskt 
perspektiv – betoning på specialistkunskap vilande på prestige och status 
inom olika discipliner på universiteten. Till att allt större uppmärksamhet ges 
åt socialt relevant kunskap (j m f ‘socialt robust’, Nowotny m fl, 2001) – rele-
vant i förhållande till sammanhang utanför universiteten. Kogan pekar på 
både legitimitets- och maktaspekter. Han betonar att olika former av kunskap 
ges legitimitet på skilda sätt och på olika arenor. Också Bleiklie (2005) berör, 
det han uttrycker som en möjligen utvidgad, men inte ny, syn på kunskap. 
Kort, anser han att det rör sig om två kategorier: Den ena kategorin definierar 
i huvudsak kunskap som produkt (‘outcome’), och den andra kunskap som 
process (‘procedure’). 11 Närmast rör det sig om ett nytt ideologiskt klimat 
där fokus för kunskapsproduktion (likväl som status) förskjuts från process – 
till betoning av produkt. Tvekan inför att det skulle röra sig om ett markant 
skifte visar också Bleiklie och Powell (2005). De påpekar att de ansatser vil-
ka tolkar utvecklingen som ett tydligt uttryck för universitetens inträde på 
marknaden vanligen är alltför begränsade och ytliga. Begränsade – då mark-
naden bara är en av flera krafter som påverkar. För ytliga – då begreppet ofta 
används på sådant sätt att det döljer att policy, socialt och ekonomiskt tryck 
också driver fram förändringar. 

En vidareutveckling av Nowotny och hennes kollegors resonemang kring 
kunskapsproduktion i termer av Mode 1 och Mode 2 görs också av Barnett 
(2004) genom att diskutera Mode 3. Han pekar på detta skede som, i första 
hand, en pedagogisk utmaning. Dagens pedagogiska utmaning rör enligt hon-
om inte främst kunskapsutveckling inom ämnesdiscipliner (mode 1). Den rör 
inte heller utvecklandet av generellt gångbara kunskaper och kompetenser – 
användbara i en mängd sammanhang och yrken (mode 2, ‘generiska kun-
skaper’). Snarare är utmaningen enligt Barnett att generera kunskap och lär-
ande som rör att vara människa i en framtid som det är ganska svårt att säga 
något om. Detta betraktas av honom som en ontologisk vändning: Kunskap 
och lärande kommer i högre grad att handla om att vara människa – vad det 
är att vara människa, mänskliga kvaliteter, självförståelse och identitet i en 
sammansatt tillvaro där många av de centrala frågorna enligt Barnett tenderar 
att vara mer eller mindre olösliga (‘supercomplexity’). 

11 Kunskap som produkt (‘outcome’) bygger i sammanhanget på Bell’s (1973) 
definition av kunskap som (ungefär) ett antal systematiskt ordnade påståenden av 
fakta eller idéer. Såkallad praktisk kunskap och nyttoorienterad kunskap hör hemma i 
denna kategori. Kunskap som process (‘procedure’) syftar på Knorr Cetina’s (1999) 
begrepp kunskapskulturer som s a s innebär att kunskap skapas (‘make knowledge’) 
på olika sätt inom olika kulturer.  
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Paralleller till Barnetts (2004) resonemang, och till viss del även till Blei-
klie (2005), kan ses i svensk utbildningspolicy i dokumentet Att lära för håll-
bar utveckling (SOU 2004: 104). På en normativ nivå syftar hållbar utveck-
ling till att: 

…värna om framtida generationers behov, samtidigt som dagens utveck-
lingsbehov tillgodoses för alla människor i alla länder. En tydlig linje är 
tanken om individens delaktighet och ansvar. Begreppet hållbar utveckling 
tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på människors och samhällens behov, 
förutsättningar och problem. Den bärande principen är att ekonomiska, 
sociala och miljömässiga förhållanden är integrerade – de är varandras 
förutsättning och stöd. ( SOU:2004:104, s 33) 

Jag anser att detta citat – på liknande sätt som Barnett (2004) och Bleiklie 
(2005) – ger tydliga uttryck för såväl pedagogiska ambitioner (Barnett) som 
organisatoriska strävanden (Bleiklie) rörande den högre utbildningen i förhål-
lande till en mångfald problem 12 i dagens samhälle. Pedagogiska strävanden 
rör inte bara hur kunskap ska organiseras och produceras. I hög grad handlar 
det om att producera människor vilka förstår sig själva som, och som är, del-
aktiga och ansvarstagande för ganska komplicerade processer i samhället. 

Kunskapsprocesser & livslångt lärande 

Under de senaste årtiondena har europeisk policy- och forskningsdiskussion 
inom utbildningssfären gett röst åt en rad olika föreställningar kring livslångt 
lärande. För att på ett enkelt sätt illustrera hur diskussionen har sett ut kan vi 
säga att den har rört sig från livslång utbildning till livslångt lärande.

livslång utbildning blir livslångt lärande 

Med rötter i en progressiv utbildningsdebatt i Europa under 60 – 70-talet do-
mineras då diskussioner kring utbildning av tankar om människors möjlighet-
er att delta i utbildning under hela livet. De tankarna var i linje med olika 
politiska och moraliska föreställningar om vad ett gott samhälle skulle vara, 
och på vilka sätt utbildning kunde vara en del av detta. Studentrörelser, före-
ställningar om människors lika rättigheter och olika demokratiseringssträvan-
den pekas på som parallella processer (Crowther, 2004; Rubenson, 1996). 

12 Jag föredrar uttrycket en mångfald problem. I vilken grad samhället och tillvaron 
är mer sammansatt och komplicerad (‘supercomplexity’) än tidigare är enligt min 
mening svårt att uttala något bestämt om. 
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Tydliga inslag av en humanistiskt inriktad ideologi – tanken om utbildning 
med fokus på människans personliga utveckling kan också ses i linje med 
dessa resonemang om utbildning som en livslång möjlighet. En slags brott 
uppstod när den Europeiska Unionens aktiviteter under 1990-talet stimulera-
de till att en mängd policydokument på temat produceras. 13 Här kan Europa 
kommissionens White paper on Education: Teaching and Learning (1995), 
Brittiska statens Green Paper: Lifelong learning and the Learning Society 
(1998), Europa kommissionens Memorandum on Lifelong Learning (2001), 
samt svenska statens offentliga utredning kring strategi för livslångt lärande 
(SOU, 1999:141) ses som exempel. Gemensamt för dessa dokument är dess 
influenser, vilka dels kan spåras tillbaka till uppkomsten av en gemensam eu-
ropeisk marknad (1985), dels till en gemensam policy kring utbildning för 
medlemsländerna inom EU. 

Termen livslång utbildning övergår successivt till livslångt lärande också 
i forskningsdiskussioner. En uppsjö argument rörande livslångt lärande ses i 
såväl förespråkande, skeptiska som kritiska resonemang i vetenskapliga text-
er. Bland annat är ekonomi, pragmatiska nyttoaspekter, välfärd, hälsa, demo-
krati och rättvisa grund till flera förespråkande argument. Många kritiker har 
grund i ett ifrågasättande av humankapital idén – vilket de menar är den eko-
nomiska teori som detta policybegrepp vilar på. Kritiska resonemang kring 
den sociala kontroll livslångt lärande anses innebära förekommer också (t ex 
Coffield, 1999). 

 Företrädare för idéer kring livslångt lärande kommer till uttryck i olika 
former av utbildningsforskning (t ex Bagnall, 2000; Benn, 2000; Blackstone 
2001; Brennan m fl 2000; Welton, 2001). Kritiker, eller en problematisering 
av företeelsen, finns också inom utbildningsforskning (t ex Coffield, 1999; 
Crowther, 2004; Edwards 2000, 2002; Edwards & Usher 2001, Fejes, 2006; 
Rubenson, 1996). Tillsammans representerar de vitt skilda föreställningar 
kring livslångt lärande vilka beskrivs i efterföljande avsnitt. 

olika uttryck för livslångt lärande 

Forskningsdiskussionen kring livslångt lärande kan delas i åtminstone två hu-
vudinriktningar. Edwards (2000) pekar på dessa inriktningar och menar att 
livslångt lärande huvudsakligen diskuteras och försvaras av två skäl: För det 
första, av samhällsekonomiska skäl då det anses att livslångt lärande är nyck-
eln till ekonomiskt välstånd då det möjliggör att konkurrera i en globaliserad 
ekonomi. Detta argument är hämtat från humankapitalteori inom ekonomisk 
teori (t ex Becker, 1964; Schultz, 1971 enligt Brown m fl, 2001). För det and-

13 Också genom OECD:s tidigare arbete hade utvecklingen i någon mån redan ändrat 
riktning. 
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ra, livslångt lärande betonas utifrån personliga och sociala aspekter – indivi-
dens lärande förstås då främst som ett socialt och kulturellt kapital. 

Crowther (2004) är att betrakta som en kritiker till den senare tidens ut-
veckling av livslångt lärande inom utbildningsforskning. Han pekar på influ-
enser från humankapital teori, kombinerat med generella globaliseringsten-
denser och en ekonomi på nedåtgång i flera europeiska länder som avgörande 
för att fokus i livslångt lärandediskussionen har förskjutits. Crowther anser 
också att policy och andra debatter kring ett informationssamhälle och kun-
skapssamhälle i hög grad influerat, samlats och fått uttryck i livslångt lärande 
debatten. Coffield (1999) pekar på vad han menar är en slags konsensus i 
brittisk forskningsdiskussion kring livslångt lärande: 

…lifelong learning is a wonder drug or magic bullet which, on its own, 
will solve a wide range of educational, social and political ills. (Coffield, 
1999, s 479) 

Livslångt lärande som ”mirakelkur” mot diverse problem i samhället är en 
konsensus Coffield är starkt kritisk till. En konsensus han anser vara såväl 
naiv, begränsande som farlig – då den kan utesluta vissa grupper i samhället. 
Kritiken riktar sig också mot antaganden om att nationers möjligheter att häv-
da sig på en global marknad är helt avhängig människors samlade kompetens, 
och att ansvaret vilar på individer att kontinuerligt förnya sina kunskaper för 
att försäkra sig om att vara anställningsbara. Enligt Coffield överskuggar 
dessa utbredda föreställningar andra dimensioner – som att se kunskap och 
lärande som ett socialt- och kulturellt kapital. 

Andra forskare som för en kritisk diskussion kring livslångt lärande är  
Wain (2000), vars utgångspunkt är universiteten och den högre utbildningens 
roll, samt Edwards och Usher (2001) och Fejes (2006) som på olika sätt prob-
lematiserar vuxenutbildning (‘adult education’) i förhållande till dessa idéer. 
Wain problematiserar förställningar kring livslångt lärande, lärande samhäll-
en och universitetens roll. Här pekas på att tidiga diskussioner kring livslångt 
lärande (daterade 1970-talet) huvudsakligen var inspirerade av företags- och 
industrivärlden i termer av humankapital och investering i mänskliga resurs-
er. Att strömningarna har fått ett så starkt inflytande över universiteten anses 
problematiskt. Högre utbildning riskerar att mista sin centrala roll som kun-
skapsutvecklare i ett samhälle som lever med – vad Wain uttrycker som – 
föreställningar och myter om ett lärande samhälle och livslångt lärande: 

A learning society is a myth if what one has in mind is some particular 
ideal kind of society, usually corresponding with some political vision of 
an ideal, or better, society in general. (Wain, 2000, s 39) 
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Wain (2000) pekar på internationella policydokument 14 kring lärande i en så-
kallad ny värld och betonar att termer som lärande samhällen tenderar att för-
lora sin innebörd i ljuset av en postmodern diskurs och språkspel. Problemet 
enligt honom är att begreppen, paradoxalt nog – trots sin tomhet – har kom-
mit att betraktas som honnörsord också inom universiteten. 

Utifrån andra utgångspunkter – men på liknande sätt som Wain diskuter-
ar de mytiska inslagen i idén kring lärande samhällen – diskuterar Edwards 
och Usher (2001), Edwards (2002) och Fejes (2006) livslångt lärande som en 
global policyepidemi inom utbildning. Även Murphy (2000) anlägger ett kri-
tiskt perspektiv på livslångt lärande debatten inom utbildning, och uttrycker 
att väldigt lite är sagt kring bakomliggande politiska och ekonomiska på-
tryckningsmekanismer. En tystnad han menar står för en okritisk acceptans 
av globalisering och annan postindustriell teori kring samhällsförändringar. 

Sammantaget utgör denna forskning (Coffield, 1999; Crowter, 2004; Ed-
wards & Usher, 2001; Fejes, 2006; Wain, 2000) olika exempel på ifrågasät-
tande av att ensidigt belysa utbildning, kunskap och lärande ur ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv – d v s i termer av eventuell ekonomisk nytta för såväl 
individ som samhälle. 

Andra forskare inom utbildningsområdet lyfter istället fram och betonar 
nyttan och värdet av utbildning och kunskap i ekonomiska termer. De sam-
hällsekonomiska aspekterna är centrala hos Blackstone (2001) när hon disku-
terar den högre utbildningens roll i samhället. Kunskap relateras tydligt till 
ekonomi i hennes resonemang. Det påpekas att vi kan observera en ekono-
misk tillväxt i de ekonomier som baseras på kunskaper. En ökad satsning på 
utbildning vid universiteten anses signifikant. Den generella ökningen av an-
talet studenter vid universiteten kommenteras i följande citat: 

These changes matter because of the growth of the knowledge economy. 
/… / I am talking about an emerging global economy in with there is in-
creased internationalisation of production and trade – world export volum-
es were ten times higher in 1995 than 40 years earlier. Where there is grea-
ter mobility of capital. Where there are social and cultural transformations 
which result from new information and communication flows. And I am 
talking about an emerging knowledge economy which is driven by inno-
vation and ideas, skills and knowledge. These are now the tools for suc-
cess and prosperity in the 21st century just as much as natural resources 
and physical labour were in the 19th. (Blackstone, 2001, s 176) 

14 Bland annat Europa kommissionens (1995) White Paper on Education, Teaching 
and Learning: Towards a learning Society och Brittiska statens (1998) Green Paper: 
Lifelong Learning and the Learning Society, vilken också publicerats som ‘en 
lärande tidsålder’.  
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Utifrån en samhällssyn om en ekonomi baserad på kunskap och färdigheter 
argumenterar Blackstone (2001) vidare att universiteten och utbildningssyste-
met bör fokusera på att förse studerande med för arbetslivet relevant och an-
vändbar kunskap och teknik. Kurser behöver omfatta både allmänna färdig-
heter och yrkesrelaterade färdigheter, samt ge bättre vägledning när det gäller 
karriärvägar – universiteten skall vara mer lyhörda för arbetsmarknadens be-
hov. Återkommande utbildning och livslångt lärande antas främja ekonomisk 
tillväxt lokalt, regionalt och nationellt. En tydlig betoning på utbildning som 
inträdesbilljet till arbetslivet och en strävan att anpassa utbildning efter ar-
betslivets villkor är inte ovanliga ståndpunkter i forskning kring utbildning 
och arbetsliv. Livslångt lärande och dess ekonomiska nytta fokuseras också i 
en artikel av Aspin och Chapman (2000) – de argumenterar för en pragmatisk 
kunskapssyn (‘pragmatic evolutionary epistemology’) och menar att detta är 
grunden till att realisera livslångt lärande för alla. 

Nödvändigheten av livslångt lärande diskuteras även ur andra perspektiv 
än rent ekonomiska eller pragmatiska. Bagnall (2000) anser att trender i ut-
bildningsreformer är resultat av ekonomisk logik, vilket får till följd att ut-
bildningsförändringar i huvudsak formas och bedrivs utifrån kostnad och 
ekonomiskt värde. Utbildning tenderar att prioritera sådant som antas leda till 
ekonomisk utveckling och välstånd. Bagnall pekar på att livslångt lärande bör 
diskuteras av tre andra skäl – individuella, demokratiska och socialiserings-
skäl. Livslångt lärande är inte bara en fråga om framtida anställning – diskus-
sionen om de demokratiska aspekterna är de som saknas mest i dagens debat-
ter om utbildning enligt Bagnall. 

Att betona de demokratiska aspekterna i diskussioner kring kunskap och 
livslångt lärande förekommer i vetenskapliga texter. Livslångt lärande pekas 
då på som en rättighet, vilken varje samhällsmedborgare bör ges tillgång till. 
En artikel av Welton (2001) har grund i demokratiska tankar. Ambitionen är 
att skapa en teoretisk referensram för att förstå och hantera ett lärande sam-
hälle – vilket anses bygga på ett aktivt medborgarskap och deltagande i den 
samhälleliga debatten. Han argumenterar vidare för nödvändigheten av en 
filosofisk känslighet för att förstå relationen mellan livsvärld och samhälle – 
vilket tillsammans med en utvidgad syn på kunskap och lärande möjliggör att 
designa ett rättvist och lärande samhälle. Utan sådana kunskaper riskerar alla 
utbildningssträvanden för samhällsförändring att förbli tomma fraser enligt 
honom. 

Likheter och skillnader mellan de postmoderna och de kritiskt teoretiska 
synsätten på livslångt lärande berörs av Salling Olesen (2000). Han pekar på 
inriktningarnas skilda rötter – postmodernism med sina huvudsakliga rötter i 
brittisk-amerikanskt tradition och kritisk teori med ursprung i tysk tradition. 
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Att livslångt lärande har kommit att bli ett nyckelbegrepp och en mötesplats 
för vitt skilda diskussioner kring utbildning och lärande inom, i huvudsak, 
postmoderna och kritiska forskningsinriktningar påtalas av Salling Olesen. 
Också andra distinktioner görs. Det postmoderna perspektivet betonar i högre 
grad subjektiviteten som ett individuellt förhållningssätt till förändringar – 
lärandet betraktas då vanligen som en livslång process. Kritisk teori lägger st-
örre tonvikt på begrepp som socialisation i förhållande till kunskap och livs-
långt lärande. Socialisation förstås av Salling Olesen (2000) som en process 
vilken möjliggör ett känslomässigt och kognitivt återkommande ‘definieran-
de av sig själv’. 

Annat som kommit att belysas i studier kring livslångt lärande är före-
ställningar om inkludering och exkludering. Livslångt lärande pekas ut som 
en diskurs vilken starkt betonar individens ansvar. Något ett antal forskare 
anser som både missriktat och exkluderande – då individer inte fullt ut kan 
ges ansvar för komplexa samhälleliga problem (Crowther, 2004). Också Ed-
wards och hans kollegor (2001) berör frågor kring exkludering, inkludering 
och livslångt lärande. De ifrågasätter det entydigt goda som framstår i policy 
och forskning kring livslångt lärande som social inkludering. Utifrån ett post-
strukturalistiskt perspektiv argumenterar de att all form av inkludering av 
människor medför en exkludering av andra. 

Exkludering är en aspekt som också pekas på av Fenwick (2004). Med 
utgångspunkt i det kanadensiska samhället ställer hon frågan vad som händer 
med kvinnorna inom både utbildning och arbete i den nya ekonomin – i en 
era av livslångt lärande. Hon uttrycker att kön är en närmast osynlig aspekt i 
dagens forskningsdebatt kring detta. Synsätt som är mera känsliga för köns-
relaterade frågor kring utbildning, arbete och kvinnors situation i förhållande 
till bland annat familjeliv efterfrågas. Hon betonar att frånvaron av dessa dis-
kussioner i forskning kring livslångt lärande utgör ett exempel på exkludering 
i sig. Vad Fenwick föreslår är en fortgående diskussion och förhandling kring 
de dubbelbottnade uttryck och tolkningar som finns i såväl policy som de 
praktiker, vilka berörs av diskursen kring livslångt lärande. En forsknings-
diskussion kring konsekvenser för olika grupper i samhället efterfrågas ock-
så. Även Blackmore (1997) diskuterar frånvaron av genusrelaterade aspekter 
i forskning kring livslångt lärande och mänskligt kunskapskapital utifrån aus-
traliensisk utsikt. Hon argumenterar mot att se kunskap och kompetens som 
mätbara attribut hos individen. De är enligt henne inte heller neutralt definier-
ade kategorier – det handlar om socialt konstruerade fenomen där maktför-
hållande finns med och påverkar diskussioner om vad som är värdefulla och 
accepterade kunskaper. 

- 29 - 



Formbara människor: Högre utbildning och arbete som utsnitt ur läkares och 
civilingenjörers levnadsbanor 

Sammantaget framträder en mängd tankefigurer kring livslångt lärande i 
policy och forskning. Några mönster kan ses. Övergången från att tala om en 
livslång utbildning till att tala om ett livslångt lärande utgör ett slags brott i 
diskussionen. Ett brott som rör former för kunskapsprocesser, men som även 
rör lärandets innehåll. I argumentationer kring livslångt lärande kan både 
förespråk, skepticism och kritik ses. Olika skäl lyfts fram och utgör grund för 
skilda resonemangslinjer. Ett tydligt kluster utgörs av förespråk för livslångt 
lärande utifrån samhällsekonomiska aspekter. Livslångt lärande är enligt det-
ta synsätt ett centralt inslag i strategier för att nå, framförallt, ett ekonomiskt 
välstånd. Resonemangen vilar vanligen på idéer kring kunskap som mänsk-
ligt kapital, vilket då antas vara till (ekonomisk) nytta för såväl individ som 
samhälle (humankapital teori). Argument som stöder sig på pragmatiska re-
sonemang om användbarhet/anställningsbarhet inom arbetslivet rör sig i detta 
gränsland. Andra ansamlingar av förespråkande uttryck betonar i högre grad 
kunskap och lärande som huvudsakligen ett socialt och kulturellt kapital, el-
ler argumenterar för livslångt lärande som en demokratisk rättighet som syf-
tar till utbildning och lärande för alla. Skeptikerna förhåller sig vanligen kri-
tiska till den dominans de ekonomiska argumenten utgör, eller också ifråga-
sätts den teoretiska grund de anser att diskursen kring livslångt lärande bärs 
upp utav. Andra kluster utgörs av ett problematiserande av livslångt lärande 
utifrån aspekter som inkludering – exkludering, och könsrelaterade aspekter.

Kunskapers förändrade villkor 

Vid sidan om olika tankefigurer kring livslångt lärande framträder en mängd 
uttryck kring kunskapers förändrade villkor i samhället. Särskilt intressant för 
avhandlingen är föreställningar kring universitetens roll och arbetslivets för-
väntningar och krav på olika former av kunskaper och färdigheter – samt vad 
detta antas kunna betyda för människor. 

kunskap och risk 

Utifrån en kunskapsteoretisk position med fokus på framförallt kunskapers 
sociala dimension diskuterar Stehr (2001) kunskapers villkor i samhället. Be-
greppen kunskap och risk analyseras i förhållande till samhällsutvecklingen, 
själva fundamenten för vad som utgör och kännetecknar ett såkallat kun-
skapssamhälle problematiseras. Konsekvenser för människor – både generellt 
och mer specifikt vad det innebär för arbetstagare – pekas på i analysen. Be-
grepp som flexibilitet, anpassningsbarhet, subjektifiering och performativitet 
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15 förknippas intimt med kunskap och lärande i Stehrs analys av samtiden. 
Samhällsanalysen pekar i likhet med andra på de förhållningssätt, kunskaper 
och kompetenser som efterfrågas generellt sett i samhället – av arbetsgivare 
och de utgör på så sätt också förväntningar och krav på utbildningen. Det är 
inte ovanligt att ”de nya arbetstagarna” beskrivs – såväl i forskning som i ut-
bildningspolicy – i termer av ett antal attribut, förmågor och kompetenser. 
Dessa kan i flera fall förknippas med det människor i dagligt tal avser med 
personlighet eller karaktärsdrag. I utbildningsforskning på den internationella 
arenan pekas på attribut såsom kreativitet, flexibilitet, egenansvar, öppenhet, 
kommunikativ förmåga, att kunna inge förtroende, etablera kontakter och 
nätverk etc. som attraktiva och gångbara kunskaper och färdigheter på dagens 
och morgondagens arbetsmarknad (t ex Brown m fl, 2001; Carnoy, 1998; Jør-
gensen, 2002). 

Liknande uttryck ses också i svensk utbildningspolicy. Bland annat besk-
river rapporten Arbetsmarknad och högskoleutbildning (Högskoleverket, 
2003:27 R.) vad som anses som viktiga kunskaper och färdigheter – i förhål-
lande till morgondagens arbetsmarknadsbehov. Dessa betecknas nyckelkvali-
fikationer. I diskussioner kring ‘matchning’ mellan utbildning och arbets-
marknad påpekas att utgångspunkten oftast tas inom någon politisk inrikt-
ning, eller hos arbetslivets olika aktörer. De förespråkar det de anser vara 
önskvärda eller nödvändiga kvalifikationer utifrån sina respektive horisonter. 
I rapporten pekas såväl på vikten av breda kunskaper, på samma gång som 
man säger sig vilja ”vända på kikaren” (s 35) – genom att ställa frågan vad 
individer behöver för att klara sig på arbetsmarkanden. Trots att det är fullt 
möjligt att diskutera om detta handlar om ett perspektivskifte – eller enbart en 
anpassning till rådande förhållanden – anser jag att delvis nya aspekter beto-
nas. Följande utdrag visar något av vad detta perspektivskifte innebär för sät-
tet att förstå en term som flexibilitet: 

Ur ett individperspektiv innebär flexibilitet något annat än vad näringslivet 
avser. Flexibilitet är då frihet och möjlighet att flytta mellan olika arbets-
givare, och att ha inflytande över sin arbetssituation. (Högskoleverket, 
2003:27 R., s 35) 

Såväl breda som mjuka (eller sociala) kunskaper och färdigheter lyfts fram i 
rapporten, också nödvändigheten av en formell kompetens betonas. Nyckel-
kvalifikationer syftar på de färdigheter som anses behövas för att kunna hant-
era förändring och kontinuitet i ett modernt samhälle – dess betydelse för 

15 Lyotards (1984) användande av begreppet performativitet utgör utgångspunkt i 
texten. 
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etablering på arbetsmarknaden pekas också på. De kvalifikationer som läggs 
särskild vikt vid är: läsförmåga och matematiska färdigheter; kommunikativ 
förmåga; att fungera produktivt i arbetslag; förmåga att relatera till andra 
(‘emotionell intelligens’); datakunskaper samt formell utbildning. 

Parallellt med förändrade sätt att förstå och beskriva kunskaper och kun-
skapsprocesser förekommer tiden runt millenniumskiftet idéer om att sam-
hällsutvecklingen medför en skörhet i själva tillvaron. Dessa samhällsana-
lyser pekar på en osäkerhet för människor att förstå världen, att förstå sig 
själva och hur man skall agera i förhållande till omvärlden. Villkoren bes-
krivs som sammansatta, fragmenterade och med ett ökande informationsflöde 
där förändringar sker i allt snabbare takt (t ex Castell, 1998). Tillståndet antas 
vara oförutsägbart och osäkert. Begrepp som turbulens, risk, ambivalens och 
kaos är vanligt förekommande i dessa samhällsbeskrivningar (Bauman, 1991, 
2001; Beck, 1992; Giddens, 1991; Lyotard, 1984). Jag menar att denna ‘kaos 
och risk diskurs’ framträder tydligt, också i senare forskning och policy.  

Sammantaget har detta avsnitt berört kunskapers förändrade villkor under 
inflytande av samhälleliga dynamiker och tankefigurer i forskning och policy 
– med utgångspunkt i resonemang om kunskapssamhällen och livslångt lä-
rande. Tydligt är att kunskaper och färdigheter i hög grad relateras till arbets-
livets förväntningar och krav. De kan utifrån diskussionen också förstås som 
människors beredskap att hantera förändring och kontinuitet i dagens sam-
hälle – eller som människors sätt att förstå och hantera samhälleliga risker.
Kunskaper och färdigheter förknippas på så sätt i hög grad med subjektiva 
kvaliteter. I kapitlet som följer (kap 3) fokuseras särskilt kunskaper i för-
hållandet mellan högre utbildning och arbete, och i kapitel 4 fokuseras män-
niskans formbarhet och subjektiva kvaliteter. 

- 32 - 



Kapitel 3. Högre utbildning och arbetsliv 

3. Högre utbildning och arbetsliv 

Är det möjligt att förstå samspelet mellan universitet och arbetsliv utan att re-
latera det till de dynamiker som finns i samhället i stort? Eller, är det möjligt 
att förstå det moderna samhället utan att på något sätt förknippa det med kun-
skap, utbildning och arbete? Knappast. Inget av dessa områden utgör isolera-
de öar som fungerar autonomt – de måste förstås i förhållande till varandra 
och i förhållande till samhällsutvecklingen i stort. En utbredd ekonomisk-tek-
nisk rationalitet antas influera såväl universitet, utbildning och kunskapsideo-
logi, på liknande sätt som arbetslivet och dess olika arbetsplatser påverkas. 
De är ‘barn av samma tid’. I linje med detta kommer också många människor 
att söka de kunskaper som värderas och efterfrågas i samhället i stort. Retori-
ken bygger på mer specifika antaganden att människor strävar efter det som 
anses gångbart i dagens och framtidens arbetsliv (t ex Högskoleverket, 
2002:7 R; 2003:27 R). 

Högre utbildning – för vad eller för vilka? 

Utbildning utifrån vilka behov – för vad eller vilka – är relevanta frågor att 
ställa i sammanhanget. Olika resonemangslinjer kring den högre utbildning-
ens funktioner i förhållande till arbetsliv och arbetsmarknad ses i såväl forsk-
ning som policy inom utbildnings- och arbetslivsområdet. 

kvalifikation och anställningsbarhet 

Utbildning kan vara en fråga om att tillägna sig rätt kvalifikationer för att få 
anställning, och för att fortsättningsvis hålla sig anställningsbar på en fram-
tida arbetsmarknad – Utbildning, kvalifikation och kompetens utgör tillsam-
mans kärnan i olika nationers agenda för anställningsbarhet (‘employability’, 
Harvey, 2001; Worth, 2002).

Vad som är rätt kvalifikationer och gångbara kompetenser har kommit att 
diskuteras ganska starkt i, ibland annat, brittisk forskningsdebatt (Coffield, 
2002, 2004; Crowther, 2004; Harvey m fl, 1997; Lloyd & Payne, 2002). I dis-
kussionerna berörs utbildningens uppgift i strategier att höja kunskaps- och 
kompetensnivån i samhällen – med strävan mot kunskapsbaserade ekonomi-
er. Både förespråkare och kritiker av antaganden kring ekonomier baserade 
på kunskaper ses. Bland förespråkare betonas centrala färdigheter (‘key skil-
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ls’) eller kärnkompetenser (‘core skills’) 16 – färdigheter, kompetenser eller 
personliga kvaliteter som anses nödvändiga för att kunna fungera effektivt i 
dagens och morgondagens arbetsliv. Här pekas på förmåga till problemlös-
ning, lagarbete, kommunikation, kreativitet och initiativförmåga tillsammans 
med kapaciteter som möjliggör livslångt lärande (Lloyd & Payne, 2002; 
Stasz & Brewer, 1999). Det argumenteras också för att utbildning och peda-
gogik bör anpassas till, och i huvudsak fokusera på, dessa aspekter (Carnoy, 
1998).

Andra förhåller sig mer skeptiska, och betraktar dessa resonemang som i 
någon mån utopiska. Skeptikerna menar att sådana strategier inte alls givet 
leder till att alla människor med automatik involveras i ambitionen att höja 
kunskapsnivån. Snarare pekas på att strategierna främst gynnar ett begränsat 
antal människor – vilka redan aspirerar på högkvalificerade arbeten med stora 
möjligheter att utvecklas vidare i arbetet (Lloyd & Payne, 2002). Ett tema 
som löper genom kritiska diskussioner kring kunskapsbaserade ekonomier, 
och konsekvenser av detta, rör olika dimensioner av socialt kapital. Inte 
minst belyses detta i förhållande till arbete. En betoning av arbetets sociala 
dimensioner – såsom exempelvis samarbete och betydelse av tillit i arbetsre-
lationer – pekas på av flera. Det ses då som en motvikt till en ensidig beto-
ning på individen, humant kapital och ekonomisk teori inom arbetslivssfären 
(Brown, 1995; Coffield, 1999, Sennett, 1998). 

Kritiker anser också att betoningen på centrala färdigheter (‘key skills’) 
medför att kunskap och utbildning lätt får en instrumentell och nyttobetonad 
innebörd. Barnett (1994) uttrycker att det lätt kan bli en fråga om ren opera-
tionalism – att tillägna sig rätt kunskaper och färdigheter för att kunna agera 
smart och effektivt i förhållande till förväntningar och krav i arbetslivet. Kun-
skaper och färdigheter för operation – snarare än för kontemplation – proble-
matiseras av honom. Människans självförståelse i termer av ett metalärande 
betonas av Barnett (2004). Utbildning, kunskaper och innebörden av akade-
misk kompetens är också sådant som diskuteras i samband med detta (1994, 
2004). Han argumenterar för att en akademisk kompetens bör inrymma en et-
isk dimension – ett sätt att vara – vilket han skiljer från en teknisk och opera-
tionell färdighet. Synsätten representerar inte bara olika slags rationalitet – de 
tenderar också att leda till rivaliserande former av kompetens enligt Barnett. 
De förändrade förhållandena mellan samhället och kunskapsproducerande in-
stitutioner leder till att endast en dimension ges utrymme – tendensen är att 
kunskap som produkt betonas framför kunskap som process. Liknande reso-
nemang, och en problematisering av de i någon mån rivaliserande synsätten – 

16 En medvetenhet finns om att dessa översättningar inte fungerar klockrent – det 
saknas helt enkelt bra, motsvarande svenska begrepp. 
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kunskap som produkt (‘outcome’, ‘performance’) och kunskap som process – 
görs också av Boud (2004) 17 utifrån studier kring högre utbildning, undervis-
ning och utvärdering i Australien. 

Också Whitston (1998) tillför ett skeptiskt inlägg i debatten kring centra-
la färdigheter (‘key skills’), samt utbildningens roll i detta. Han ställer frågan: 
What do we want key skills for? (s 308) och argumenterar vidare att dessa 
färdigheter kan få mindre önskvärda konsekvenser. Kritik riktas mot att ett 
antal kärnkompetenser och centrala färdigheter tros kunna kompensera för 
bristande specialisering och fördjupning inom utbildning, samt att underlätta 
överbryggandet från akademi till arbetsliv. Enligt Whitston är detta synsätt 
bara ett uttryck för att kultivera den sorts människor som antas gångbara i ar-
betslivet – de som arbetsgivare vill anställa. Han argumenterar vidare att det-
ta rör sig om ett reduktionistiskt synsätt som tenderar att separera färdigheter 
från kunskap. När kunskapskomponenten blir reducerad (som, färdigheter 
utan kunskap) så förefaller hela idén om centrala färdigheter blir trivial. 

Bowden & Marton (1998) fokuserar olika aspekter av utbildning, kun-
skap och lärande. Utifrån ett individ- och utbildnings perspektiv problema-
tiseras kunskap och lärande i förhållande till en, vad de anser, ganska diffus 
och okänd framtid. Deras teori kring lärande bygger på tesen att studenter 
kan förberedas för framtiden genom att ge möjligheter till varierade sätt att 
uppfatta olika fenomen och företeelser under sin utbildning. Vilket antas un-
derlätta för studenter att hantera olika sammanhang de kommer att möta i 
framtiden och i arbetslivet. Resonemanget bygger på det faktum att kuns-
kapsutveckling och lärande inom universiteten oftast är skild från vad de kal-
lar ett ‘naturligt lärande’. 

Sammantaget utgör dessa ansatser (Barnett, 1994, 2004; Bowden & Mar-
ton, 1998; Boud, 2004; Carnoy, 1998; Lloyd & Payne, 2002; Stasz & Brew-
er, 1999) varianter av kompetens- eller kvalifikationsbaserade ansatser. Flera 
har det gemensamt att de bygger på föreställningen att det är möjligt att för-
bereda för arbetslivet genom att anpassa utbildningars former så att det gyn-
nar de kompetenser och färdigheter som kommer att behövas, efterfrågas och 
vara gångbara på framtida arbetsmarknad. Såväl Barnett som Bowden och 
Marton är i viss mån kritiska till dessa generella kompetenser som mål för 
studenters lärande inom den högre utbildningen. De menar exempelvis att 
kompetenser – vilka ofta mer eller mindre ses som frikopplade från innehåll 
och sammanhang – behöver en tydlig förankring för att vara meningsfullt att 
sträva efter i utbildningssammanhang. 

17 Muntlig källa, seminarium med David Boud vid Linköpings universitet, 2004. 
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generiska kunskaper och performativitet 

De kunskaper och färdigheter som generellt sett efterfrågas utgör ett kluster i 
texterna – vanligen betecknas detta kluster generiska kunskaper. Eller, som 
metakognitiva processer i termer av att lära att lära (‘learning to learn’). Det 
är heller inte ovanligt med uppfattningen att detta är ett uttryck för, och ett 
medel, att inordna människor i den dominerande diskursen kring livslångt lä-
rande. ‘Lära att lära’ utgör enligt detta synsätt en teknik att få människor att 
förhålla sig flexibla – och därigenom bättre kunna anpassa sig till de villkor 
som råder inom arbetslivet (Crowther, 2004). En av utbildningens uppgifter 
är då att förbereda människor inför ett föränderligt arbetsliv. Andra pekar i 
högre grad på potentialen i detta förhållningssätt (lära att lära), och menar att 
generiska kunskaper handlar om så mycket mer än att tillhandahålla arbetsgi-
vare med en ett antal användbara kompetenser (Rawson, 2000). 

Vanligen förknippas kvalifikationsbaserade ansatser med generiska fär-
digheter (‘generic skills’). Generiska färdigheter – fundamentala, generella 
färdigheter – anses kunna användas i olika situationer och sammanhang och 
beskrivs därför som eftersträvansvärda mål för utbildningen. Dessa idéer ses 
utbredda i forskning kring både högre utbildning och arbetsliv – i talet om 
behov av generella kompetenser såsom problemlösning, kommunikationsför-
måga och samarbetsförmåga (t ex Bowden & Marton, 1998; Carnoy, 1998; 
Lloyd & Payne, 2002; Stasz & Brewer, 1999). 

Gemensamt för forskare inom både högre utbildning och det vetenskaps-
teoretiska området är föreställningen att vi går ifrån en tradition av akade-
misk kompetens till denna typ av generella och operationella kompetenser.
Eller, som det också beskrivs – från en kognitiv kultur till en kultur av ‘per-
formance’ där användbarheten är central (Barnett, 2000; Gibbons, 2002; No-
wotny m fl, 2001). En kunskapsideologi som bygger på demonstrerbara kuns-
kaper och kompetenser med huvudsakligt fokus på vad någon kan (göra) för-
stås som slags ‘know how’ resonemang – i grunden sprunget ur en pragma-
tisk kunskapssyn (Barnett, 2000). 18  En syn som, om man så vill, beskurits 
till att bli en fråga om operationell kompetens där effektivitet, nytta, och eko-
nomi ger funktionsdugliga mått på denna kompetens kvalitet. Den högre ut-
bildningen har dessa villkor att förhålla sig till – då det är också är en domi-
nerande ideologi och rationalitet i samhället. Barnett (1994, 2004) kritiserar 
detta reduktionistiska sätt att förhålla sig till mänsklig handling, vilket tyd-
liggörs i följande utdrag: 

18 När det gäller pragmatisk kunskapssyn se också t ex Donald Schöön (1987, 1995), 
Bengt Molander (1993), Bertil Rolf (1991, 1993) och Ingela Josefsson (1991).  
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To reduce human action to a constellation of terms such as ‘performance’, 
‘competence’, ‘doing’ and ‘skill’ is not just to resort to a hopelessly crude 
language with which to describe serious human endeavours. In the end, it 
is obliterate the humanness in human action. It is to deprive human being 
of human being. (Barnett, 1994, s 178) 

Att Barnetts resonemang kring mänsklig handling och kompetens vilar på en 
humanistisk grundsyn framgår tydligt av utdraget. 

På liknande sett, som på den internationella arenan, ses i svensk högre ut-
bildningspolicy diskussioner om kunskap och färdigheter i förhållande till ar-
betsmarknadens behov och krav (Högskoleverket, 2003:27 R.). Här betonas 
såväl breda, generellt gångbara, som mjuka eller sociala kunskaper och fär-
digheter, också den formella kompetensen betonas (j m f meritering i efterföl-
jande avsnitt). Centrala färdigheter såsom teknikförståelse, förmåga att kunna 
hantera komplexitet av olika slag, utveckla och vårda sociala kontakter samt 
nätverk, motivation och livsstilskomponenter, delaktighet och ansvarstagande 
är något av det som efterfrågas. Kvalifikationer för själva etableringen på ar-
betsmarknaden pekas också på. Det handlar om läsförmåga och matematiska 
färdigheter; kommunikativ förmåga; att fungera produktivt i arbetslag; för-
måga att relatera till andra (‘emotionell intelligens’); datakunskaper; formell 
utbildning; samt att detta också tillvaratas på ett bra sätt på institutionell nivå. 
Dessa färdigheter och kvalifikationer antas vara av stort värde – oavsett hur 
samhällsutvecklingen kommer att se ut (Högskoleverket, 2003:27 R.).

meritering och positionering 

Likväl som att högre utbildning är en institution med syfte att producera för 
arbetslivet gångbara kunskaper och färdigheter, kommer utbildning, också 
fortsättningsvis, att utgöra ett instrument för sortering av individer utifrån ar-
betsmarknadens behov. Eller, ett sätt för individer att nå status och position i
samhället. Utbildning kan på så sätt också förstås som meritering. 

Utbildning som meritering har under ganska lång tid varit ett vanligt 
tema för diskussioner inom utbildningssociologi. Med meritering avses, hu-
vudsakligen, att vissa delar av befolkningen – ofta utpekade som en elit – ge-
nom utbildning skapar sig framträdande positioner inom arbetslivet. På så 
sätt kan man säga att utbildning utgör ett centralt inslag i etablerandet av en 
meritokrati (se Young, 1958 enligt Jørgensen, 2004). Att främst betrakta ut-
bildning som ett medel att nå social status, tillträde och position i ett fält, yr-
kesområde eller profession (Archer, 1995; Bourdieu, 1996) är argument som 
starkt betonar utbildning som ett system för meritering. 

Utbildningars rituella funktion – vilket på flera sätt berör liknande aspek-
ter som meritering – diskuteras i en svensk studie av Abrandt Dahlgren och 
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hennes kollegor (2006). Relationen mellan högre utbildning och arbete, spe-
cifikt olika typer av kunskaps- och identitetsformering, jämförs mellan olika 
utbildningsprogram – både rationella och rituella aspekter av utbildning pek-
as på i studien. Med en rituell relation mellan utbildning och arbete avses 
främst den formella legitimiteten (j m f meritering) som nås genom utbildnin-
gen, vilken fungerar som en rituell eller symbolisk dörröppnare och ger till-
träde till, i det här fallet, en specifik profession. 19

Lärandet är vanligen inte primärt fokus i utbildningssociologisk forskn-
ing, snarare är siktet inställt på att studera sätten som olika sociala positioner 
nås genom utbildning. Att finnas i en utbildning kan också förstås som en po-
sition i sig.

förvaring 

Kanske kan högre utbildning också i högre grad än tidigare förstås som för-
varing – en tillhandahållen plats för dem som inte riktigt ryms i arbetslivet? 
En svensk utbildningspolitisk målsättning är att 50 % av varje årskull skall ha 
påbörjat en högre utbildning innan 25 års ålder (Högskoleverket, 2003:27 R). 
Ett mål som ännu inte uppnåtts 20 – även om nästan hälften av årskullarna 
gick vidare till högre utbildning år 2004. Sedan början av 1990-talet har an-
talet registrerade högskolestudenter fördubblats. 21 Skillnaden blir mer påfal-
lande om vi beaktar att antalet personer mellan 16-24 år har minskat påtagligt 
under 1990-talet i Sverige (Högskoleverket, 2004:36 R). Effekter av något 
som ofta kallas massutbildning ses såväl inom som utanför universiteten. 
Kvalitetsaspekter är till följd av dessa tendenser ett ganska vanligt debatterat 
ämne inom universiteten. Inom arbetslivssfären, specifikt inom vissa områd-
en, är också tillgången på högskoleutbildad arbetskraft större än vad arbets-
marknaden har behov av (Högskoleverket, 2004:33 R). Detta gäller inte 
minst för den grupp civilingenjörer i informationsteknologi som är aktuella i 
avhandlingen. För läkargruppen gäller närmast det motsatta – det är en gans-
ka stor efterfrågan på läkare inom vissa områden, såsom allmänläkare på 
vårdcentraler och speciellt i vissa delar av landet (Högskoleverket, 2004:31 

19 I en av de grupper som studerades (maskiningenjörer) var de rituella aspekterna 
särskilt framträdande, även om både rationella och rituella inslag framträdde hos 
samtliga grupper som studerades. 
20 År 2008 avses här. 
21 173 000 personer var registrerade vid svenska universitet och högskolor 
höstterminen 1990, mot ett antal av 340 000 registrerade höstterminen 2003 
(Högskoleverket, 2004:36). 
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R). Även om vissa förändringar har skett över tid gäller detta i stort också år 
2008. 

social inkludering och exkludering 

Antaganden om ett ökat deltagande i högre utbildning – uttryckta i termer av 
massutbildning – ses inte bara i svensk diskussion. Bland annat problematise-
ras föreställningar kring ett snabbt ökande deltagandet i högre utbildning av 
Osborne (2003) i en jämförande studie av policy och högre utbildning i sex 
länder inom och utanför Europa 22. Särskilt pekas på en av ambitionerna som 
framträder i policy kring livslångt lärande: Högre utbildning som social inkl-
udering genom att erbjuda en andra chans för olika grupper av människor på 
vägen mot ett kunskapsbaserat samhälle. Detta är närmast en myt enligt Os-
borne. Han argumenterar tydligt mot föreställningen att den snabba expansio-
nen av högre utbildning har medfört ett ökat deltagandet av underrepresente-
rade grupper inom utbildningen (i västliga delar av Europa). Stöd för sina re-
sonemang hämtas från olika EU rapporter. Följande utdrag är ett sådant ex-
empel: 

There is no evidence to suggest that the expansion of higher education in 
Western Europe over the last decade has been accompanied by any 
significant change in the relationship between educational opportunity and 
socio-economic status…In this respect the term ‘mass higher education’ 
which is often used to describe participation rates of 30 per cent and over 
is misleading. Higher education, in terms of accessibility by all socio-
economic groups, is clearly not for the masses. (Council of Europe, 
1996:55 enligt Osborne, 2003, s 45) 

Högre utbildning som ett medel för underrepresenterade grupper att bättre 
etablera sig i samhället eller på arbetsmarknaden förefaller enligt studien av 
Osborne som ett tämligen ihåligt argument. Möjligen kan utvecklingstenden-
serna se något annorlunda ut i vissa andra europeiska länder. 

socialisering och formande av identiteter 

Tanken att utbildning och kunskap har en socialiserande funktion som formar 
människors identiteter – personlig eller professionell – har under ganska lång 
tid behandlats inom bland annat utbildningssociologisk forskning (t ex Bern-
stein, 1971, 2000; Beck & Young, 2005). Dessa aspekter har också kommit 
att betonas allt oftare i dagens samhälle – när såväl livsmönster som identi-

22 Utgångspunkten för Osbornes studie är Skottland och jämförelser görs med länder 
som England, Frankrike, Finland, Australien och Kanada. 
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teter betraktas som i mindre grad förutbestämda och i högre grad öppna för 
förändring än tidigare (t ex Bauman, 2004; Jørgensen, 2004). Resonemang 
kring utbildning och formande av identiteter ses hos Giddens (1991). Hans 
sätt att förstå utbildning som en del i ett (själv)reflexivt projekt (‘the reflexive 
project of the self’) har influerat såväl högre utbildning som forskning inom 
området. Frågor kring identitet och reflexivitet tenderar också att aktualiseras 
mer utbrett i dagens samhälle – via kultur, litteratur, film, konst etc. 23

Sammantaget förekommer tankefigurer om utbildning som ett sätt att till-
godose individer, arbetslivet eller samhället i stort med gångbara färdigheter 
och kompetenser. Dessa antas stärka människors möjligheter till anställning 
och framtida karriär. Ingen fullständig enighet om vilka kvalifikationer det 
rör sig om finns – även om betydelsen av generiska kunskaper närmast fram-
står som konsensus i policy och forskning inom området. Utbildning som me-
ritering är ett synsätt som, i stort, rör sig inom samma intressesfär. Att skilda 
utbildningsinriktningar leder till att olika positioner i samhället görs till-
gängliga är en föreställning som framträder i anslutning till resonemang om 
utbildning som ett fundament i ett meritokratiskt system. Professioner, av det 
slag som fokuseras i avhandlingen, utgör typexempel på yrken som inte är 
tillgängliga utan sådan formell behörighet. Också socialisering och identitets-
skapande processer, inte minst i samband med professionsutbildningar, lyfts 
fram. I spåren av föreställningar om högre utbildning som massutbildning 
följer frågan om utbildning också kan förstås som förvaring i dagens samhäl-
le. Antaganden om ett ökat deltagande i utbildning generellt sett (kvantitativt) 
är tydliga. Också föreställningar om deltagande som social inkludering (kva-
litativt) av nya grupper av människor ses, här framträder dock ingen entydig 
bild. Kanske är det så att en hypotetisk inkludering av stora grupper av män-
niskor (50 procent av varje årskull i Sverige), i högre grad än tidigare, kom-
mer att skugga de ungefär lika många som helt kommer att sakna utbildning 
vid universitet eller högskola? Vilket då betyder att strävan att inkludera – 
visar sig vara i hög grad socialt exkluderande.

Processer & dynamiker 

Relationen mellan utbildning och arbete – samt de processer och dynamiker 
som rör samspelet – utgör ett inte alltför ovanligt territorium för forskare att 
befinna sig i. Ett kluster av föreställningar rör de logiker och förklaringsmo-

23 Dessa resonemang utvecklas vidare i avhandlingens kapitel 4, vilket fokuserar 
människors formbarhet och aspekter som identifikation, socialisation etc.  
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deller som antas finnas med och påverka sambandet. Avsnittet som följer be-
rör några av dessa. 

universiteten – en egen logik? 

En forskare som under en längre tid har diskuterat frågor om universitetens 
roll i förhållande till olika utvecklingstendenser i samhället är Barnett (1994). 
Han resonerar kring relationen mellan högre utbildning, kunskap och samhäl-
le och betonar att det inte finns något enkelt sätt att förstå de processer som 
utspelar sig. Influenser sker på flera olika sätt – problematiken är samman-
satt. Förenklat uttryckt driver Barnett tesen att den logik som tidigare varit rå-
dande: Högre utbildning – kunskap – samhälle, närmast kan beskrivas genom 
ett omvänt förhållande idag: Samhälle – kunskap – högre utbildning. Det sen-
are förhållandet illustrerar den trend som pekats på tidigare i min text – att 
samhället i stort efterfrågar utbildningar som fokuserar de kunskapsformer 
som samhället och arbetsmarknaden önskar och har behov av. För svenska 
förhållanden ses detta bland annat i Högskoleverkets rapport Utbildning an-
passad efter arbetsmarknadens behov (2002:7 R). Barnett uttrycker att för-
hållandet förutsätter ett samspel mellan olika former av rationalitet. Även att 
universiteten i hög grad behöver stå på egna ben, mer än vad de gör idag. Inte 
minst för att för att utveckla sina specifika kunskapsformer: 

Higher education cannot expect society to examine critically its dominant 
form of knowing, learning and interaction unless higher education is pre-
pared to do so in and for it self. In short, a higher education for a rational 
society requires that higher education expand its own sense of rationality. 
(Barnett, 1994, s 24) 

Vidare argumenterar Barnett att universiteten och den högre utbildningen bör 
bygga på och utveckla sin egen logik. Ett alternativ till den rationalitet som 
styr dagens arbetsmarknad och som genomsyrar samhället i stort efterfrågas 
av honom. 

Den tidigare akademiska dominansen – när det gäller inflytande på ut-
bildningars utformande – har på flera sätt förändrats genom samhällsutveck-
lingen. Exempelvis så medverkar tendenser till massutbildning i Sverige 
(Högskoleverket, 2003:27 R; 2004:36 R) till en uppsplittring av såväl kurser 
som läroplaner. Det är inte ovanligt att en rad olika intressen och aktörer 
finns med och influerar utbildningar och kurser – i linje med det förekommer 
uttryck i stil med att utbildning och utbildningsval alltmer liknar en mark-
nadsplats.
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kunskap/makt – intressen och allianser 

Olika intressen och allianser medverkar till att universiteten och den högre 
utbildningen antar vissa former. Detta diskuteras av Bleiklie (2005) och Kog-
an (2005). Mer specifikt resonerar de om hur utbildning skall organiseras i 
dagens samhälle, samt vilka konsekvenser olika intressen och krafter får för 
sätten att se på, att organisera för, och för sätten som kunskap värderas på. 

Begreppen kunskapsintressen, kunskapsallianser och kunskapsregimer 
används av Bleiklie för att peka på de banor (‘trajectories’) som han anser att 
det högre utbildningssystemet följer. 24 De kunskapsregimer som pekas på 
delas in i två grupper – den ena kategoriseras som ‘akademiskt kapitalistiska 
regimer’ och den andra som ‘public managerial regims’ 25. Den första regi-
men är sprungen ur allianser mellan universitet och industri, ekonomiska in-
tressen och kommersiell logik. Den andra regimen antas vara dominerande 
och bygger på allianser mellan universitet och stat, tillsammans med politiska 
och administrativa intressen. En tvåsidig logik baserad på å ena sidan policy 
– å andra sidan undervisning och forskning blir tydlig. Trots det menar jag att 
de båda regimerna utgör snarlika röster i diskussionen. 

Generella tendenser som pekas på är kunskapssamhällets framväxt, ex-
pansionen av den högre utbildningen, och förändrade sätt att förstå syftet med 
utbildning och forskning. Enligt Bleiklie (2005) har tendenserna bland annat 
medverkat till en förskjutning bort från en funktionalistisk specialisering (sy-
stemteoretisk grund), mot ett i högre grad integrerande och generaliserande 
synsätt både vad det gäller kunskapsideologi och organisationsstruktur. Han 
ger också uttryck för att universitetens och utbildningars framtid är i händer-
na på de kunskapsintressen och allianser som uppstår. Av de intressenter som 
idag är involverade utgör stat, industri, akademiska institutioner och studen-
ter några av de mer centrala aktörerna. 

Också Kogan (2005) fokuserar kunskapsintressen genom att peka på att 
olika former av kunskap kan förknippas med skilda typer av makt. Han anser 
att de klassiska formerna av forskning (‘classic hard forms of research’) har 
förhållit sig relativt stabila. Därigenom har de också genererat en slags auto-
nomi och exklusivitet – och på så sätt har dessa kunskaper etablerat en makt-
position inom akademin. Parallellt har andra mjukare kunskapsformer vunnit 
mark, men, framförallt utanför vetenskapsvärlden. De betecknas som socialt 
relevanta, nyttiga eller användbara. Samhällsrelevant och socialt robust (j m f 
Nowotny m fl 2001) kunskap etablerar sig och ges större inflytande på arenor 

24 Högre utbildning i England, Norge och Sverige är utgångspunkt för Bleiklies 
jämförelse och diskussion i artikeln. 
25 Använder här det engelska uttrycket då motsvarande svensk översättning saknas. 
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utanför universiteten enligt Kogans resonemang. Studier kring relationen 
mellan utbildning och arbete utifrån kunskap/makt aspekter saknas i hög grad 
enligt Kogan. Särskilt efterfrågas empiriska studier kring akademikers inträde 
i arbetslivet som problematiserar de kunskaper och färdigheter vilka nåtts 
genom utbildning – i vilken utsträckning dessa kunskaper har bäring och vil-
ken slags makt eller vilken typ av inflytande de medför i ett vidare perspektiv 
utanför själva yrkes- eller arbetsområdet. 

dynamik som samspel 

Jørgensen (2002) studerar också samspelet mellan utbildning och arbete. Han 
pekar på tre sätt att betrakta de krafter och rörelser som är i omlopp. De tre 
synsätten lägger tonvikt vid vitt skilda aspekter av dynamiken. En närmast 
klassisk indelning görs i utbildningssystem, produktionssystem och civilsam-
fund – detta utgår ifrån en systemteoretisk grundsyn med olika slags dynami-
ker och logiker i samverkan. 

Produktionssystemet representerar enligt Jørgensen ett synsätt där tek-
nisk och ekonomisk utveckling utgör den starkaste drivkraften för samhälls-
förändring och utveckling. En determinism i sättet att betrakta förhållandet 
mellan utbildning och arbete ses – utbildning anpassas till de kvalifikationer 
som eftersöks för att svara mot produktionens behov. Förändringar blir av-
hängig teknisk och ekonomisk utveckling. Utbildningssystemet kännetecknas 
av att vikt läggs vid politisk och institutionell dynamik. Teknologi och eko-
nomi ses som socialt och historiskt betingade och förändringar sker i huvud-
sak genom olika aktörers kollektiva intressen – genom förhandlingar och 
kamp om kontroll, makt, status etc. Civilsamhället intresserar sig för på vilket 
sätt förändringar av normer och värderingar samspelar med förändringar i ut-
bildningssystem och arbetsliv – förändring och utveckling kopplas då sam-
man med socialisering och utvecklandet av nya värderingar, normer, reflexi-
vitet och individualisering. Såväl utbildning som arbete formas av männi-
skors subjektiva förväntningar och föreställningar. Detta ger även möjlighet 
för individer eller grupper av människor att skapa mening åt sina liv. 

Studien av Jørgensen (2002) bygger genomgående på tanken att relation-
en mellan utbildning och arbete kan förklaras i termer av samspel, eller sam-
verkan, mellan olika system. 

rivaliserande synsätt 

I en senare artikel (2004) utvecklar Jørgensen sitt resonemang kring relation-
en mellan utbildning och arbete. På liknande sätt som tidigare (2002) pekas 
på olika logiker – utbildningsrationalitet, produktionsrationalitet och en sub-
jektiv rationalitet. Han argumenterar vidare att det inte enbart kan förstås som 
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ett samspel – snarare rör det sig om rivaliserande synsätt. Rivaliserande, då 
synsätten styrs av skilda logiker och dessutom värdesätter olika slags kun-
skaper och färdigheter. 

En annan tes som drivs är att uppdelningen mellan utbildning och arbete 
har förstärkts. Skälen som ges är flera. Bland annat anses att många av de fär-
digheter som tidigare utvecklades på arbetsplatsen, nu förväntas ske inom ra-
men för utbildningssystemet. På samma gång har teori i många fall fått en 
förhöjd status inom utbildningen. Annat som förknippas med en ökande klyf-
tan mellan utbildning och arbete är att nya generationer av studerande till-
bringar allt längre tid i utbildningssystemet innan de börjar arbeta. Det är inte 
heller särskilt ovanligt att människor i arbetslivet har ganska stora möjlig-
heter till fritid idag. En generell arbetstidsförkortning, tillsammans med bättre 
materiella förutsättningar, innebär nya möjligheter för grupper av människor. 
Sådana förskjutningar av människors biografier pekas på som i hög grad 
komplicerande för att förstå samspelet mellan utbildning och arbete på något 
enkelt sätt. Här kommer människan och subjektivitet in i resonemanget. 

Människor och deras lärande beskrivs av Jørgensen som aktiva aktörer i 
samspelet mellan utbildning och arbete. De rivaliserande synsätten mellan 
olika system tydliggörs i Jørgensens fråga: ”Ska lärande vara användbart, rik-
tigt/korrekt eller meningsfullt” (s 455, min översättning). Meningsfullhet 
kopplas till den subjektiva dimensionen. Människors personliga förväntning-
ar, intressen och drivkrafter ses av Jørgensen som väsentliga för att förstå för-
hållandet mellan utbildning och arbete.

Sammantaget är det tydligt att de processer och dynamiker som förknip-
pas med utbildning och arbete förstås som sammansatta. Olika slags logik i 
samverkan framträder i texterna. Aspekter som styrka, dominans och mot-
stånd är inte lika synliga. De finns i någon mån representerade då intresse- 
och maktförskjutningar mellan universitet och arbetslivssfären diskuteras. 
Några argument uttrycker att universiteten bör utveckla och bygga på sin 
egen logik och sina specifika kunskapsformer. I andra studier fokuseras kon-
flikter, rivalitet och allianser mellan olika aktörer. Med generella individuali-
seringstendenser följer att människors subjektivitet – människors intressen, 
motiv och drivkrafter – blir intressanta för att förstå dynamiken. 26 Som jag 
ser det är det begränsande att diskutera kunskapsprocesser och dynamiker 
utan att tydliggöra människans roll. De processer som utspelar sig är intimt 
förknippat med såväl självförståelse, meningsskapande som handlande – 
människans roll blir på så sätt ofrånkomligt central. 

26 Även om viss tvekan finns i det möjliga att förstå dynamiken fullt ur – ingen sådan 
ambition finns heller i studien. 
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Övergång från högre utbildning till arbete 

Olika resonemangslinjer kring övergången (‘transition’) från högre utbildn-
ing till arbete uttrycks i en rad studier inom området för utbildning, arbetsliv 
och i komparativa studier av högre utbildning (t ex Abrandt Dahlgren m fl,
2006; Altbach, 2001; Brennan, m fl , 1996; Candy & Crebert, 1991; Johans-
son, 2007; Nilsson, 2007; Slaughter, 2001; Teichler, 1989, 1998, 1999; Teic-
hler & Kehm, 1995). 

Det är vanligt att studier under 70- och 80-talet fokuserar förhållandet 
mellan universitetsutbildning och arbetsmarknad. I en europeisk forsknings-
översikt belyses centrala teman inom det området (Teichler, 1989). Dessa 
teman rör en förändrad arbetsmarknad för studenter efter avslutad utbildning, 
ändrade förhållanden såsom förväntningar och krav på nya former av kuns-
kaper och färdigheter från arbetslivet. I en senare forskningsöversikt (Teich-
ler & Kehm, 1995) ges en delvis annorlunda bild av förhållandet mellan hög-
re utbildning och sysselsättning: Ett stort antal studier innan millennieskiftet 
rör ämnen som arbetslöshet bland nyutexaminerade; en förändrad situation 
till följd av en massiv expansion av högre utbildning; den allmänna samhälls-
debatten med fokusering på kunskapers användbarhet och nytta i förhållande 
till arbetslivet. 

Brennan (1996) och hans kollegor skissar en teoretisk referensram där 
den framtida forskningsutmaningen pekas på. Generellt efterfrågas en större 
variation av forskningsansatser och angreppssätt. Särskilt behov finns av em-
piriska studier kring övergången från universitetsutbildning till arbete vilka 
ger information om lärandets innehåll, mötet med arbetslivet (karriärstarten) 
och arbetsuppgifternas karaktär enligt dem. Den framtida forskningsuppgif-
ten inom högre utbildning pekas också på av Teichler (1999). De aspekter 
som han lyfter fram kan sammanfattas i två huvudtyper av frågeställningar. 
Den första fokuserar i vilken utsträckning universitetsutbildning ska ha en 
direkt förberedande funktion för studenters framtida arbete och yrkesroll, den 
andra fokuserar i vilken utsträckning utbildningen ska utveckla studenters 
kunskap och ge bildning, utan hänsyn till arbetslivets krav.

Universitetsutbildningars förberedande roll inför arbetslivet är ett av de 
områden som fokuserats i en rad empiriska studier inom ramen för ett forsk-
ningsprojekt i samarbete mellan Sverige, Norge, Polen och Tyskland. 27 I en 
av dessa studier har övergången från utbildning till arbete samt utbildningars 

27 EU projektets titel: Students’ as Journeymen between cultures of higher education 
and work life. Mina båda handledare: Madeleine Abrandt Dahlgren och Lars Ove 
Dahlgren ingick i projektets svenska forskargrupp. 
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kunskaps- och identitetsformerande funktion fokuserats (Abrandt Dahlgren m
fl, 2006). Övergången från utbildning till arbete beskrivs att ha inslag av både 
en rationell och rituell aspekt. De utbildningarna som fokuseras har tyngd-
punkt på en rationell eller en rituella funktion i förhållande till arbetslivet. 
Med rationell funktion avses kunskapers och färdigheters relevans i förhål-
lande till det kunskapsfält som är specifikt för yrket eller professionen. En 
rituell funktion betyder att utbildning huvudsakligen värderas på så sätt att 
den ger ett formellt tillträde till ett visst fält, yrke eller profession. En tydlig 
koppling mellan kunskaper, färdigheterna och ett specifikt sammanhang 
(eller specifika arbetsuppgifter) är enligt Abrandt Dahlgren och hennes kolle-
gor karaktäristiskt för en rationell relation mellan utbildning och arbete. 

Flera studier visar att antaganden om den högre utbildningens funktion är 
intimt förknippade med frågor kring universitetens roll som producent av 
kunskaper och färdigheter. Ämnen som överförbarhet av kunskaper och fär-
digheter, likväl som frågor kring själva lärandet, är centrala i forskningsdis-
kussioner kring övergången från utbildning till arbete. 

En aspekt som inte fått mycket uppmärksamhet i vetenskapliga studier 
rör den eventuella problematik det kan innebära för nyutexaminerade att han-
tera själva övergången – att stå på tröskeln till arbetslivet och hantera mötet 
med arbetsplatsen. En ny arbetsplats diskuteras i termer av att möta en ny 
läromiljö av Candy och Crebert (1991). Hur människor förhåller och anpass-
ar sig till dessa nya miljöer studeras i termer av lärprocesser och läromiljöer.
En något senare studie av Graham och McKenzie (1995) kastar ljus på över-
gångsproblematiken på liknande sätt som Candy och Crebert. En av de asp-
ekter som pekas på är mötet med en ny kultur, och den kulturchock som upp-
levs när två olika världar möts. De frågor som följer är, på vilket sätt utbild-
ningen förbereder för mötet med arbetslivet, arbetsgivares förväntningar och 
anställdas grad av arbetstillfredsställelse. Graham och McKenzie sammanfat-
tar att de allra första dagarna, upp till de första månaderna, är helt avgörande 
för hur upplevelsen av övergången gestaltar sig. 

kunskapers rörelse

Under 1990-talet publicerades ett stort antal studier på temat kunskapers och 
färdigheters rörelse eller överförbarhet (‘transferable skills’). Det är vanligt 
att det förekommer implikationer att detta är en kärnfråga att beakta i diskus-
sioner kring högre utbildning och kunskaper, samt i förhållandet mellan hög-
re utbildning och arbete. Förslag om förändringar av utbildningsplaner inom 
utbildning i sådan linje kommer från såväl industri och företag, likväl som 
det kommer till uttryck i olika former av utbildningspolicy (t ex Atkins 1999; 
Dearing, 1997; Harvey m fl, 1997). 
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Kunskapers rörelse – med utgångspunkt i två olika utbildningsprogram 
och läroplaner (fysik och management) – fokuseras i en studie av Nespor 
(1994). Skillnader i sätten som kunskaper materialiseras, rör sig och stabilise-
ras inom respektive domän pekas på utifrån ett aktör-nätverksteoretiskt reso-
nemang. 

I diskussioner kring överförbarhet (‘transfer’) av kunskaper och färdighe-
ter florerar också termerna generiska kunskaper (‘generic skills’), centrala 
färdigheter (‘key skills’), kärnkompetenser (‘core skills’), ämnesöverskridan-
de färdigheter (‘cross-curricular skills’) och färdigheter direkt kopplade till 
anställningsbarhet (‘employability skills’). 28 Bridges (1993) diskuterar över-
förbarhet av kunskap och färdighet utifrån ett filosofiskt perspektiv – viss åt-
skillnader mellan termerna görs. ‘Cross-curricular skills’ relateras här till äm-
nen eller intellektuella domän (vetenskapsstudier, matematik, engelska etc.) 
och liknas även kärnkompetenser. Exempel som ges är problemlösning, för-
måga att hantera siffror, kommunicera, eller att kunna hantera informations-
teknologi. I diskussioner kring användandet av dessa kompetenser – bland 
annat i samtal med människor och vid arbete i grupp – förknippas denna typ 
av kompetens vanligen med överförbarhet (‘transferable-skills’). Generiska 
kunskaper refererar i huvudsak till kognitiva aspekter – vilka för övrigt av 
Bridges antas kunna röra sig fritt mellan olika sammanhang och situationer. 

Sammantaget beskrivs i avsnittet olika tankefigurer som rör övergången 
från utbildning till arbete. Genomgången visar att över tid rör sig forskningen 
från kvantitativa studier och internationella jämförelser av universitetsutbild-
ning i förhållande till arbetsmarknad, till att i högre grad fokusera kunskaper
och färdigheter, i förhållande till arbetslivets förväntningar. Parallellt med 
detta berörs lärandets innehåll, samt lärprocesser och läromiljöer vilka för-
knippas med passager av detta slag. Studier som belyser utbildning och arbe-
te som skilda kulturer, och diskuterar mötet i termer av en kulturchock ses 
också. Studier som efterfrågas är bland annat empiriska undersökningar av 
mötet med arbetslivet (karriärstarten) och arbetsuppgifternas karaktär. Studi-
er som fokuserar utbildningens uppgift i förhållande till framtida arbete och 
yrkesroll samt i förhållande till kunskap och bildning, utan hänsyn till arbets-
livets krav, efterfrågas också. Också föreställningar om överföring av kunska-
per och färdigheter från ett sammanhang diskuteras i avsnittet. Viss beg-

28 Ibland saknas motsvarande svenska termer. Engelskans ”skills” översätts i texten 
omväxlande till färdigheter eller kompetenser beroende på i vilken utsträckning de 
relateras till ett specifikt sammanhang i källan. T ex avser kompetens ofta kunskaper 
och färdigheter i användning, eller relaterade tillett specifikt sammanhang. 
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reppsförvirring uppstår vid granskning av olika texter – relationen mellan be-
greppen kunskap, färdighet och kompetens ter sig något snårig. 

Kapitel 2 och 3 har i stor utsträckning behandlat kunskapsprocesser och 
dynamiker i förhållandet högre utbildning och arbete som samhälleliga och 
institutionella företeelser. I efterföljande kapitel 4 är den mänskliga dimen-
sionen och de subjektiva dynamikerna i fokus. Identifikationsprocesser är 
centrala och människors formbarhet utgör ram för skissen. 
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4. Den formbara människan  

Föreställningar att samhällstillståndet medför en osäkerhet i sätten att förstå 
världen, oss själva, samt hur vi skall förhålla oss och agera i förhållande till 
den är inte ovanliga (Barnett, 2000; Bauman, 1991, 2001, 2004; Stehr, 2001). 
Vid sidan om beskrivningar av tillvaron som osäker och fragmenterad har ett 
närmast explosionsartat intresse för frågor kring identitet uppstått. 29 Något 
som ansetts vara mer eller mindre givet, stabilt och konstant framstår nu som 
en uppgift för människan att forma, hantera och lösa efter bästa förmåga 
(Bauman, 2001, 2004). Identiteter förknippas med livspolitik och beskrivs 
med en ”gör-den-själv” karaktär. Under de senaste årtiondena har också ett 
ökande informationsflöde med devalvering av kunskaper pekats på i texter (t 
ex Castell, 1998; Stehr, 1994, 2001). Dessa tendenser utgör idag något mer 
än bara generella föreställningar – de har influerat verksamheter inom uni-
versiteten och arbetslivet, också i Sverige. Vad innebär detta för min studie? 
Vilka konsekvenser får det för de människor som lämnat sina utbildningar 
och befinner sig i början av arbetslivet? Utifrån antagandet att lärande och 
kunskapsbildning är mänskliga aktiviteter som utgör livslånga och livsvida 
processer blir människors liv och levnadsbanor influerade – studier, arbete, 
fritid och privatliv tenderar att smälta samman till livsprojekt. I studien för-
stås människors subjektivitet och levnadsbanor som fundamentala länkar i 
dessa flytande identifikations- och kunskapsprocesser. 

Livspolitik & livsprojekt 

Ansvaret för lärande och kunskapsbildning har kommit att bli en fråga för 
såväl utbildning, arbetsliv och inte minst – för människan själv. Lärandet har 
både bildligt och bokstavligt töjts ut till att omfatta hela livet. I forskning och 
policy förstås lärande och kunskapsbildning som livspolitik och som livspro-
jekt – den enskilda människan är såväl huvudaktör som ansvarig (j m f livs-
långt lärande). Forskning med perspektiv som fokuserar människors levnads 
historia antas ge möjligheter att studera dessa lärprocesser – människors sub-
jektivitet och erfarenheter är då centralt. På den nordiska arenan ses ett antal 
empiriska studier med livshistoriska ansatser (t ex Salling Olesen, 2001a, b; 
Siig Andersen m fl 2001; Weber m fl 2001). 

29 Om diskursiv ”explosion” av studier kring identitet se vidare Stuart Hall (1996), 
enligt Bauman (2001). 
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Livspolitik förstås övergripande som en individualisering av styrningsme-
kanismer – människans reflexivitet och självkritik förutsätts medverka till att 
människan ‘styr sig själv’. Bauman (2001) pekar på både gränser och faror 
med denna politik som det mänskliga subjektet förutsätts utöva kring sig 
själv i dagens samhälle. Termen livspolitik förknippas då huvudsakligen med 
konstruktion och förhandling av identiteter. Individualiseringen i samhället 
problematiseras av Bauman (2001), den antas också utgöra grunden till att 
livspolitik och identitet är så framträdande begrepp i många diskussioner i-
dag. Identitet har kommit att bli det prisma varigenom andra fenomen och fö-
reteelser studeras anser han. 

Ett av Baumans starkaste argument mot en ensidig betoning av livspolitik 
är att den typ av lösningar som nås genom människors reflexivitet tenderar att 
enbart handla om biografiska lösningar – individuella lösningar på struktu-
rella problem. Det vi vanligen betecknar moderniteten kännetecknas av en 
verklighets- och/eller samhällskritik (politik). Individualiseringstrender inne-
bär att självkritik (livspolitik) till stor del förväntas överta den rollen. Risker 
och motsättningar produceras ofta socialt – livspolitik talar närmast om nöd-
vändigheten av att individen förhåller sig och hanterar villkoren på ett bra sätt 
själv. 30 Vidare argumenterar Bauman att den ensidiga betoningen på själv-
kritiska förmågor hos människor också riskerar att underminera intresset för 
samverkan och kollektivt agerande i allmänhet. Många av de problem som 
människor har i dagens samhälle är sammansatta. Därför är de inte heller ad-
ditiva – det är svårt att summera dem och urskilja en gemensam orsak. Svå-
righeter uppstår då man helt enkelt inte vet vart problemen skall adresseras. 
Betoningen av ett individuellt förhållningssätt gör att var och en strävar efter 
att hantera problem på egen hand – även om problemen är likartade männi-
skor emellan. Gemensamma intressen kommer på så sätt aldrig upp till ytan. 
Bauman menar att en sådan individualisering också medverkar till att an-
svaret för konsekvenserna läggs på enskilda individer: 

Individualization is here to stay; all who think about the means to deal 
with its impact on the fashion in which all conduct our lives must start 
from acknowledging this fact. Individualization brings to an ever growing 
number of men and women an unprecedented freedom to experiment – but 
(timeo Danaos et dona ferentes...) it also brings unprecedented task of 
coping with its consequences. (Bauman, 2001, s 50) 

30 Zygmunt Baumans resonemang är influerat av Ulrich Beck (1992) Risk Society: 
Towards a New Modernity. 
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Baksidan av friheten att välja och experimentera tydliggörs i utdraget – män-
niskor förutsätts att hantera konsekvenserna av sina val. Särskilt problema-
tiskt påpekar Bauman att det blir då konsekvenserna ofta har sina orsaker ut-
om räckhåll för individen. Livet tenderar att utgöras av projekt som skall ge-
nomföras – snarare än liv som skall levas. Troligen rör det sig inte heller om 
enbart ett projekt, utan om olika projekt. Kanske är det också så att de bitar 
eller fragment vi har för handen är väldigt svåra att foga samman till en sam-
manhängande enhet? Människans reflexivitet och rationalitet kommer nu in i 
bilden.

En vanlig utgångspunkt för tankefigurer som relaterar kunskapsprocesser 
och lärande till människors livsprojekt är att människan förstås som reflexiv.
Möjligheten till (själv)reflektion – att göra egna överväganden, omtolkningar 
och rationella val – uppfattas då stora. Det engelska begreppet ‘the enterpri-
sing self’ betecknar liknande aspekt – tanken om ett individuellt modelleran-
de av identiteten i förhållande till särskilt eftersträvade roller i (här) arbets-
livet (Billett, 2006). Människan antas manövrera livets möjligheter på ett 
medvetet och klokt sätt. En sådan övergripande tolkningsram kännetecknar 
Giddens (1990, 1991) teorier om människans levnadsbana och identitet som 
ett reflexivt projekt (‘life-trajectories’). Giddens ger på liknande sätt som 
Bauman uttryck för att samhällets tillstånd (‘late modernity’) innebär många 
valmöjligheter – men också osäkerhet – då individen tvingas förhandla om si-
na val av livsstil bland en uppsjö av möjligheter. Också Bauman (2001, 2004) 
diskuterar människans reflexivitet i förhållande till identitetsskapande – han 
ger dock i större utsträckning än Giddens uttryck för att allt det som sker med 
människor under livet inte är möjligt att förstå och förklara enbart i termer av 
val, eller i termer av reflexivitet. Att människor i någon mån skapar sina liv, 
men inte alltid under villkor av sina val påpekas av honom. 31 Jag delar Bau-
mans uppfattning i detta. 

Salling Olesen (2001a, b) studerar lärprocesser och formandet av profes-
sionella identiteter utifrån människors subjektivitet, erfarenheter och livshist-
oria – I en rad empiriska projekt fokuserar han och hans kollegor hur profes-
sionella yrkesmänniskor i Danmark förstår sig själva, sin utbildning, lärandet, 
arbete och karriär – i förhållande till livet i stort (t ex Siig Andersen m fl 
2001; Weber m fl, 2001). Studierna visar, bland många andra saker, att ar-
betslivet i dag kan liknas vid en livslång kvalificeringsprocess (Salling Oles-
en, 2001a, b). En process som antas bygga på individers engagemang och an-
svarstagande. Arbetsplatser utgör på så sätt centrala arenor för människors 

31 Tesen: Människor skapar i någon mån sina liv men skapar dem inte alltid under 
villkor av sina val (Bauman, 2001, min övers.) är influerad av Marx: ”People make 
history but not under conditions of their choice.” 
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självbedömning (reflexivitet), för styrning av, och förhandling kring, den 
egna personen (livspolitik) – en politik av och om människan själv i relation 
till arbetets förväntningar och krav, samt i förhållande till livet i stort. 

En annan forskare på den nordiska arenan som studerar kunskapsproces-
ser och lärande i förhållande till reflexivitet är Jørgensen (2004) – här proble-
matiseras föreställningen om individen som en rationell länk mellan utbild-
ning och arbete. Den ‘mänskliga länken’ har till uppgift att försöka koppla 
samman skilda logiker till något – för sig själv och andra – begripligt. Pro-
blemet enligt Jørgensen är att detta inte alls kan tas för givet i dagens sam-
hälle. Inte ens professionsutbildningar leder självklart till väldefinierade yr-
ken och arbeten (se IT ingenjörerna i denna studie). Förutsägbarheten, när det 
gäller karriärväg, är inte heller ett faktum för människor idag. Detta antas 
leda till ett i hög grad öppet, individuellt och reflexivt förhållningssätt till 
livsprojektet. Parallellt med detta påpekar Jørgensen att tidigare ansågs män-
niskors levnadsbanor vanligen följa ödet, socioekonomisk bakgrund etc. Han 
argumenterar vidare för att samspelet mellan utbildning och arbete – sett ur 
ett biografiskt perspektiv – har förändrats. Såväl utbildning, arbete som fritid 
utgör idag viktiga sfärer för människor att både söka och forma olika livs-
projekt. Flexibilitet har kommit att förstås som ett signifikant inslag i männi-
skors politik med/om sig själv och livet. 

Flexibilitet som livspolitik 

Tankefiguren att vi har rört oss iväg från en fast och stabil modernitet baserad 
på hårdvara, till en flytande och ostadig tillvaro fokuserad på mjukvara är väl 
synlig i texter (Bauman, 2000; Sennett, 1998). Inte bara diskursiva förskjutn-
ingar – utan även reella sådana kommer till uttryck i empirisk forskning. Det-
ta innebär att människors villkor förändras, inte minst, villkor och förhålland-
en i arbetslivet. Bland annat har rutinbetonade arbeten kommit att ifrågasät-
tas, parallellt med att en omstrukturering av tiden sker på många arbetsplat-
ser. Detta är bara några av de företeelser och uttryck som underbygger flexi-
bilitet som ‘den nya tidens’ honnörsord – flexibilitet i arbetslivet och som 
livspolitik.

Begreppet flexibilitet har ursprung i det latinska språket och i engelskans 
‘flexibility’. Betydelsen härstammar från iakttagelser av trädens grenar som 
vajar och böjer sig i vinden – för att sedan fjädra tillbaka till sina utgångsläg-
en. Böjlighet motsvarar bäst den ursprungliga latinska innebörden. Flexibi-
litet har fått olika betydelser över tid. I filosofiska och moralfilosofiska reso-
nemang kring den mänskliga karaktären har såväl den böjliga aspekten som 
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tanken om återställande och inre reglering betonats. 32 Senare, i nationaleko-
nomiska studier, har fokus landat på förändring. Eller, om man så vill, på den 
böjliga aspekten. I dagens arbetslivs- och management forskning förknippas 
flexibilitet främst med entreprenörsegenskaper, rörlighet, smidighet och öp-
penhet för förändring. En flexibel hållning har i hög grad även kommit att 
likställas med individuell frihet. 33 Idag framträder benägenheten att tro att 
öppenhet för förändring, eller anpassningsförmåga, är en nödvändig karak-
tärsegenskap för att kunna handla fritt – människan blir fri på grund av sin 
förmåga att ständigt förändras. Flera är de samhällsanalytiker, arbetslivs- och 
utbildningsforskare som laborerar med flexibilitetsbegreppet – jag pekar på 
några med särskild betydelse för min studie. 

Sennett (1998) diskuterar innebörden av flexibilitet med utgångspunkt i 
det amerikanska arbetslivet. Han pekar på att det är en förutsättning männi-
skor har att förhålla sig till i dagens arbetsliv. Sennetts genomgående kritik är 
att den kapitalistiska ekonomin leder till konsekvenser i arbetslivet som är 
förödande för många människor. 34 Förödande, när det gäller innebörden av 
arbete, för arbetsrelationer och för människorna själva. Vidare argumenterar 
han att människor i dagens arbetsliv förväntas ha samma förmåga att böjas – 
och fjädra tillbaka – som grenarna på träden. 35 Sennetts studier visar att detta 
får konsekvenser – inte minst personliga (j m f ‘livspolitik’). 

Salling Olesen och hans kollegor diskuterar begreppet flexibilitet som en 
subjektiv kvalitet i lärprocesser. I en publikation från det livshistoriska pro-
jektet (Siig Andersen m fl, 2001) används de danska uttrycken ‘bøjlighed’
och ‘tilbøjelighed’ för att belysa såväl flexibilitetens som lärandets dubbla si-
dor. Böjlighet syftar då på inslag av anpassning (‘tilpasning’), medan ‘tilbøje-
lighed’ avser de subjektiva drivkrafterna i människors lärande och utveck-
ling. Salling Olesen (2003) pekar på både emotionella och kognitiva proces-
ser när människor ställs inför förändrad omständigheter och nya villkor. En 
parallell till Sennetts (1998) trädmetafor görs: Den styvhet (‘stivheder’) som 
nedsätter böjligheten förstås av Sanning Olesen i termer av försvarsmekanis-
mer och motstånd – i linje med en psykoanalytisk utgångspunkt. Han menar 
att sådana erfarenheter och motstånd kan utgöra grund för såväl ett individu-
ellt lärande som ett kollektivt agerande. 

För att fokusera personliga konsekvenser av förändringar i dagens arbets-
liv använder Sennett (1998) karaktärsbegreppet. Han uttrycker att männi-

32 Sennett (1998) refererar bl a till John Locke, David Hume och Adam Smith i detta. 
33 Se t ex John Stuart Mill, Principles of Political Economy.
34 Boken The Corrosion of Character (1998) är enligt författaren skriven som ett var-
nande exempel, riktad till en europeisk läsekrets. 
35 Se citat i inledningskapitlet.
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skors karaktär riskerar att krackelera och falla sönder (‘the corrosion of cha-
racter’). Med Sennetts användning av begreppet karaktär får det främst en 
moralisk innebörd. Etiska aspekter av arbetet betonas och långsiktighet är an-
nat som lyfts fram. 36 Ömsesidighet och pålitlighet i sociala överenskommel-
ser pekas på som särskilt utsatt i dagens arbetsliv. Karaktärsbegreppet ges 
härigenom också en bredare, och i högre grad social, innebörd än vad som 
avses med den, i dagligt tal, använda termen personlighet. Även om den 
mänskliga karaktären i Sennetts resonemang framstår som essentiell – karak-
tären kan vara mer eller mindre lyckad, god, krackelerad etc. – är det fram-
förallt de sociala aspekterna som är intressanta här. 37

Bauman (2001) diskuterar flexibilitet i förhållande till arbetslivet på lik-
nande sätt som Sennett (1998). Bland annat så pekas på förändringar i arbets-
livet som rör anställningsformer, anställningstrygghet, kunskaper och färdig-
heter, han uttrycker följande: 

‘Flexibility’ means as well the denial of security: the growing number of 
available jobs are part time or fixed term, most contracts are ‘rolling’ or 
‘renewable’ at intervals frequent enough to prevent the rights to relative 
stability from acquiring force. ‘Flexibility’ means also that the old life 
strategy of investing time and effort in specialist skills in the hope of stea-
dy inflow of interest makes ever less sense – and so, that once most com-
mon rational choice of people wishing for the life of security is no longer 
available. (Bauman, 2001, s 118) 

Även om både Baumans och Sennetts beskrivningar av ”the Old life” kan lä-
sas som delvis höljda i ett rosa skimmer 38, kan vi anta att arbete ändå ses 
som levebröd, eller existentiell trygghetsskapare, åtminstone av några männi-
skor. Utifrån detta resonemang framstår det som ett ganska skakigt och opåli-
tligt projekt. Många arbeten kan idag inte tillhandahålla en sådan trygghet – 
även om de i väldigt hög grad kan medverka till överlevnad – i ekonomisk 
mening. På vilket sätt arbetsgemenskap och arbetsrelationer påverkas av pro-
jekt- och korttidsanställningar är en relevant fråga att ställa – precis som Bau-
man (2001), men kanske framförallt Sennett (1998), gör i sina studier. 

Antaganden om, och förväntningar på, flexibilitet rör som pekats på tidi-
gare – personligheten. Eller, om man föredrar att använda det Sennett (1998) 
avser när han använder karaktärsbegreppet – de sociala aspekterna av männi-

36 Att jämföra med policybegreppet ‘hållbar utveckling’ (SOU 2004:104) 
37 Även om den dubbelhet Sennett ger karaktärsbegreppet är intressant i sig. 
38 Exempelvis har Salling Olesen (2003, s 84) kommenterat Sennetts något ”rosy” 
beskrivning av ‘den gamla goda tiden’. 
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skors personlighet. En alltför tydlig, fast eller stabilt konstruerad karaktär kan 
förstås som en belastning. Den kan innebära en begränsning av valmöjlighet-
en – att vara oförmögen att öppna när en ny möjlighet i livet ‘knackar på’. En 
fast identitet utgör närmast ett recept på inflexibilitet (Bauman, 2004). Detta 
kan också förstås i termer av såväl subjektiva som kollektiva försvarsmekan-
ismer och motstånd (Salling Olesen, 2003). 

I vår tid framstår en Don Juan strategi 39 vid en första anblick som en 
idealisk livspolitik. En subjektiv strategi där (behovet av) ständigt omskapan-
de leder till en väldigt flexibel – anpassningsbar – identitet. Flexibel, inte bara 
när det gäller kärlek – som i Don Juans fall – utan i förhållande till arbetsliv-
ets förväntningar och krav. Såväl flexibilitet som styvhet (‘stivheder’) – eller 
motstånd (Salling Olesen, 2003) – vilket minskar böjlighet och anpassning är 
intressant för studien i resonemang kring läkarnas och civilingenjörernas ar-
bete.

Subjektivitet

Utifrån texter rörande subjektivitet är det tydligt att begreppet kan ges kvali-
tativt andra innebörder än individualitet, personlighet eller identitet. I min 
studie förstås subjektivitet dels som individers självförståelse och menings-
skapande i en specifik situation, dels förstås det i termer av en relation. Sub-
jektivitet som relation avser, i likhet med Salling Olesen (2006a), sätten att 
relatera eller agera i förhållande till något utanför sig själv – genom intention 
och interaktion. Individer (eller grupper av människor) konstituerar på så sätt 
sig själva och bygger erfarenheter genom att göra omvärlden till objekt för 
såväl reflektion som aktion. Detta kan också ses som en subjekt-objekt-dia-
lektik i Hegeliansk mening. 

Att mänsklig subjektivitet produceras och konstitueras genom social och 
kulturell erfarenhet – socialisation – är en ståndpunkt som företräds inom kri-
tisk teoretisk tradition (Frankfurtskolan). Subjektiviteten förstås då som en 
såväl historisk, som social och dynamisk entitet. Tanken om fullt ut fria, obe-
roende och rationella subjekt hör inte hemma inom traditionen. 

Då fullständig determinism inte är en för mig attraktiv tanke fokuseras i 
studien subjektivitetens dubbelsidighet – dels människors självförståelse och 
meningsskapande, dels människors interaktion/samspel och agerande i för-

39 Här syftas på Don Juan/Don Giovanni såsom han porträtteras av Molière, Mozart, 
Kierkegaard, Camus etc.  Även filmen Don Juan de Marco – med Johnny Depp som 
en vilsen Don Juan och Marlon Brando som engagerad psykiatriker – har detta tema. 
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hållande till världen. I linje med detta blir människors erfarenheter central för 
att förstå kunskapsprocesser och identifikation som subjektiva företeelser. 

Med influens från kritisk teori uttrycker Salling Olesen (2006a) följande 
om begreppet erfarenheter 40 (i resonemang om lärande): 

Experience is the process whereby we as human beings, individually and 
collectively, consciously master reality, and the ever-living understanding 
of this reality and our relation to it. (Salling Olesen, 2006a, s 60) 

Salling Olesen argumenterar vidare att tre skilda aspekter av erfarenhet behö-
ver tas i beaktande om intresset är att studera lärande. Det rör sig om tre rela-
tivt oberoende dynamiker, vilka medieras genom varandra – lärande genom 
dagligt liv, kulturellt förmedlade kunskaper och levnadshistoriska erfarenhe-
ter.

Dagligt liv i sociala praktiker rör människors situerade erfarenheter – 
praktiker som också är formade genom historien och samhälleliga strukturer. 
Vi kan exempelvis tala om mäns erfarenheter av att arbeta i ett kvinnodomi-
nerat område – som den svenska förskolan. Kulturellt förmedlade kunskaper
gränsar till detta, det handlar om olika former för kunskaper, symboler eller 
normer. Här utgör kollektiva erfarenheter grunden, vilka stabiliseras inom in-
stitutioner, yrkesgrupper eller professioner – exempelvis läkarprofessionen. 
Med Salling Olesen och hans kollegors levnads historiska ansats utgör det in-
dividuella byggandet av erfarenheter under livet – den individuella levnads-
historien – det viktigaste för att förstå lärandets subjektiva dynamiker. Här 
interfererar såväl emotionella, kognitiva som sociala aspekter med varandra. 
Detta antas leda till vissa specifika sätt att betrakta och förhålla sig till både 
världen och sig själv (Salling Olesen, 2006a). I viss mån integreras dessa tre 
aspekter i min studie – ansatsen fokuserar människors vardag, subjektivitet 
och levnadsbanor. 

Då subjektivitet också definieras som en relation, skiljer det sig ganska 
mycket från det vi i dagligt tal menar med personlighet eller identitet. Både 
personlighet och identitet har en essentiell konnotation, vilket begreppet sub-
jektivitet saknar. I avsnittet som följer berörs identitet och identifikation.

Identitet

Anything whatsoever has the relation of identity to itself, and to nothing 
else. Things are identical if they are one thing, not two. 41

40 Salling Olesen refererar till Adorno och Negt kring detta. 
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Detta är vad som inledningsvis skrivs i Routledge Encyclopedia of Philosop-
hy om begreppet identitet. Den betydelse det ges kan närmast förstås i termer 
av en logisk och matematisk relation – allting har en relation till sig själv som 
är identisk med sig själv – det har en identitet. Enligt beskrivningen antas 
saker vara identiska om de är en (lika) och inte två (olika) saker. Om vi läg-
ger till företeelser som förskjutningar och förändringar uppstår en mer komp-
licerad bild 42 – att exempelvis jämföra med den Don Juan strategi av kons-
tant förändring som berörs i föregående avsnitt. 

Föreställningen att förändringar av identiteten rör sig om en identitetskris
kan ses i en klassisk studie av Erikson (1974). Identitetskris relateras då i för-
sta hand till de förvirrade känslor som människor kan drabbas av under ton-
åren, som inslag i, enligt honom, en naturlig mognadsprocess. Motsvarande 
kris hos vuxna betraktas av Erikson som, i stort, ett patologiskt tillstånd (vil-
ket för övrigt antogs kräva medicinsk behandling). Också under andra passa-
ger i livet kan liknande tillstånd upplevas. Detta anses då vara ett övergående 
inslag i en personlig utvecklingsfas. På frågan vad ett friskt tillstånd hos en 
människa är och hur upplevelsen av att ha en identitet visar sig svarar Erik-
son på följande sätt: 

‘…it makes itself felt as a subjective sense of an invigorating sameness 
and continuity.’ (Erikson, 1974, s 17) 

Antingen är det så att denna och liknande föreställningar kring identitet (j m f 
Williamson i Routledge Encyclopedia of Philosophy) helt enkelt har förlorat i 
aktualitet – vilket för övrigt brukar ske med de flesta teorier över tid – eller 
också är det så att identitetskriser, med Eriksons språkbruk, har kommit att 
bli mer än ett tillstånd hos tonåringar eller psykiskt sjuka människor. 

Föreställningen om att vara en och samma person över tid pekas också på 
av Bauman (2001) som något sällsynt idag – bland både unga och vuxna. Id-
entiteter har i hög grad kommit att förstås som något människor kontinuerligt 
konstruerar och rekonstruerar under livet. Denna möjliga ‘sjuka’ i dagens 
samhälle pekas också på av Szkudlarek i uttrycket: 

I lose my freedom, when I reach the goal. I am not myself, when I become 
somebody. (Szkudlarek, 2003) 43

41 Williamson (1998), i Craig Routledge Encyclopedia of Philosophy.
42 Fenves (1998), i Craig Routledge Encyclopedia of Philosophy.
43 Szkudlarek, polsk samhälls- och kulturforskare, muntlig källa, 2003, Linköpings 
universitet. 
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Szkudlarek problematiserar identitetsbegreppet på liknande sätt som Bauman 
(2001). Båda ger uttryck för att vi istället för att tala om identiteter i större 
utsträckning borde diskutera identifikation – de hänvisar till hur vekligheten 
ter sig idag (globaliseringseffekter). Enligt Bauman och Szkudlarek syftar id-
entifikation på en ständigt pågående, öppen och alltid ofullständig aktivitet 
som vi alla – genom nödvändighet eller val – är engagerade i. 44 Identitet blir 
på så sätt något människan gör – gör, snarare än upptäcker. Identitet blir en 
uppgift – att bygga från grunden, att välja bland olika alternativ för att sedan 
skydda det som åstadkommits, eller att helt enkelt rasera och bygga nytt. 

Den i dagligt tal – och i social/kulturpsykologisk teori – framträdande 
föreställningen att identitet är något som uppstår till följd av en lyckad inte-
grering mellan individ och den sociala verkligheten ifrågasätts av flera. Uti-
från empirisk forskning med livshistorisk ansats pekar Salling Olesen (2001a, 
b) samt Salling Olesen och Weber (2001) på brister i dessa idéer – när det 
gäller att förstå vuxnas lärprocesser i arbetslivet. Att förstå såväl identitet 
som lärande i termer av en ‘socialt lyckad integrering’ förskjuter fokus bort 
från de motstridigheter och konflikter som de menar alltid finns närvarande i 
dessa processer. I linje med psykodynamisk tradition betonas att dessa spän-
ningar och motsättningar utgör centrala inslag i den subjektiva dynamik, vil-
ken är avgörande för såväl individers lärande som kollektivt agerande. Dessa 
dynamiker förstås dialektiskt som subjektens alltjämt pågående emotionella 
och kognitiva aktiviteter, i relation till faktiska förhållanden, sociala villkor, 
motsättningar etc. (Salling Olesen, 2006a; Weber, 1996). 

Detta har vissa likheter med Baumans (2001) och Szkudlareks (2003) 45

resonemang kring formande av identitet i termer av identifikation. Gemen-
samt är att såväl Salling Olesen och Weber som Bauman och Szkudlarek pek-
ar på subjektets dynamiker och aktiviteter i förhållande till (förändrade) obj-
ektiva eller sociala villkor – även om språkbruket skiljer sig något åt. Även 
Jørgensen (2004) ger uttryck för liknande uppfattning när han diskuterar ut-
bildning och människors karriärer – Identiteter förändras över tid, på grund 
av att människors livsvillkor vanligen ändras radikalt under livet. En kontinu-
erlig revision och rekonstruktion av den egna personen följer av detta faktum 
enligt honom. Parallellt antas ett ökande kunskaps- och informationsflödet 
tillsammans med massmediala uttryck att ha ett ganska stort inflytande på 
människors föreställningar om sig själva. Jørgensen (2004) förstår identiteter 
som reflexiva och återkommande aktiviteter under livet. 

44 Deras synsätt är här i linje med ett antal poststrukturella, postmoderna och 
postkoloniala resonemang kring identitet. 
45 Se not 43. 
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Ett delvis annorlunda sätt att resonera kring identitet ses något senare hos 
Bauman (2004). Då är det närmast ‘talet om identitet’ som utgör fokus. Han 
pekar på att föreställningar om identiteter inte har uppkommit genom mänsk-
lig erfarenhet eller som självklara fakta om livet. Snarare rör det sig om att 
idén har tvingat sig in i moderna människors livsvärld – för att där framträda 
som en fiktion. En föreställning som människor ser som sin uppgift att reali-
sera. För övrigt också en enligt min mening hopplös strävan att försöka över-
brygga gapet mellan vad man skulle kunna vara (fiktion) – och vad man är 
(realitet). Bauman likställer en sådan problematik med ett slagfält. Han anser 
att identitetsdiskussionen alltid är sprungna ur liknande tumult. Följande ord 
pekar på det: 

A battlefield is identity’s natural home. Identity comes to life only in the 
tumult of battle; it falls asleep and silent the moment the noise of the 
battles does down. Cutting both ways cannot therefore be avoided. It can 
perhaps be wished away (and commonly is, by philosophers striving for 
logical elegance), but it cannot be thought away, and even less can it be 
done away within human practice. ‘Identity’ is a simultaneous struggle 
against dissolution and fragmentation; an intention to devour and at the 
same time a stout refusal to be eaten…(Bauman, 2004, s 77) 

Det beskrivna slagfältet kan mycket väl förstås i termer av subjektets dyna-
mik där ambivalens gör entré. ‘Identitet’ som en frivillig eller ofrivillig sträv-
an att motverka splittring eller upplösning (av föreställningen om oss själva) 
– eller – som en kontinuerlig förändring av föreställningen om vilka vi är. 

Ambivalens: identitet & förändring 

Ambivalens kan övergripande förstås som människors föreställningar, känsl-
or, förhållningssätt och ageranden i relation till ordning och kaos. Det är inte 
alls ovanligt med beskrivningar av ambivalens som ett tillstånd av kontinuer-
lig differentiering eller manipulering för att bringa ordning i ett annars möj-
ligt kaos. Ambivalens handlar på så sätt om förändringar och valmöjligheter, 
hur vi förhåller oss till dessa samt de tankar och känslor som uppstår i sam-
band med det. Jag förstår ambivalens som personliga konsekvenser av faktis-
ka förändringar vi möts av i vardagen. 

Olika sätt att resonera teoretiskt kring ambivalens förekommer. Jag vill 
peka på tre delvis skilda riktningar. I postmoderna eller poststrukturalistiskt 
influerade diskussioner betonas främst den diskursiva dimensionen – språk 
och maktaspekter. Ambivalens diskuteras då främst som svårigheter eller 
motvilja att språkligt ordna och kategorisera någonting i tillvaron. Resone-
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mang om inkludering och exkludering är ganska vanliga här. Bauman (1991) 
ger delvis uttryck för ett sådant synsätt. Också Foucault (1980) kan sägas hö-
ra hemma här. Andra mer eller mindre abstrakta förståelseformer av ambiva-
lens ses vilka rör generella samhälleliga och kulturella förändringar såsom 
globalisering och individualisering (t ex Bauman, 2001; Sennett, 1998). Am-
bivalens utgör också ett nyckelbegrepp inom psykoanalytisk- och psykodyna-
misk teori. Enkelt uttryckt förstås ambivalens då som subjektens svar på upp-
levelsen av motstridighet i reella situationer. Komplexa händelser i vardagen 
producerar ofta blandade känslor – ambivalens utgör enligt detta synsätt en 
kvalitet i en subjektiv dynamik (Salling Olesen & Weber, 2001) En dialektik 
mellan objektiva motstridigheter och subjektiv ambivalens har enligt Weber 
(1996) visat sig vara en fruktbar utgångspunkt vid analyser av vuxnas läran-
de, bland annat ur ett genusperspektiv (1995). 

Bauman (2001) betonar att aktiviteter av ambivalens ingår i dagliga ruti-
ner i alla former av kulturer. Kultur beskrivs som en aktivitet som klassificer-
ar, drar gränser – knyter samman eller gör åtskillnad – mellan människor. I 
ett tidigare resonemang (1991) är en av hans teser att ambivalens uppstår när 
det finns möjlighet att sortera in någonting under mer än en kategori. Ut-
gångspunkten är då språket. Att namnge är en fråga om att språkligt ordna
och sortera – eller att inte ordna och sortera. Bauman menar att detta är ett 
uttryck för makt – att hålla isär eller knyta samman – då det skapar en illu-
sion av symmetri. Varje akt som innebär klassificering och ett namngivande 
delar världen i två (eller flera) delar – de entiteter som svarar mot namnet – 
de andra som inte gör det. Att klassificering gör identiteter tydliga och välde-
finierade utgör professioner i arbetslivet ett exempel på. 

Rädsla för att beskrivningar av verkligheten inte ska hänga samman, att 
saker inte ska falla på plats, eller att de helt enkelt inte går att placera – att nå-
got hamnar mitt emellan eller faller helt utanför ramarna – ses som drivkraf-
ter för att språkligt ordna tillvaron (Bauman 1991, 2001). Det kan även för-
stås som uttryck för rädsla. En rädsla att det möjligen förhåller sig på exakt 
samma sätt med den objektiva verkligheten – att den skulle vara kaotisk. När 
tillvaron förstås som sammansatt och motsägelsefull uppstår ambivalens. 
Bauman skriver om komplexitet och ambivalens på följande sätt: 

Since no attempt to accommodate the complexity of the world in neat and 
comprehensive divisions is likely to succeed, ambivalence is unlikely to be 
defeated and stop haunting the seekers after security. The opposite, rather, 
is on the cards: the more intense the desire for order and the more frenzied 
the efforts to install it, the greater will be the volume of ambivalent left-
overs and the deeper the anxiety they will generate. There is little chance 
that order building will ever reach its conclusion, being a self-propelling 
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and self-intensifying concern which rebounds in a self-defeating activity. 
(Bauman, 2001, s 33)  

I Baumans resonemang dras paralleller till Becks (1992) Risk Society. Poän-
gen är att ambivalens i dag har förlorat den samhälleliga innebörden – som 
allmänhetens fiende. Destabiliserande processer i samhället (globalisering) 
pekas på, vilka får till följd att konsekvenserna blir personliga. Från föreställ-
ningar om ambivalens som en social angelägenhet möter ambivalens oss nu 
som ett personligt problem. Eller, som ett misslyckande för dem som inte lyc-
kas inrätta sig i tillvaron (Bauman, 2001). Hur människor i dagens arbetsliv 
konfronterar ambivalens och hanterar ‘misslyckanden’ har också belysts av 
Sennett (1998). Att se dagens individualiseringstrend som ett problem är 
gemensamt för både Sennett och Bauman. Det som förenar är att ingen av 
dem sympatiserar med effekterna av privatiseringen av motstridiga känslor 
(ambivalens) – när människor förväntas hantera konsekvenser av sociala eller 
samhälleliga problem på egen hand. Bauman argumenterar vidare: 

In our world of rampant ‘individualization’, identities are mixed blessings. 
They vacillate between a dream and a nightmare, and there is no telling 
when one will turn into the other. //...// In a liquid modern setting of life, 
identities are perhaps the most common, most acute, most deeply felt and 
troublesome incarnations of ambivalence. This is, I would argue, why they 
are firmly placed at the very heart of liquid modern individuals’ attention 
and perched at the top of their life agendas. (2004, s 32) 

Sennett (1998) blir än mer tydlig i sin kritik av de samtida villkoren. Han ar-
gumenterar för att förhållandena i arbetslivet inte bara medför förändringar i 
innebörden av arbete. Människors karaktärer riskerar att krackelera och falla 
sönder (‘corrosion of character’) på grund av personliga strävanden att anpas-
sa sig till förhållanden som egentligen inte är möjliga att anpassa sig till. Oli-
ka försök att ordna motstridigheter (‘akter av ambivalens’) – i såväl arbetet 
som livet i stort – antas av Sennett ge förödande konsekvenser för människor. 

I vilken utsträckning Baumans och Sennetts resonemang kring ambiva-
lens är influerade av psykoanalytisk teori framgår inte av texterna. Tydligt är 
ändå att beröringspunkter finns häremellan. ”Akter av ambivalens” eller ”ak-
tiviteter av ambivalens” har likheter med begreppet ”subjektiva dynamiker” – 
de kan mycket väl förstås inom en psykoanalytisk eller psykodynamisk refe-
rensram. Aktiviteter av ambivalens – exempelvis att språkligt klassificera och 
ordna som dagliga rutiner inom kulturer för att tydliggöra identiteter (Bau-
man, 1991, 2001) – kan utifrån en psykoanalytisk utgångspunkt tolkas som 
etablerandet av kollektiva och vanemässiga rutiner till följd av försvarsmeka-
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nismer. Det handlar då om mekanismer som sätts i rörelse av subjekten, ge-
nom emotionella och kognitiva reaktioner inför motstridiga (objektiva) erfa-
renheter i vardagen (Weber, 1996). Det kan även beskrivas som en reduktion 
av komplexitet i tillvaron (Salling Olesen, 2006a). Ambivalens förknippas på 
så sätt med såväl dialektik som subjektens (själv)regulering. En subjektiv dy-
namik vilken kan utgöra potential för individers lärande och kollektivt age-
rande – även om det påpekas att risken finns att den blir kontrollerad av över-
gripande samhälleliga strukturer (Salling Olesen & Weber, 2001). 

Anslaget i Baumans och Sennetts resonemang kring ambivalens är i hög 
grad kulturpessimistiskt. Vid jämförelse av tolkningar med psykoanalytiskt 
anslag, uppfattas ambivalens här inte enbart som något hotfullt för individen. 
En ganska positiv förståelse av motstridigheter och konflikter i vardagen kan 
ses – de har potential att bli produktiva. Exempelvis förstås människors mot-
stånd – individuellt eller kollektivt – som ett resultat av ambivalens och sub-
jektiva dynamiker. Salling Olesen uttrycker följande: 

In a life situation flooded with impulses and demands, individual and coll-
ective mechanisms of consciousness building preserve the individual from 
anxieties and ambivalences. (2006a, s 61) 

Professioners eller fackligt agerande i arbetslivet kan, om man så vill, tolkas 
som kollektiva försvarsmekanismer vilka uppkommer genom ambivalens och 
subjektiva dynamiker. 

Olika passager och skeenden i livet antas ha stort inflytande på forman-
det av identiteter – eller identifikation – om jag väljer den vokabulär som 
Bauman (2001) använder sig av. Passager innebär, för det första, förskjutnin-
gar över tid (temporalt). Människor kan under sådana processer antingen om-
forma sig själva, eller att hålla fast vid sin känsla av identitet som ett slags 
motstånd mot förändringarna. Det betyder att uppleva sig som en och samma 
person – trots att tidens gång påverkar på olika sätt. För det andra innebär 
passager rumsliga (spatiala) förskjutningar. Olika platser eller rumsliga för-
flyttningar innebär att människor måste definiera sig själv i förhållande till 
andra. Sådana passager är högaktuella i min studie. Det är relevant att fråga 
vad som händer med människors förståelse av sig själva – i ett nytt yrke – när 
de möts av andra människors förväntningar och arbetslivets krav. 

Bauman (2004) pekar på själva föreställningen om möjligheten att för-
ändras som ett av skälen till att frågan om identitet fokuseras i så hög grad 
som den gör i dagens samhälle. Möjligheten att överhuvudtaget föreställa sig 
att vara någon annan än den man anser sig vara. Han exemplifierar genom att 
lyfta fram grupper av polsk lokalbefolkning – vilka av Bauman inte antas ha 
möjligheten att föreställa sig ett annat liv. Grupper utan möjlighet att röra sig, 
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byta bostadsort eller att byta arbete på grund av de levnadsvillkor de har att 
förhålla sig till – en slags bundenhet. Det omöjliga i att föreställa sig själv 
som någon annan betonas. Bauman uttrycker följande: 

After all, asking ‘who you are’ makes sense to you only once you believe 
that you can be someone other then you are; only if you have a choice, and 
only if it depends on you what you choose; only if you have to do some-
thing, that is, for the choice to be ‘real’ and to hold. But this is precisely 
what did not occur to the residents of the backwater villages and forests 
settlements – who never had a chance to think of moving places, let alone 
to seek, discover or invent something as nebulous (indeed, as unthinkable) 
as ‘another identity’. (Bauman, 2004, s 19) 

Människors sätt att vara rotade – att tillhöra en viss grupp, ett visst samman-
hang eller ödet att befinna sig i sin specifika verklighet – gör att frågan om 
identitet tappar något av sin mening. De här grupperna av polsk lokalbefolkn-
ing utgör bara ett exempel på människor som helt enkelt inte har möjlighet att 
föreställa sig något annat liv. 

Själva tanken om identitet är på så sätt avhängig föreställningen av något 
som skiljer sig från det jag är – föreställningen om något som är annorlunda
och olikt mig själv. 

Jag & den Andra: likhet & olikhet 

Olika sätt att förstå identitet – och hur identifikation uppstår – har lyfts fram i 
tidigare avsnitt. Det är inte ovanligt att vitt skilda antaganden tar utgångs-
punkt i resonemang kring relationen – Jag och den Andra, eller, i idéer kring 
likhet och olikhet. En slags paradox som jag menar ses i såväl Baumans reso-
nemang, som i en rad postmoderna eller poststrukturalistiska beskrivningar 
av detta. 46

Ett dialektiskt synsätt finns representerat i en klassisk form hos Hegel 
(1817). Identitet handlar då om vad jag är i förhållande till vad jag inte är – 
en syntes av tes och antites. Vilket också leder till antagandet att Jag måste 
relatera mig till den Andra för att en identitet – ett Jag – skall uppstå. Flera 
nutida forskare ifrågasätter denna tudelning – om en relation eller interaktion
är en förutsättning för att människan skall förstå sig som en sammanhållen 

46 En dikotomisering ses inte bara i resonemang som explicit bygger upp sitt 
teoretiska resonemang utifrån en sådan utgångspunkt. En tudelning finns också ofta 
implicit i teorier som förhåller sig kritiska mot isär hållande principer. Vilket jag 
menar även gäller Baumans resonemang kring identitet/identifikation. 
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person. Jag menar att det kan vara fruktbart att använda dialektik som ett ana-
lytiskt förhållningssätt för att resonera kring identitet och identifikation i för-
hållande till det transkriberade textmaterialet. Motsvarande tankefigur ses in-
om symbolisk interaktionism – i teorier kring interaktion och Jaget (Mead, 
1967). Samma logik, av Mead uttryckt som ”I and Me”, används för att besk-
riva och förklara hur upplevelsen av ett Jag uppstår. Också begreppet ‘den 
generaliserande andra’ – det omgivande samhället – utgör inslag i interak-
tionsprocessen. 

På vilka sätt människor förstår sig själva och som professionella männi-
skor i arbetslivet är centrala frågor i min studie. Genom ett definierande av 
den Andra – någon som inte är som du, någon som är olik – skapas en distans 
mellan vad du är och vad den andra är. 47 Tankefiguren likhet – olikhet an-
vänds i min studie för analys av frågor som rör identifikation. Som tidigare 
pekats på finns en risk att tankestrukturen i sig intar hela tänkandet med sin 
enkla, logiska och självförklarande uppbyggnad. Ett ifrågasättande är därför 
på sin plats. Ett ifrågasättande – då den distans som skapas analytiskt också 
kan tolkas som faktisk – exempelvis när det gäller aspekter som kön, klass, 
etnicitet, rationellt – icke-rationellt etc. 48

Social identitet: jag, vi & de Andra 

När en människa relaterar sig till andra – blir en del av ett sammanhang – 
etableras en social identitet. En professionell identitet förstås som en specifik 
form av social identitet. 

En definition av professionell identitet uttrycker att det rör sig om ett: 
”Concept of self and role within a professional domain.” 49 Både ett jag och 
en roll inom ett professionsområde omfattas av uttrycket – i min tolkning re-
fererar ”self” till personlig identitet och ”role” till professionell identitet. En 
relation mellan den personliga identiteten och den professionella identiteten 
visar sig – möjligen givet logiken, men, sannolikt influerar den personliga id-
entiteten den professionella identiteten, och tvärtom. Om en dialektisk struk-
tur används skapas en distans mellan den personliga identiteten och den pro-
fessionella identiteten – ett Jag och ett Vi konstrueras på så sätt. Vilket också 
möjliggör att resonera i termer av Jag och Vi – men också att resonera i ter-
mer av – Vi och de Andra. Detta ses, vilket tidigare kommenterats, i första 

47 Som, om du inte förstår något – dela det med två. 
48 Ett ifrågasättande som ses i postmoderna, poststrukturalistiska eller postkoloniala 
synsätt. 
49 Thesaurus of psychological index term (2001), 9: Th Ed.  
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hand som en analytisk struktur – att med automatik förstå det som ett ontolo-
giskt ställningstagande rekommenderas inte vid läsning av denna studie. 

Det finns en mängd professionsstudier utifrån olika utgångspunkter. Då 
min studie inte i första hand har ambitionen att vara professionsteoretisk be-
gränsas urvalet till ett mindre antal studier här. Detta kan läsas som att jag i 
någon mån vill skriva bort mig från delar av traditionen. 50 Olika sätt att be-
skriva och använda professionsbegreppet finns inom traditionen. Det före-
kommer dels som praxisnära, ofta normativt inriktade resonemang om kun-
skaper, kompetenser och dess konkreta användande inom ett särskilt profes-
sionsområde – professionsbegreppet ingår då i en facklig rationalitet. Le-
gitimering av den egna professionens berättigande är central. Inom socio-
logisk teori ges ett i högre grad utifrånperspektiv på professioner. Mycket 
förenklat kan vi säga att det förekommer dels en funktionalistisk (t ex Par-
son), dels en aktions sociologisk (neo)Weberiansk förståelse. Ur ett funk-
tionalistiskt och holistiskt perspektiv bidrar professioner till modernise-
ringsprocesser i samhället – de utgör en del av den strukturella differentiering 
som bland annat möjliggör ett rationellt tillvaratagande av specialistkompe-
tens och samhälleliga funktioner. Inom (neo)Weberiansk tradition betraktas 
professionalisering som en institution i sig – olika gruppers strävanden efter 
att etablera monopol, status och privilegier inom ett specifikt yrkesområde. 
Social utestängning av andra grupper följer naturligt av detta (Salling Olesen, 
2004; 2007b). Ingen av dessa sociologiska traditioner är särskilt känslig för 
gruppernas specifika yrkesområde eller dess utövare. En begränsning är 
tingliggörandet av de professionella inom båda dessa synsätt som jag ser det. 

Istället är det studier som belyser yrkes/professionella identiteter i förhål-
lande till kunskaps- eller lärandeaspekter eller ur ett levnadshistoriskt pers-
pektiv med fokus på den subjektiva dimensionen som är särskilt värdefulla. 
Termerna yrkesgrupper och professioner används omväxlande i min studie – 
då denna distinktion inte har en signifikant betydelse. En medvetenhet finns 
om att de fokuserade yrkesgrupperna utgör klassiska professioner. I de fall 
professionsaspekten saknar betydelse för analysen, används lika gärna term-
erna yrke eller yrkesgrupp. När profession är det som verkligen avses i texten 
kommer detta givet att föredras. 

En dialektisk struktur, liknande den som berörs inledningsvis, används i 
en analys av relationen mellan personlig identitet och social identitet av Jary-
mowicz (1992). 51 Hon beskriver de olika formerna av identiteter som ömse-

50 Möjligen skulle det kunna ses som ett försök till dekonstruktion av professions-
teoretiska resonemang. 
51 Via Szkudlarek (2003), muntlig källa, Linköpings universitet. Texten som hänvisas 
till är tyvärr skriven på polska, vilket jag inte kan ta del av. 
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sidigt beroende. För det första, en stark personlig identitet medför en ganska 
stor distans mellan Jag och Vi – men, däremot inte en tydlig åtskillnad mellan 
Vi och de Andra. För det andra, en stark social identitet konstrueras enligt 
motsvarande logik – en tydlig åtskillnad uppstår mellan Vi och de Andra. 
Tankestrukturen förefaller att vara ett användbart instrument för att analysera 
på vilket sätt en yrkesgrupp relaterar sig till andra yrkesgrupper, eller för att 
studera professioners strategier för inkludering och exkludering. Också Bau-
man (2004) berör förhållandet mellan Vi och de Andra i en mer generell dis-
kussion kring kulturell och nationell tillhörighet. Han problematiserar rela-
tionen Vi – de Andra, mot bakgrund av individualiseringstrender i dagens 
samhälle. Han betonar att dagens starka betoning av identitet (Jag) har fötts i 
frånvaron av tillhörighet (‘crisis of belonging’) till ett sammanhang (Vi). 

En stark betoning av kunskapers form och funktion, samt dess betydelse 
för hur professionella identiteter formas ses i utbildningssociologiska studier 
av Bernstein (t ex 1971, 2000). Förhållandet mellan yttre och inre förändring-
ar är ett genomgående tema hos Bernstein. Ett centralt antagande är att sätten 
som kunskaper struktureras och relateras till under utbildning kan förknippas 
med professionella gruppers sätt att formas. 52 Förändringar av utbildningars 
innehåll och form antas då ha avgörande betydelse för hur människor rela-
terar till ett yrke, eller hur professioner tar form. I senare arbeten av Bernstein 
är intresset huvudsakligen ämnen som statlig reglering och marknadens ökan-
de inflytande på den högre utbildningen, samt de förändringar som följer, 
med konsekvenser för professionellas kunskapsanspråk och legitimitet (Beck 
& Young, 2005). 

Termerna ‘inwardness’ och ‘inner dedication’ används av Bernstein 
(1971, 2000) för att peka på hur strukturerandet av kunskaper medverkar i de 
identitetsskapande processerna. Intresset är även de villkor och de kunskaps-
former som medverkar till en inre dedikation. Till skillnad från Bourdieus 
(1996) intresse för positionering i sociala fält, är Bernsteins fokusering impli-
kationer för identitetsformeringen som så. Stark inre dedikation antas följa av 
det sätt att relatera till kunskap som Bernstein kallar singulär – vilket vanlig-
en representeras av traditionellt rena, enhetliga akademiska discipliner (Beck 
& Young, 2005). Strävanden efter ‘kunskap för kunskaps skull’, värden och 
etiska aspekter är exempel på sådant som kan förknippas med inre dedikation 
av kunskap (singulära strukturer). ‘Singulars’ definieras av Bernstein som 
socialt konstruerade kunskapsstrukturer: 

52 I tidiga arbeten av Bernstein (1971) ses en tydlig strukturalistisk ansats – med 
betoning på relationer mellan olika kunskapsformer, styrka eller svaghet i 
kunskapslänkarna, och särskilt styrkan i sättet att klassificera kunskap på (enligt 
Beck & Young, 2005). 
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…whose creators have appropriated a space to give themselves a unique 
name, a specialised discrete discourse with its own intellectual field of 
text, practices, rules of entry, examinations and licences to practice. 
(Bernstein, 2000, s 52) 

Bernstein diskuterar inte bara kunskapsstrukturer i termer av inre dedikation, 
han visar också på dubbelsidigheten i professionella gruppers kunskaper. Den 
andra sidan av myntet utgörs av ekonomisk- eller maktrelaterade aspekter. 

Genom utbildningsförändringar följer nya sätt att strukturera kunskaper 
på. Särskilt pekar Bernstein (2000) på tendensen till regionalisering av högre 
utbildning, kombinerat med ett pedagogiskt skede som i hög grad premierar 
generiska kunskaper (‘genericism’). Förändringarna får stora konsekvenser 
för socialisering och identifikation med yrke och profession enligt honom. En 
medföljande, vad Bernstein kallar, flexibilisering av Jaget antas leda till att 
en professionell identitet tenderar att vara det den är – eller bli vad den blir – 
som konsekvens av projektioner av kunskaper och färdigheter från sina spe-
cifika sammanhang – som arbetsplatser. 

Relationen mellan kunskapsformer, subjektivitet, identifikation och pro-
fessionell formering tenderar att utgöra en alltmer delikat problematik. I så-
kallad klassisk professionsteori förstås subjektiviteten vanligen som integre-
rad i den professionella identiteten – bland annat till följd av att expertis, 
expertkunskap, makt och kön inte i någon stor omfattning ifrågasätts. Profes-
sionsforskning där olika förgivet taganden problematiseras finns dock. Sall-
ing Olesen, (2001a, b; 2006b; 2007a, b) och hans danska kollegor Weber m fl 
(2001) och Hjort m fl (2004), tillsammans med ett antal doktorsavhandlingar 
inom ramen för det danska livshistoriska projektet utgör exempel på det. 

Salling Olesen (2001a, b) och hans kollegor studerar professionella iden-
titeter i förhållande till människors arbete och vardag som lärprocesser i deras 
livshistoria. Den professionella identiteten förstås då som lärprocesser i en 
livshistoria. En livshistoria omfattar erfarenheter av såväl subjektiv som sam-
hällelig eller social art. Att sätta in lärandet i sitt vardagssammanhang, och 
relatera det till livet i stort, ger en nyttig spänning mellan lärandets potentia-
ler och dess individuella försvarsmekanismer enligt forskningsansatsen. Dub-
belheten – när lärandets möjligheter relateras till de problem och motsättnin-
gar människor möts av i vardagen – producerar motstridiga känslor. Den am-
bivalens som uppstår betraktas som identitetens subjektiva dynamik (”the 
subjective dynamic of identity”, 2001a, s 297) – vilken förstås som en central 
aspekt av såväl lärandet som formandet av professionella identiteter. 

I empiriska studier fokuseras bland annat ingenjörer – centralt är deras 
egen förståelse och erfarenhet av utbildning, arbete, karriär samt perspektiv 
på livet i stort (2001b). Studierna visar att ingenjörernas professionella läran-
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de är intimt förknippat med deras personliga utveckling. Ingenjörsprofession-
en beskrivs generellt som väletablerad av Salling Olesen 53 – då ingenjörerna 
tenderar att inte alls betrakta sina arbeten som ”riktiga ingenjörsarbeten” 
utgör det en av de mer anmärkningsvärda upptäckterna i studien. Det före-
kommer också ganska starka föreställningar om vad ett ”riktigt” ingenjörs-
arbete innebär – teknisk problemlösning och konstruktion baserad på speci-
alistkunskap. Föreställningen om ingenjörsprofessionen ges också en dubbel 
innebörd, dels ses den som personligt utmanande med möjlighet till utveck-
lande arbetsuppgifter, dels uppfattas den garantera en trygghet och bra positi-
on i social mening. Salling Olesen betonar att studierna visar att ingenjörerna: 
”…are playing safe with this career.” (2001b, s 70). 

Också läkarprofessionen har studerats av Salling Olesen (2006b; 2007a, 
b) och de danska kollegorna. I studierna beskrivs att läkaryrket under lång tid 
förknippades med hantverk och praktisk kompetens. Det är också ett av de 
yrken som i hög grad påverkats och omstrukturerats i och med moderniserin-
gen – den naturvetenskapliga och vetenskapliga revolutionen antas central i 
detta. Salling Olesen menar att läkarprofessionens utveckling går hand i hand 
med den vetenskapliga utvecklingen, då de biomedicinska kunskaperna utgör 
primär grund för professionens legitimitet. Studierna (2006b; 2007a) pekar 
dock på att kärnan i läkares arbete i väldigt hög grad är social, kommuni-
kativ, empatisk och administrativ. Förändringar inom hälso- och sjukvården – 
bland annat en ökande specialisering, ständigt nya behandlingsmöjligheter, 
nya och ökande förväntningar från patienter och anhöriga – medför att pres-
sen på enskilda läkare ökar. Detta visar sig i självförståelsen hos de allmän-
praktiserade läkarna i studien – många upplever sig såväl fysiskt som psyk-
iskt överbelastade i arbetet (2007a). Salling Olesen och hans kollegor är ock-
så intresserade av hur läkarnas definierar sin fackliga identitet under dessa 
förhållanden (se särskilt 2007b). Hur enskilda läkare förstår och ger uttryck 
för de, många gånger, motstridiga krav som möter i vardagen och deras age-
rande utifrån det. Särskilt fokuseras läkarnas reflektioner kring potentialer att 
lära från och i dessa situationer, i förhållande till de (medicinsk-tekniska) 
kunskaper och kompetenser som på olika sätt tillhandahålls inom professio-
nen som så. Könsaspekter är centrala, och förändringar i sammansättningen 
inom den tidigare manligt dominerade läkarprofessionen pekas på i studierna. 
Frågan om en ny professionsidentitet – i mindre grad baserad på en medic-
insk-teknisk modell – diskuteras också (2006b).       

53 Andra professioner som Salling Olesen betecknar som klassiska är t ex läkare, 
arkitekter och jurister (2006b). 
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Sammanfattande kommentarer 

Den teoretiska ramen (kapitel 2-4) belyser, tematiserar och diskuterar tanke-
figurer som har det gemensamt att de på olika sätt rör kunskaps- och identifi-
kationsprocesser. Inledningsvis vilar tyngdpunkten på kunskapsprocesser och 
dynamiker i det samtida samhället (kap 2), för att övergå till en i högre grad 
institutionell nivå med fokus på samspelet mellan högre utbildning och ar-
betslivet (kap 3). Kapitel 4 tar utgångspunkt i identifikationsprocesser och 
människans formbarhet. I någon mening rör sig skissen från de stora frågorna 
till de små – från samhället till att landa i människan. Texten belyser på så 
sätt föreställningar om kunskaps- och identifikationsprocesser från olika håll 
– dimensionerna förstås som interrelaterade. En övergripande sammanfatt-
ning av den teoretiska ramen med särskilt fokus på studiens analytiska ut-
gångspunkter och kunskapsteoretiska ställningstaganden följer i kapitel 5. 
Studiens perspektiv formas utifrån centrala begrepp som den teoretiska ra-
men och diskussionen berör. Implikationer för det fortsatta analysarbetet och 
avhandlingens positionering tydliggörs på så sätt i kapitlet som följer. 
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5. Att göra perspektiv 

När vi i vetenskapliga sammanhang talar om perspektiv menas vanligen en 
ansamling av teoretiska antaganden som rör idéer om hur verkligheten är be-
skaffad, vad kunskap är eller hur kunskap nås, vad som är värt att veta och 
vilka uttryck det som är värt att veta lämpligen kan ges – uttryck i, som här, 
en text med vetenskapliga anspråk. 

Perspektiv, eller synsätt, har sammantaget något att säga om vårt tänkan-
de, vårt språk och vår verklighet samt föreställningar om hur detta hänger 
samman (Thurén, 1995). Ett perspektiv utgör även ett konkret redskap som 
avgränsar synfältet, ger form – och vid de tillfällen det lyckas – fokuserar och 
ger skärpa åt vetenskapliga texter. Perspektivtagande bygger ofta på att vi an-
passar vårt seende till ett befintligt teoretiskt ramverk. Vanligen styr detta äv-
en de metoder vi använder oss av. 

I denna avhandling handlar det närmast om att göra ett perspektiv. Skälen 
till det är flera. För det första, i min föreställningsvärld är såväl vetenskap 
som perspektiv föränderliga. Över tid har det visat sig att en sådan föreställ-
ning inte heller är orimlig. Det framstår som en omöjlighet att tänka sig att 
inta samma position som någon annan – vid ett senare tillfälle – utan hänsyn 
till förändringar som sker omkring oss. För det andra upplevs en alltför förut-
bestämd form obekväm, den kan också bli till hinder att upptäcka något ov-
äntat i det specifika sammanhanget. För det tredje förstås form och innehåll 
som intimt förknippade med varandra, på samma sätt som ett teoretiskt per-
spektiv kan smälta samman med den empiri – de objekt, företeelser eller det 
innehåll vilket det ger fokus åt. Dessa ståndpunkter leder ofrånkomligen till 
att göra perspektiv. 54 Ett perspektiv behöver visa sina utgångspunkter om det 
ska vara begripligt för andra – detta görs i kapitlet som följer. 

Analytiska utgångspunkter 

De tankefigurer som lyfts fram i den teoretiska ramen tillhandahåller teoretis-
ka och metodologiska redskap vilka ger fokus och form åt intervjustudien. 
Implikationer för det fortsatta analysarbetet ges i detta avsnitt. Studiens över-
gripande metodologiska utgångspunkt utgörs av reflexiv tolkning (Alvesson 
& Sköldberg, 1994, 2008) – en tolkningsprocess vilken rör sig över olika 

54 Detta kan i någon mån också läsas som ett redovisande av förförståelse. 
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skikt under analysarbetets gång. Den metodologiska ansatsen beskrivs vidare 
i avhandlingens kapitel 6. 

Åtminstone tre ytterligare saker behöver förtydligas i kapitlet: De fenom-
en och företeelser som fokuseras i studien; de resonemang om skeenden och 
processer vilka visat sig värdefulla för att förstå studiens tids och rumsliga 
aspekter; samt de analytiska begrepp som utvecklats under arbetets gång vil-
ka utgör konkreta redskap i bearbetningen. Sammantaget utgör det som följer 
avhandlingens perspektiv och teoretiska utgångspunkter. 

Kunskapsprocesser och identifikation 
Studiens centrala frågor rör hur kunskaps- och identifikationsprocesser ut-
trycks och ges mening i människors berättelser, samt hur de kan förstås i för-
hållande till övergripande föreställningar kring högre utbildning och arbete. 

Lärande, kunskapsformering och identifikation kan utifrån samtida forsk-
ningsdiskussion förstås som livsprojekt – människan antas vara både huvud-
aktör och regissör. Livet som helhet innefattas i projektet. Olika passager ut-
gör utsnitt i människors levnadsbanor som, å ena sidan, blir uttryck för indi-
viders ordnande och planerande av sina liv – lärande, utbildning och yrkesval 
förstås då som del i ett reflexivt livsprojekt. Å andra sidan lyfts olika villkor 
och omständigheter fram och ges betydelse i processen – lärande, utbildning 
och yrkesval blir beroende av en mängd olika faktorer och villkor, eller, en 
följd av de föreställningar vi för stunden har tillgång till. Dels betonas männi-
skan reflexivitet – möjligheten att göra överväganden, omtolkningar och ra-
tionella val – någon som hanterar livets möjligheter på ett medvetet sätt. For-
mandet av identiteter ses då som ett reflexivt projekt (Giddens, 1990, 1991). 
Tanken att människan influeras av ett antal föreställningar och har att förhålla 
sig till faktiska villkor – vilka i hög grad sätter gränser för möjligheten att 
välja – pekas också på. Identifikation betyder då inte nödvändigtvis att val 
vilar på rationell basis (Bauman, 2001, 2004). Båda dessa tankefigurer har ett 
värde i studien vid bearbetning av textmaterialet. Begreppet identifikation
föredras framför begreppet identitet. Identifikation pekar på en identitetsfor-
mande process, snarare än syftar på en essentiell innebörd. 

Att sätta in lärandet i ett vardagssammanhang skapar en nyttig spänning 
mellan lärandets potentialer och individuella hinder. Salling Olesen (2001a, 
b) uttrycker att detta är två sidor av samma mynt – de finns alltid med i leken. 
En betoning av motstridiga aspekter och känslor, vilka uppstår i vardagliga 
situationer, är en intressant dubbelhet jag låter befrukta mitt avhandlingspro-
jekt. Dessa motstridiga känslor – ambivalens – ses av Weber (1996), Salling 
Olesen och Weber (2001) samt Salling Olesen (2003, 2006a) som identite-
tens subjektiva dynamik. Såväl kunskaps- som identitetsformering antas in-
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fluerade av en subjektiv dynamik. Processer vilka visar sig som mer eller 
mindre sammanhängande vävar i intervjupersonernas berättelser. 

Livspolitik
Den tendens som visar sig i texterna – att ansvaret för lärande och kunskaps-
bildning är en fråga för individen att förhålla sig till och hantera – är högin-
tressant ur perspektivet levnadsbanor. En individualisering av kunskapspro-
cesser betyder att människans subjektivitet och reflexivitet utgör attraktiv rå-
materia för att bedriva livspolitik. Livspolitik (‘life-politics’) förstås som en 
ständigt pågående process vilken rör identiteten – subjektiva föreställningar 
om vilka vi vill vara – samt en rad förhandlingar och handlingar i samband 
med detta (Bauman, 2001, 2004). En politik som människor förväntas bedri-
va i förhållande till sig själva, och i förhållande till livet som helhet. 

Gränser för livspolitik diskuteras. Bauman (2001, 2004), vars resone-
mang kring livspolitik utgör en viktig referenspunkt i avhandlingen, betonar 
att allt som sker människor under livet inte är möjligt att förstå och förklara i 
termer av val eller i termer av reflexivitet – faktiska villkor medverkar också. 
Det är inte rimligt att tänka sig att all den röra som människor kan hamna i, är 
resultat av alltigenom medvetna val på rationell basis. Här delar jag Baumans 
uppfattning. Ur dessa resonemang hämtas kritiska synpunkter på idéer om 
livspolitik. Faktiska villkor och ett antal dominerande tankefigurer sätter 
gränser för våra val och vårt handlande. 55 Sammantaget kan vi säga att våra 
val utgör rationella svar i förhållande till de villkor och föreställningar vi har 
för handen, i stunden. 

Livslångt lärande 
Universitet och högre utbildning har under modern tid haft en central roll för 
produktion av kunskaper. Parallellt med en ‘livslångtlärande explosion’ 56 be-
skrivs en förskjutning av kunskapsprocesser – närmare de sammanhang där 
kunskaper och färdigheter används, till arbetslivet och andra verksamheter. 
Forskare inom högre utbildning och det vetenskapsteoretiska fältet har pekat 
på detta (Barnett, 2000; Gibbons 2002; Nowotny m fl 2001). 

I utbildningspolicy beskrivs liknande förskjutning. Inom svenskt utbild-
ningsväsen betonas universitetens samverkan med andra aktörer. Samverkan 
ses som en förutsättning för att utbildning och forskning skall vara relevant i 

55 Michael Foucault (1993) talar på liknande sätt om ‘möjlighetsvillkor’ – möjlig-
görandet av och villkor för att dominerande tankefigurer och föreställningar får 
inflytande i olika processer och skeenden. 
56 En diskursiv explosion är det som avses. 
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förhållande till samhälleliga krav och arbetslivets förväntningar. Tidigare har 
den högre utbildningens uppgift i relation till allmänheten uttryckts i termer 
av ‘den tredje uppgiften’. Den har betraktats som en uppgift för högskolan. 
Senare har detta kommit att beskrivas som samverkan mellan olika parter 
(Högskoleverket, 2005:9 R). Samverkan mellan olika aktörer skrivs också 
fram som en förutsättning i strategier för livslångt lärande, och en hållbar 
samhällsutveckling. Tydligt framträder detta i policy dokumentet Att lära för 
hållbar utveckling (SOU, 2004:104). Lärandet kan inte, och bör inte, ses som 
en avgränsad och isolerad utbildningsföreteelse enligt dessa riktlinjer. I Sve-
rige och i andra länder betonas det livslånga lärandet som ett sätt att snabbt 
kompensera för nya kompetensbehov i arbetslivet (Högskoleverket, 2003:27 
R). En politisk strävan är tydlig. Människors lärande skall bättre motsvara det 
som efterfrågas på arbetsmarknaden (se även Högskoleverket, 2004: 36 R).  

Dessa övergripande föreställningar kring livslångt lärande producerar bil-
der av lärande som ett obestämt och gränslöst fenomen – med utbredning i tid 
och rum. Tanken att lärande i huvudsak sker inom utbildning förefaller vara 
närmast utdöd – på gott och ont. Lärande blir en huvudingrediens i livet, inte 
minst gäller det människors yrkesverksamma del av livet. Mer sällan betrakt-
as livslångt lärande som lärandets ‘infiltratör’ i livet, i negativ mening. Möjli-
gen kan begreppet hållbar utveckling ses som en värdig uppföljare till livs-
långt lärande. Flera likheter finns termerna emellan. De rör på olika sätt kun-
skap, lärande och utveckling – men inte främst i en innehållslig mening. De 
säger något om både när, var och hur de här processerna skall utspela sig – 
jag menar att de i huvudsak fokuserar former för kunskapsprocesser i samhäl-
let. De signalerar på olika sätt att lärande och utveckling har en framåtblick-
ande innebörd. Exempelvis säger hållbarhet något om hur saker och ting för-
håller sig idag – i förhållande till morgon. 

I avhandlingen förstås livslånga och livsvida kunskapsprocesser som sig-
nifikanta tankekonstruktioner vilka reellt finns med och bygger upp verksam-
heter i dagens samhälle – som universitet och arbetsplatser. Livslångt lärande 
utgör ett paraplybegrepp i studier av dessa kunskapsprocesser. Processerna 
relateras även till resonemang om hållbart liv (j m f hållbar utveckling). Kri-
tiska aspekter av livslångtlärande diskussionen 57 är särskilt intressanta för 
studien.

Levnadsbanor
Det förlopp som studien fokuserar är när civilingenjör- och läkarstuderande 
möter arbetslivet efter genomgången utbildning och deras första år i respekti-

57 För referenser, se den teoretiska ramen. 
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ve yrke. Att gå från ett sammanhang till ett annat innebär en rörelse i faktisk 
mening. En rumslig förflyttning med det som följer – materiella förändringar 
med nya förutsättningar, villkor, krav, möjligheter etc. Det innebär även kul-
turellt betingade förändringar – nya normer och värderingar – vilka ger ram 
åt vad som är socialt accepterat samtidigt som olika slag av konsensus etab-
leras. Såväl människor som kunskap och färdigheter rör sig, formas, omvand-
las av och under sådana processer. Sannolikt kommer också de nya samman-
hangen att förändras i någon mån. Frågan är inte om förändringarna sker, 
utan snarare på vilka sätt det i så fall sker samt konsekvenser för de männi-
skor som utgör en del av dessa processer. 

De passager som är centrala i studien behandlas som utsnitt i människors 
levnadsbanor och kan, å ena sidan, ses som uttryck för individers ordnande 
och planerande av sitt liv som helhet (j m f livslångt lärande) – utbildning el-
ler yrkesval förstås som en del av ett reflexivt livsprojekt. Å andra sidan kan 
mer eller mindre tydliga villkor och omständigheter lyftas fram och ges bety-
delse i sådana processer – utbildning och yrkesval är närmast ett svar på en 
mängd olika faktorer och villkor, eller helt enkelt en följd av de föreställnin-
gar vi för stunden har tillgång till. Båda dessa synsätt har ett värde i bearbet-
ningen av studien material. 

Centralt i avhandlingen är hur kunskapsprocesser och yrkesidentifikation 
kommer till uttryck och kan förstås i förhållande till människors levnadsban-
or. Jag menar att föreställningar om livslångt lärande och rörliga kunskaps-
processer utgör livsvillkor – dominerande föreställningar som vi själva är en 
del av och som vi på olika sätt förhåller oss till, reproducerar och låter få in-
flytande i livet. Det behövs komplementära sätt att förstå och beskriva dessa 
fenomen, vilka i någon mån tar hänsyn till såväl människors subjektivitet och 
självförståelse och mer eller mindre sammansatta villkor vilka möjliggör – el-
ler kanske omöjliggör – viss utveckling. I avhandlingen hämtas idéer från 
Salling Olesens (2000; 2001a, b) och hans danska kollegors (Siig Andersen m
fl 2001; Weber m fl 2001) livshistoriska ansats. Genomgående väljer jag dock 
att använda begreppet levnadsbana framför livshistoria. Intervjumaterialet är 
som jag ser det alltför begränsat på bakgrundsdata för att aspirera på en livs-
historisk ansats. Utsnitt ur levnadsbanor kan ses som en något modifierad 
form, vilken också i högre grad fokuserar den spatiala dimensionen.  

Flexibilitet – Stabilitet – Ambivalens 
Rubrikens begrepp utgör analytiska redskap i förhållande till det transkribera-
de textmaterialet. De används dialektiskt för att analysera kunskaps- och id-
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entifikationsprocessers form. 58 Begreppen kan även ses som olika aspekter 
av de processer som fokuseras i studien. 59 Genom olika händelser och passa-
ger i livet konfronteras människor med förändringar. Frågor som implicit rör 
flexibilitet och stabilitet kan uppstå i samband med dessa förändringar. Det är 
inte ovanligt att viss förhandling involveras i detta – förhandlingarna som för 
med sig ambivalens. I studien aktualiseras sådana resonemang. 

Flexibilitet är en framträdande tankefigur i texter kring dagens arbetsliv. 
Sennett (1998) utgör en viktig referenspunkt i detta. Han pekar på personliga 
konsekvenser för människor som är en del av det moderna arbetslivet med 
flexibla arbetsplatser, slimmade organisationer och tillika en ostabil arbets-
marknad – själva innebörden av arbete förändras under sådana förhållanden. 
Människors böjlighet problematiseras. Personliga konsekvenser av det nya 
arbetet 60 rör hur vi förstår oss själva samt sätten vi relaterar till andra männi-
skor. Salling Olesen (2003) och hans kollegor (Siig Andersen m fl, 2001)
diskuterar flexibilitet som en subjektiv kvalitet i lärprocesser. De danska utt-
rycken ‘bøjlighed’ och ‘tilbøjelighed’ används för att belysa flexibilitetens 
och lärandets dubbla sidor. Uttryck för hur flexibilitetstendenser ter sig, dess 
personliga konsekvenser, samt hur mening konstrueras kring detta belyses i 
min studie. Människors formbarhet och böjlighet är då i fokus. 

Med den engelska termen ‘character’ pekar Sennett (1998) på etiska vär-
den – i betydelsen hur människan förhåller sig till sig själv och hur hon rela-
terar till omvärlden. Termen karaktär fokuserar långsiktiga aspekter av käns-
lomässig erfarenhet i förhållande till andra människor. Föreställningar kring 
långsiktighet och hållbarhet utgör motvikt till diskussioner om flexibilitet i 
studien. Tankefiguren hållbar utveckling framträder på policy- och forsk-
ningsarenan. Hållbar utveckling är en mångdimensionell term som syftar på 
olika aspekter av samhällsutvecklingen i stort – med innebörden att sträva 
efter en utveckling som inte motverkar att världen och samhället går att leva i 
morgon också. ”Ekonomiska, miljömässiga, sociala, etiska, humanitära och 
hälsorelaterade aspekter” är något av det som pekas på (SOU, 2004:104). 
Föreställningen hållbar utveckling har mycket gemensamt med livslångt lär-
ande. Båda rör kunskap, lärande och utveckling – men inte främst i en inne-
hållslig mening. De säger något om när, var och hur saker bör utspela sig. Jag 
menar att de i huvudsak fokuserar former för kunskapsprocesser i samhället. I 

58 D v s svarar mot frågan Hur.
59 De utgör även resultat – begreppen är såväl teoretiskt som empiriskt grundade. 
60  Utgångspunkten för Sennetts studier är arbete inom en rad olika branscher och 
arbetsplatser i USA. Klassiska arbetaryrken inom såväl mans- som 
kvinnodominerade branscher, tillsammans med yrken vilka ekonomiskt sett kan 
betecknas som toppjobb inom IT sektorn har studerats av honom. 
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avhandlingen syftar begreppet stabilitet på liknande aspekter som avses med 
hållbar utveckling. Utifrån antagandet att dessa föreställningar opererar kom-
mer gränsen för vad som är utbildning, arbete och fritid att successivt suddas 
ut. Utifrån perspektivet levnadsbanor blir frågan om hållbara liv intressant.

Goda möjligheter att ordna livet, på samma gång som samhället och in-
flytande från dominerande föreställningar upplyser oss om att vi faktiskt bör 
vara på vissa sätt, kan förstås som en motsägelse. Ambivalens utgör baksidan 
av detta mynt. Konsekvenser av motstridiga förväntningar visar sig som män-
sklig, existentiell problematik i människors berättelser. Värdet av att förhålla 
sig flexibel, mobil och öppen för ständig förändring är en sådan, vanligen 
positivt laddad, föreställning i dagens samhälle. Människans självförståelse 
tycks säga att vi bör åstadkomma något klokt i linje med den föreställningen, 
något som är attraktivt eller på något sätt efterfrågat i arbetslivet, nu eller i 
framtiden. Baumans (2001) kritik av individualiseringstendenser i samhället 
och sätt att resonera om ambivalens i samband med detta influerar studien. 
Också tankestrukturen hur ‘Jag’ förhåller mig till ‘den Andra’ (Bauman, 
1991, 2004) används i förhållande till företeelserna identifikation och ambi-
valens. Så även Weber (1995, 1996) samt Salling Olesen och Weber (2001) 
när de pekar på att komplexa händelser i vardagen alltid producerar blandade 
känslor – ambivalens. I linje med ett psykodynamiskt synsätt beskriver de 
ambivalens som en kvalitet i en subjektiv dynamik. De representerar en i min-
dre abstrakt – och i högre grad generativ – uppfattning om ambivalens som 
enligt min mening är fruktbar för studien. 

Kunskapsteoretiska utgångspunkter 

Kunskapsteoretiska resonemang utgör referenspunkter för att förhålla mig till 
de fenomen och företeelser som fokuseras i studien. Vad jag avser med kun-
skapsteoretiska resonemang är övergripande ett problematiserande förhåll-
ningssätt kring: kunskapers betydelse, funktion och värde, samt hur kunskap-
er (re)produceras, konsumeras och nyttjas i dagens samhälle. 

Kapitlets huvudrubrik Att göra perspektiv signalerar en konstruktivistisk 
utgångspunkt. Den är social konstruktivistisk i den meningen att ett perspek-
tiv inte är något givet 61 – studiens perspektiv formas specifikt för avhandlin-
gen. Det har formats genom bearbetning av texter, parallellt med bearbetning 
av empiriskt stoff – studiens intervjumaterial. Tillvägagångssättet uttrycker 
implicit att det är möjligt att uttala sig om något utanför själva texten, språket, 
talet. Intresset i avhandlingen är dubbelt – att uttala något om både en text-

61  Se t ex Barlebo Wenneberg, 2000. 
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värld och den värld människor föreställer sig och upplever. Utifrån min utsikt 
vore något annat att missa väldigt intressant kunskap om samhället vi lever i. 

Social kunskapsteori 
Kunskapsteoretiska referenspunkter hämtas i huvudsak inom social kun-
skapsteori. Stehr (1994, 2001) har teoretisk hemvist inom området, och har 
publicerat titlar med relevans för studien: Knowledge Societies (1994) och 
The Fragility of Modern Socities (2001). Kunskap antas innefatta en social 
dimension, en handlingsdimension och en förändringspotential. Ett kunnande 
förutsätter någon form av delaktighet – kunskap blir på så sätt en kapacitet att 
handla och agera – kunskap blir en potential att sätta något i rörelse (Stehr, 
2001). Kunskap förstås som ett socialt och ett i hög grad aktivt fenomen, en 
mix av både teoretisk och praktisk förståelse, av abstraktion och konkretion, 
av objektivitet och idéer. Gränsen mellan social kunskapsteori och kunskaps-
sociologi är tämligen diffusa. I efterföljande avsnitt visar jag kort på dess 
skilda rötter, samt pekar ut avhandlingens position i förhållande till detta. 

social kunskapsteori/kunskapssociologi  

Social kunskapsteori och kunskapssociologi har en relation till varandra. Bå-
da termerna är beteckningar för ämnesdiscipliner – av tradition kategorisera-
de som skilda ämnesdiscipliner. 

Kunskapsteori beskrivs som en gren av filosofiämnet (Fuller, 2002; Kitc-
her, 1994; Solomon, 1994) medan kunskapssociologi vanligen anses som en 
gren inom sociologin (t ex Berger & Luckmann, 1979). Mixade varianter där 
man i olika grad har adopterat idéer från båda dessa inriktningar finns också. 
En uppluckring i sättet att förstår detta har skett, exempelvis bland veten-
skapshistoriker och vetenskapssociologer 62. Min slutsats är att termerna i sig 
– social kunskapsteori och kunskapssociologi – huvudsakligen utgör symbol-
er för en disciplinär indelning, vilken inte är särskilt entydig. Konturerna är 
suddiga. Några exempel som visar på det följer. 

Social kunskapsteori förstås som en begreppslig och normativ studie vil-
ken rör sociala relationer, roller, intressen, institutioner etc. och deras bety-
delse för kunskap (Schmitt, 1994). Traditionellt sett har kunskapsteori en be-
greppslig/normativ, teoretisk inriktning. De centrala frågorna har rört om 
kunskap skall förstås som ett individuellt fenomen, ett socialt fenomen, eller 
kanske både som ett individuellt och socialt fenomen (Fuller 2002; Goldman, 
1999; Schmitt, 1994). 

62 T ex Bloor, Harding, Knorr-Cetina, Latour, Woolgar. 
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Kunskapssociologi har till skillnad från kunskapsteori betraktats som ett 
empiriskt studium. En studie av sociala villkor för kunskap och kunskapsut-
veckling, och vad som anses som kunskap samt kunskapens roll i samhället 
(Schmitt, 1994). Ursprungligen uppstod termen kunskapssociologi inom ett 
intellektuellt-filosofiskt sammanhang i Tyskland på 1920-talet. 63 Bland 
annat diskuterades kunskapers relativa karaktär och innebörden av detta. 
Senare infördes kunskapssociologin till det sociologiska sammanhanget 
genom Mannheims tolkning – det som särskilt fokuserades var 
ideologibegreppet (Searle, 1997). Från sociologiskt håll uppstod 
uppfattningen att verkligheten konstrueras socialt och att uppgiften för 
kunskapssociologin är att studera dessa processer (Berger & Luckmann, 
1979). 64 Denna idétradition – som kännetecknas av uppfattningen att 
verkligheten konstrueras socialt – ansluter sig flera kunskapsteoretiker också 
till idag. 

Social kunskapsteori betraktas allt oftare som en bred, tvärdisciplinär, in-
tellektuell rörelse som avser att rekonstruera olika kunskapsteoretiska frågor 
– med utgångspunkt i antagandet att kunskap till sin grund är social (Fuller, 
2002). Också en, vad jag kallar, empirisk-pragmatisk-normativ inriktning fr-
amträder. Intresset är att undersöka vilka kunskaper människor i samhället 
behöver, och under vilka villkor dessa kunskaper bör produceras och distri-
bueras. Vetenskapliga praktiker utgör vanliga studieobjekt, men utifrån olika 
ansatser (Gibbons m fl, 1994; Gibbons, 2002; Latour & Woolgar, 1986; Lato-
ur, 1987, 1998; Longino, 1994; Nowotny m fl, 2001).

Sammantaget menar jag att det knappast är möjligt att göra en tydlig dis-
tinktion mellan kunskapsteori och kunskapssociologi, det framstår inte heller 
som särskilt meningsfullt. Min slutsats är att avhandlingsarbetet kan ses som 
antingen kunskapsteoretisk eller kunskapssociologisk. Jag föredrar att betrak-
ta den som kunskapsteoretisk med huvudsakligt fokus på kunskapens sociala 
dimension.

Dialektik
Vi formas av sociala processer och omvänt formas eller vidmakthålls – gen-
om de vi är – sociala och samhälleliga strukturer. Människans subjektivitet 
har på så sätt ett dialektiskt förhållande till samhället. Hon är ett påverkbart 
socialt subjekt men också ett subjekt med vilja, intentioner och intressen som 
påverkar handlandet. Människan formas av – och formar – sin omvärld. Dial-
ektiska processer är därför intressanta för studien som helhet. Den subjektiva 

63 Termen uppstod med Max Scheler. 
64 En intellektuell idétradition som har sina rötter i såväl Marx´ som Nietzsches 
filosofi, likväl som inom historicismen. 
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dimensionen – de erfarenheter och den självförståelse som studiens läkare 
och civilingenjörer ger uttryck för – relateras till mer övergripande föreställ-
ningar. Detta för att kunna förstå något av förhållandet högre utbildning – ar-
bete. Begreppen stabilitet – flexibilitet – ambivalens används dialektiskt vid 
bearbetning av de intervjuades berättelser. 

Subjektivitet, diskursiva uttryck och andra faktum 
I studien betraktas mänskligt varande och handlande som något subjektivt.
Men handlingar är inte bara drivna av val, intentioner eller personliga motiv. 
De påverkas i hög grad av sammanhangens mer eller mindre accepterade 
‘sanningar’, förhandlad konsensus och faktiska villkor. Diskursiva uttryck 
antas också spela roll. Subjektivitet förstås dels som individers självförståelse 
och meningsskapande, dels som en relation. Subjektivitet i termer av en rela-
tion avser sätten att relatera och agera i förhållande till något utanför sig själv 
– genom intention och interaktion. 65

På så sätt utgör människors existenser och levnadsbanor fundamentala 
länkar i samspelet mellan universitet och arbetsliv. Intresset är på vilka sätt 
subjektivitet, självförståelse och handlanden kommer till uttryck och ‘griper 
in i’ det förmodade samspelet mellan utbildning och arbete. Omvänt följer 
frågan, enligt min mening lika självklar och nödvändig att ställa, vad delak-
tigheten i denna interaktion får för konsekvenser för människorna själva? 

Livsvärlden 
Förståelse för människor i förhållande till givna sociokulturella betingelser är 
en förutsättning för all mellanmänsklig förståelse. Detta benämns att förstå 
livsvärlden. 66 Schutz och Luckmann (1973) har vidareutvecklat ett i grunden 
fenomenologiskt livsvärldsbegrepp – ett begrepp med grunden i en filosofi 
om medvetandet, fundamentala strukturer och de förgivet tagna subjektiva 
villkor vilka utgör transcendental ram och fungerar strukturerande för upple-
velser i det dagliga livet (‘everyday experience’). De ger livsvärld en i hög 
grad sociologisk och handlingsorienterad innebörd i resonemang kring inter-
subjektivitet, kollektiv mening och livsvärldens betydelse för hanterandet av 
situationer. Barnett (1994, 2000) använder sig också av livsvärldsbegreppet. 
Han ger det främst betydelsen metalärande i diskussioner kring kunskap och 
lärande, med särskild betoning på den etiska dimensionen. Människans sätt 
att förstå sig själv och att vara fokuseras. På liknande sätt diskuterar Sennett 

65 Se kapitel 4 för vidare referenser kring subjektivitet. 
66 Begreppen livsvärld och systemvärld används som en analytisk distinktion, vilket 
inte med automatik utgör ett ontologiskt ställningstagande. 
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(1998) människans karaktär (‘character’) – hur vi förhåller oss till oss själva 
och på vilka sätt vi relaterar till andra i vår omgivning. 

I avhandlingen används livsvärldsbegreppet dels med betydelsen ett hori-
sontbildande sammanhang som en implicit resurs för tolkning och förståelsen 
av olika situationer 67 – dels med betydelsen att livsvärlden konstituerar situa-
tioner och människors handlande i sig. Ytterligare utgångspunkt är antagan-
det att livsvärlden kommer till uttryck genom olika slags symboler (som 
språk). Trots att jag inte delar Habermas (1987, 1996) syn på kommunikation 
avseende konflikt – konsensus 68 så delar jag uppfattningen att det är genom 
människans livsvärld som kulturella värderingar, sociala normer och subjek-
tiv mening såväl reproduceras som förändras. Också Sennetts (1998) betydel-
se av ‘characters’ relateras till livsvärlden i studien. 

Språk och text är mer än språk och text 
Berättelser, språk och tal ses som representationer och sociala konstruktion-
er. I min värld finns ingen motsättning i detta. Språket är i sig meningsskap-
ande – språket gör något med både människor och världen. Våra berättelser 
utgörs inte bara av ett återblickande (reflexivitet) – de är också konstitutiva 
till sin karaktär. Berättelser är på så sätt med och formar framtiden. 

De utgör även en del av, och säger något om, den värld vi befinner oss i. 
Språket ger uttryck för olika föreställningar om vår verklighet. Såväl språket 
som föreställningar representerar och symboliserar någonting utöver sig 
självt – de är på så sätt konstitutiva för den sociala verkligheten (Searle, 
1997). I studien förstås språk och berättelser som något vilket går utöver en-
skilda individers tankar och föreställningar. Text ses som något mer än text – 
den representerar och företräder något utöver sig självt. Därför är det också 
möjligt att uttala sig om något utanför texten – om det som sker omkring oss. 
Avhandlingstexten säger något om den verklighet vi existerar i. 

67 Livsvärlden utgör på så sätt tolkningsram som avgränsar situationer. En situation 
förstås som ett tematiskt avgränsat utsnitt ur livsvärlden utifrån någons intressen eller 
motiv (Habermas, 1996). Att jämföra med Searle (1997) som menar att en text bara 
kan förstås mot kulturell invand förförståelse eller livsvärldsförankrade bakgrunds 
antaganden – en slags implicit vetande (inspirerat av Wittgentein). 
68 Kritik riktas mot resonemangets målrationalitet och idealistiska prägel. Motsättnin-
gar och konflikter är svåra att förankra och diskutera inom ramen för detta – utan 
samförstånd ingen förändring och utveckling etc. 
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Sammanfattning

Det kan finnas ett behov av att bildligt ordna avhandlingens perspektiv. En 
sammanfattande figur av teoretiska och analytiska utgångspunkter följer: 

Livslångt lärande

Levnadsbanor

flexibilitet-stabilitet 
-ambivalens 

YRKESIDENTIFIKATION

KUNSKAPSFORMERING

Hållbart liv (?) 
Högre utbildning 

 och arbete 

Figur1. Avhandlingens teoretiska och analytiska utgångspunkter: fenomen, 
processer & analytiska redskap. 

Figur 1 illustrerar avhandlingens huvudsakliga utgångspunkter. Högre utbild-
ning och arbetsliv är det övergripande forskningsområdet – det utgör också 
läkarnas och civilingenjörernas reella sammanhang. De fenomen och förete-
elser som studeras är kunskapsprocesser och identifikation – med hjälp av, 
bland annat, de analytiska begreppen flexibilitet, stabilitet och ambivalens. 
Detta analyseras och beskrivs som processer i termer av livslångt lärande och 
levnadsbanor. Som jag ser det är fenomen, processer, analytiska begrepp och 
kunskapsteoretiska antaganden intimt sammanlänkade med varandra och öm-
sesidigt beroende i forskningsansatsen. 
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Studien tar sin övergripande metodologiska utgångspunkt i reflexiv tolk-
ning – ansatsen förespråkar en tolkningsprocess vilken rör sig över olika ski-
kt med avsikt att nå poängrikedom (Alvesson & Sköldberg, 1994, 2008). 69

Avhandlingens kunskapsteoretiska antagande kan beskrivas som ett tolkande 
av fenomen och företeelser i människors föreställningsvärld såsom de kom-
mer till uttryck och ges mening under intervjuer, samt ett urskiljande av över-
gripande föreställningar som de framträder i undersökningsgruppernas berät-
telser över tid. 

Människans subjektivitet är central i studien – även om enskilda männi-
skors erfarenheter och föreställningar inte utgör det egentliga studieobjektet. 
Strävan är snarare att studera föreställningar såsom de framträder hos civil-
ingenjörer och läkare. Kritiska och dialektiska resonemang används för att 
diskutera deras berättelser i förhållande till utbredda tankefigurer kring kuns-
kap, utbildning och arbete i dagens samhälle. 

I efterföljande kapitel beskrivs den metodologiska ansatsen närmare. För-
utom det, har kapitlet huvudsakligt fokus på den hantverksmässiga delen. In-
tervjustudiens uppläggning och genomförande kommer att beskrivas, till-
sammans med de överväganden och val som gjorts under resans gång. Också 
beskrivning och diskussion kring tillvägagångssätt, material, min egen roll 
som forskare samt studiens värde följer i nästa kapitel.  

69 Den metodologiska ansatsen utvecklas vidare i avhandlingens kapitel 6. 
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6. Studiens uppläggning och metod 

I detta kapitel fokuseras intervjustudiens uppläggning och genomförande un-
der åren 2002-2006. En beskrivning av studien som helhet – metod, material, 
genomförande, bearbetning och analys – ges. Mitt förhållningssätt som for-
skare, etiska och kvalitativa aspekter av forskningen berörs avslutningsvis i 
kapitlet. Först, till frågan om mitt sätt att förstås och använda vetenskaplig 
metod.

Vad är metod? 

Ett svar på rubrikens fråga är att metod betyder olika saker i skilda samman-
hang. Det finns såväl detaljerade beskrivningar av tekniker som mer översikt-
liga strategier för hela forskningsprojekt inom metodlitteraturen. Mina sam-
lade intryck har landat i följande: Metoder är vad forskare använder sig av
för att studera fenomen (objekt) vid produktion av vetenskaplig kunskap. Vi 
använder oss av såväl redskap som olika vetenskapsfilosofiska utgångs-
punkter när objekten studeras. Vad vi tror existerar (ontologi) influerar van-
ligen vad vi tror det är möjligt att nå kunskap om (epistemologi). Vad vi an-
ser värt att veta (värdeteori) påverkar sannolikt våra val. Sätten vi når kun-
skap – om det vi tror vi kan nå värdefull kunskap om – är såväl metodologins 
som metodens område. Metodologi förstås som en övergripande ansats, vilk-
en ger riktlinjer för hur forskaren ska nå kunskap om det som studeras. Meto-
der utgör såväl grunden till, som redskapen för, en studies forskningsmateri-
al. De är vad forskaren använder sig av i förhållande till det som studeras. 70

I likhet med Alvesson och Deetz (2000), samt Alvesson och Sköldberg 
(1994, 2008) intar jag ett brett förhållningssätt till metod. Metoder utgör en 
mix av vetenskapsfilosofi och handfasta redskap – de utgör grundvalarna för 
arbete med det empiriska materialet. Det innebär något mer än själva teknik-
erna och procedurerna för undersökningen. Sättet att närma sig ämnet, de frå-
gor som ställs och de svar som söks, tolkningslinjer samt sättet att framställa 
insikterna berörs också. Metoder är reflekterande verksamheter. 

Sätten att beskriva forskningsproceduren hänger samman med hur vi bet-
raktar vetenskaplig kunskap. Två exempel ges: Att producera sann och objek-
tiv kunskap bygger på en vedertagen forskningstradition med den epistemo-

70 Här är inte möjligt att ange några andra källor. Det bygger, som jag ser det, på 
inom vetenskap/vetenskapsteori allmängiltiga antaganden som jag införlivat i mitt 
sätt att förstå detta. 
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logiska grundsynen att kunskaper speglar en objektiv verklighet. Andra tradi-
tioner bygger i högre grad på en medvetande eller upplevelseorienterad, tol-
kande syn med förståelsen av den sociala verkligheten som konstruerad – 
kunskaper ses inte som en spegelbild av en objektiv verklighet. Verkligheten 
blir subjektivt beroende. Skiftningar finns som bekant där emellan. Metodbe-
skrivningar färgas av hur vi ser på förhållandet mellan verklighet och text. 
Också forskningstraditioner och språkbruk präglar våra beskrivningar.

Insikter i forskningens många lager och multipla procedur har vuxit, och 
beskrivningar av forskningsprocedurer görs idag på vitt skilda sätt (Alvesson 
& Deetz, 2000). Konsten att förvandla en inte helt spikrak forskningsprocess 
till en lättillgänglig text är inte enkel. Hur redogörs på ett vettigt sätt för 
forskningsresultat, utan att bruka alltför mycket våld på materialet är en fråga 
jag själv ställt mig. Fontana och Frey problematiserar detta på följande sätt: 

But anyone who has engaged in fieldwork knows better; no matter how or-
ganized the researcher may be, he or she slowly becomes buried under a 
growing mountain of field notes, transcripts, newspaper clippings, and 
tape recordings. Traditionally, readers were presented with the research-
er’s interpretation of data, cleaned and streamlined and collapsed in ratio-
nal, non contradictory accounts. (Fontana & Frey, 1994, s 372)  

Sättet att hantera framställningen formas av hur vi ser på vetenskaplig kuns-
kap – ”rationella och motsägelsefri redogörelser” representerar ett sätt. Min 
uppfattning är att motsägelsefria redogörelser inte är givet eftersträvansvärda. 
Synliga spänningar och motsägelser i materialet kan ha ett värde. Då metodo-
logi i studier är vitt skilda är olika sätt att beskriva proceduren inte alls märk-
ligt. Om saker görs olika, ska de rimligen också beskrivas på skilda sätt. 

Reflexiv tolkning som metodologi 
Denna studie tar metodologisk utgångspunkt i reflexiv tolkning 71 – en kvali-
tativ ansats med en medveten distansering till traditionell vetenskapsmetodo-
logisk positionering (Alvesson & Sköldberg, 1994, 2008). En tolkningspro-
cess över olika skikt genomsyrar ansatsen. Det betyder tre saker i min studie: 
en medvetenhet om (a) tolkning vid bearbetning och analys av textmaterialet; 
(b) att forskaren är ett tolkande subjekt; samt (c) behovet av att tydliggöra te-
ori, sammanhang och kunskapsintresse för beskrivning av de företeelser som 

71 Reflexiv tolkning berörs även längre fram i avsnittet under ‘Bearbetning och 
analys’.
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studeras. En medvetenhet finns om att författarna beskriver fyra tolkningsni-
våer. Jag har valt att lägga mindre vikt vid det de benämner auktoritets och 
representationsproblematik i studien – därmed beskrivs tre tolkningsnivåer. 

Uppläggning

Studien är en longitudinell intervjustudie där 21 civilingenjörer och 22 läkare 
har deltagit. Forskningsansatsen fokuserar människors erfarenheter av kuns-
kaps- och identitetsskapande processer såsom de kommer till uttryck och ges 
mening under intervjuer. Sammantaget utgörs det empiriska materialet av 
transkriberat tal från 72 intervjuer, fördelade på två intervjuomgångar. 

Följa processer 
Uppläggningen syftar till att följa processer över tid. Specifikt betyder det att 
kunskaps- och identitetsskapande processer följs genom intervjuer med sam-
ma civilingenjörer och läkare vid två tillfällen. Ett tidsförlopp är avgörande 
för att studera processer. Hur dessa processer ter sig – när de intervjuade är 
nya i sina yrken, under de första åren i arbetslivet och vid rörelse mellan arb-
etsplatser – är i fokus. Då relativt lång tid skiljer de båda intervjutillfällena åt 
(i genomsnitt ca tre år), förändras ganska mycket för ingenjörerna och läkar-
na under perioden. Studiens data får spännvidd. Detta ger möjlighet att tolka 
deras berättelser som utsnitt ur levnadsbanor. 

förutsättning och planering 

Studien har upprinnelse inom projektet Högre utbildning, arbetsliv och livs-
långt lärande, vilket jag varit en del av sedan början av min forskarutbildn-
ing. Ramar för avhandlingsarbetet har på så sätt delvis varit givna – stor fri-
hetsgrad kännetecknar ändå studien och arbetet som helhet. 

Under vinterhalvåret 2001/2002 planerades uppläggningen av studien i 
grova drag inom projektgruppen vid Linköpings universitet 72. Tillsammans 
med doktorandkollegan i projektet genomfördes förarbetet kring undersök-
ningsgrupper och urvalsförfarande. Parallellt med detta arbetades en första 
intervjuguide fram. Utgångspunkten var att den skulle täcka in två doktorand-
ers forskningsintressen. Vi valde även att samarbeta kring genomförandet av 

72 De som var delaktiga i projektgruppen vid starten var Lars Ove Dahlgren, Per-Eric 
Ellström, Håkan Hult, Madeleine Abrandt Dahlgren, Staffan Nilsson och jag själv.  
Som doktorander kom vi in i projektet något senare än övriga. 
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intervjuerna. Under perioden knöts de första kontakterna via brev men de läk-
are och civilingenjörer som kom att ingå i studien. 

Material & tillvägagångssätt 

Material är ett knepigt ord att förhålla sig till i forskningssammanhang. En 
personlig motvilja finns att beteckna intervjuer – samtal med människor – 
som material. Snarare utgör intervjuer förutsättningar då de producerar forsk-
ningsmaterial till studien. Det som avses med material är de transkriberade 
texterna. Avsnittet som följer beskriver tillvägagångssättet vid produktionen.  

undersökningsgrupper och urvalsförfarande  

Inledningsvis gjordes en genomgång av utbildningsbeskrivningar via lärosät-
ens hemsidor för att hitta lämpliga undersökningsgrupper till studien. Svårig-
heten att få tydliga bilder av utbildningarna ledde till att kontakter togs med 
utbildningssamordnare vid universiteten. En ursprunglig tanke i projektet var 
att jämföra utbildningars relevans i förhållande till arbetslivet avseende det 
pedagogiska upplägget. Valet av lärosäten kom därför att präglas av att olika 
pedagogiska upplägg fanns representerade inom de aktuella utbildningarna. 

Den läkarutbildning och den civilingenjörsutbildning vi var intresserade 
av fanns vid Linköpings universitet. De utgjorde mer eller mindre givna val. 
Civilingenjörsutbildning med IT inriktning fanns endast vid ytterligare ett 
universitet, vilket blev avgörande. För läkarutbildning ville vi att såväl betyg-
sintag, som betyg kompletterat med personlig intervju vid antagning, skulle 
finnas representerade. Andra tungt vägande skäl vid val av lärosäten var geo-
grafisk närhet och bra kommunikationsmöjligheter. Fyra av Sveriges univer-
sitet – de i Göteborg, Linköping, Stockholm (Karolinska Institutet) och Upp-
sala – blev slutligen representerade. 

För att nå studerandegrupper användes LADOK utdrag från lärosätena, 
för tillträde till dessa var utbildningsadministratörer till stor hjälp. Urval gjor-
des bland studerandekohorter som fanns registrerade på utbildningarnas sista 
termin hösten 2001. Planen var att göra de första intervjuerna med nyutexa-
minerade vilka arbetat relativt kort tid i sina yrken. Ett slumpmässigt urval av 
totalt 48 personer gjorde med jämn fördelning mellan läkar- och civilingen-
jörsstuderande – urvalet stratifierades sedan avseende kön och ålder i över-
ensstämmelse med studerandelistorna. 
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Sammanlagt 48 personer (24 läkare och 24 civilingenjörer) kontaktades 
via brev i början av 2002. Breven följdes upp via telefon – på så sätt fick vi 
besked om de önskade medverka eller inte. 

Något vi inte räknat med uppstod. Civilingenjörsgruppen var mer brokig 
än vad vi föreställt oss. Några hade arbetat ganska lång tid. Givet var inte hel-
ler att de hade tagit ut sin examen/fullföljt sin utbildning. Andra hade avslutat 
sin utbildning – men saknade arbete. Ytterligare några befann sig utomlands 
för ett avslutande examensarbete, eller arbetade utomlands efter utbildningen. 
Dessa civilingenjörer började sina utbildningar då IT sektorn hade sin guldål-
der – slutet av 90-talet. Situationen på arbetsmarknaden förändrades drastiskt 
under perioden, och många hade problem att hitta arbete inom området efter 
utbildningen. Vissa problem att hitta det antal civilingenjörer vi planerat för 
uppstod. Samtliga civilingenjörsstuderande vid Linköping och Uppsala uni-
versitet från den aktuella kohorten gicks igenom. Nya brev skickades ut. 
Konsekvensen blev att ett antal ingenjörer som arbetat betydligt längre än 
vad vi från början hade tänkt, och för tillfället arbetslösa, kom att ingå i civil-
ingenjörsgruppen. Över tid har detta inte alls visat sig negativt för studien – 
snarare motsvarar gruppens sammansättning bättre situationen på arbets-
marknaden under de aktuella åren. Motsvarande förhållanden sågs inte inom 
läkargruppen. De utgjorde en homogen grupp avseende både tidpunkt för av-
slutad utbildning och inträde i arbetslivet. Ett fåtal läkare föll bort då inte ön-
skade delta eller befann sig utomlands. Av ekonomiska skäl valde vi i samt-
liga fall bort de personer som befann sig utanför Sverige. 43 personer kom 
slutligen att delta – 22 läkare och 21 civilingenjörer.

intervjuernas genomförande 

Under åren 2002-2006 genomfördes två intervjuomgångar med läkare och ci-
vilingenjörer. Flertalet hade runt årsskiftet 2001/2002 avslutat sina utbild-
ningar och börjat arbeta. Inför båda omgångarna testades intervjuguiden gen-
om pilotintervjuer med personer ur undersökningsgruppen – viss modifiering 
av guiderna gjordes efter detta. Då kvalitén på pilotintervjuerna var så pass 
goda bedömde vi att de skulle ingå i studiens material. 

De första intervjuerna gjordes under vår/höst 2002. Flertalet ingenjörer 
och läkare hade vid tillfället arbetat 3-9 månader i sina respektive yrken. Un-
dantag fanns – inom civilingenjörsgruppen hade några arbetat 2-3 år. När de 
andra intervjuerna gjordes, åren 2004-2006, hade flertalet arbetat under 2-4 
år. Fortfarande fanns några i ingenjörsgruppen i annat arbete än vad de utbil-
dat sig till – någon arbetade exempelvis som lärarvikarie, andra i gruppen ar-
betade med datorrelaterat arbete utan direkt koppling till sin utbildning. De 
som kom att intervjuas den andra omgången var totalt 30 stycken. 
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Intervjuerna genomfördes på olika platser. Ofta användes de intervjuades 
arbetsplats eller universitetens lokaler. Även intervjupersons eller intervjuar-
es bostad nyttjades då detta föredrogs. Också bibliotek och caféer har bistått 
med lokaler. En offentlig och för båda parter neutral miljö visade sig mycket 
samtalsvänlig. Fördelen med deltagarnas arbetsplatser är att det givit viss till-
gång till de intervjuades vardag. Detta har kommit att utgöra ganska viktiga 
referenspunkter i analysarbetet. Ibland har arbetsplatsen inverkat negativt på 
intervjuerna. Svårigheter att nå avskildhet och att avsätta tid har påverkat nå-
gra av samtalen. Det hände att intervjuer genomfördes under deltagares lunch 
– vilket knappast är idealiskt ur deras synvinkel. Med hjälp av hög fokuser-
ingsgrad hos de intervjuade, och en relativt strukturerad intervjuguide har det 
varit möjligt att genomföra samtliga intervjuer – trots ibland tveksamma för-
utsättningar. Några telefonintervjuer gjordes. Skälen till det var geografiska, 
eller helt enkelt tidsbesparande för intervjuperson eller intervjuare. Gruppern-
as geografiska rörlighet var ett bidragande skäl till att den ursprungliga grup-
pen kom att minimeras något. Att verkligheten, ekonomi och tid sätter ramar 
för vad som är möjligt i ett avhandlingsprojekt var ett faktum. 

Intervjuernas längd varade från 45 minuter till drygt två timmar. Yttre 
förhållanden spelade roll för intervjuernas längd. Också det faktum att vissa 
människor talar mer än andra – medan andra uttrycker sig kortfattat – har haft 
betydelse. Intervjuares bristande koncentration, tålamod och tid har vid vissa 
tillfällen satt gränser för berättandet. Samtliga intervjuer – med ett undantag – 
spelades in på ljudband. Intervjun som inte finns inspelad genomfördes via 
telefon då ingen bandspelare fanns att tillgå. 

En halvstrukturerad guide utgjorde underlag för intervjuerna (bilaga A, 
B). Relativt hög grad av struktur var en nödvändighet då vi var två personer 
som genomförde intervjuerna. Avsikten var att täcka in bådas forskningsin-
tressen. Intervjuguiden fokuserade förbestämda teman, med en blandning av 
öppna och mer specifika frågor. Under samtalens gång användes inflikningar 
och stödjande ord för att uppmuntrade den intervjuade att berätta mer, förtyd-
liga och konkretisera. Intervjuguiden inbjöd till både konkretion och abstrak-
tion. Avsikten var att nå såväl unika, fylliga beskrivningar utifrån intervjuper-
sonens horisont som mer generella resonemang. Spänningen mellan det spe-
cifika och det övergripande har varit en av styrkorna i materialet. 

Innehåll och dynamik i samtalen har styrts av intervjuguidens utformni-
ng. Att bygga en kvalitativ forskningsintervju utifrån tematik och dynamik är 
något Kvale (1997) pekar på i sina studier. Detta har varit den huvudsakliga 
inspirationskällan vid konstruerandet av intervjuguiderna. I likhet med Kvale 
är min grundsyn att mening konstrueras under intervjuer – båda parter sam-
spelar kring detta. Intervjuer betyder inte att en person rapporterar fakta eller 
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en objektiv bild till mottagaren. Snarare konstrueras en mening som finns nå-
gonstans mellan personernas horisonter. Även om en öppen och avspänd at-
mosfär eftersträvades, var maktförhållandet ändå sådant att intervjuaren plan-
erade och styrde samtalens innehåll och förlopp. Också intervjuguide, tid och 
faktiska förhållanden påverkade berättelserna. Mening har konstruerats uti-
från de specifika villkor som en forskningsintervju av detta slag kan erbjuda. 

Sammantaget har intervjuerna resulterat i ett såväl omfattande som rikt 
ljudinspelat material som bearbetats vidare. 

Bearbetning och analys 

Intervjustudien har resulterat i ett råmaterial – tal på band – som rör civil-
ingenjörers och läkares föreställningar kring kunskaps- och identitetsskapan-
de processer. Detta tal behövde översättas till text för att bli hanterbart.

Översättning
Transkribering av bandinspelade samtal kan liknas vid översättning ifrån ett 
språk till ett annat – från tal till text. En översättning sker aldrig neutralt. 
Vissa saker omvandlas och tenderar att framträda tydligare – annat tonas ned. 
Latour (1998) skriver om spridning av uttalanden, symboler och kunskaper i 
tid och rum. Han liknar sådan överföring vid en översättning. I följande ut-
drag beskriver han vad det kan betyda att detta är i händerna på människor: 

…var och en av dessa människor kan handla på många olika sätt, låta sym-
bolen falla, eller modifiera den, eller avleda den, eller förråda den, eller 
lägga till något till den, eller lägga beslag på den. En korrekt överföring av 
t ex en order gjord av ett stort antal människor, är en sällsynthet…och om 
den inträffar kräver det en förklaring.  (Latour, 1998, s 44) 

Citatet pekar på det närmast ofrånkomliga – att saker och ting förändras vid 
”överföring” människor emellan. ”Förklaring” krävs om något mot förmodan 
överförs ”korrekt”. På liknande sätt som Latour tänker kring mänsklig hand-
ling och överföring – en personligt färgad översättning från ett symbolspråk 
till ett annat – menar jag att människan är ofrånkomligt central vid transkribe-
ring av texter. Översättningen från tal till text färgas i någon mån av den som 
genomför transkriberingen. Trots denna vetskap valdes – på grund av textma-
terialets omfång – att ta hjälp med detta. 

En professionell person med bred erfarenhet av att transkribera forskn-
ingsintervjuer anlitades. Ett begränsat antal intervjuer har skrivits ut av annan 
person. Intervjuerna gjordes på svenska och en översättning nära talspråket
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har eftersträvats. Någon språklig analys aspirerar studien inte på – intresset är 
innehållsliga aspekter och hur de uttrycks. Vanligen har det framgått av tran-
skriptionerna då långa uppehåll, tvekan, upprepningar och otydligheter före-
kommit under samtalen. I något enstaka fall har inspelningarna haft dålig kv-
alité – som låg volym eller störande brus. Jämförelse mellan inspelning och 
text har då varit nödvändig för att fånga intervjuns karaktär. 

Sammantaget har de 73 intervjuerna resulterat i en mängd A4-sidor text-
material. Avhandlingen berör valda delar av detta – texterna som helhet ger 
också bakgrund och sammanhang till det som särskilt fokuseras i studien. 

Tolkning
Studiens analytiska utgångspunkt utgörs av reflexiv tolkning vid bearbetning 
av texter (Alvesson & Sköldberg, 1994, 2008) – ansatsen genomsyras av en 
tolkningsprocess över olika skikt. Det betyder tre saker för min studie – en 
medvetenhet om (a) tolkning vid analys av det empiriska materialet, (b) att 
forskaren är ett tolkande subjekt, samt (c) behovet av ett tydliggörande av så-
väl teori som sammanhang för att beskriva och förstå de fenomen och förete-
elser som studeras. 

Specifik handlar det om att urskilja och tolka fenomen och företeelser – 
såsom de kommer till uttryck och ges mening under intervjuer – samt att 
urskilja övergripande föreställningar som framträder i gruppernas berättelser. 
Strävan är att nå en poängrikedom (Alvesson & Sköldberg, 1994) genom att 
låta tolkningen röra sig över de tre skikt som pekas på (a-c). 

Den tolkande ansatsen ger utrymme för fenomenologiska intressen, 73 så-
som vardagserfarenheter och subjektiva föreställningar – såsom de framträd-
er i människors livsvärld. Ansatsen medger även dialektiska och kritiskt teo-
retiska resonemang. Dialektik används analytiskt för att hantera företeelserna 
identifikation och interaktion i textmaterialet. Begreppet flexibilitet, stabilitet, 
ambivalens utgör redskap i detta. Kritiska resonemang används när subjekti-
va föreställningar relateras till övergripande tankefigurer kring högre utbildn-
ing och arbetsliv. Avsikten har dels varit att beskriva saker som förenar, lik-
heter, det gemensamma – harmonin i textmaterialet om man så vill. Dels fin-
ns intresse för det oharmoniska – det som inte passar in, det som sticker ut 
och kontrasterar – dissensus som stör ett annars snyggt mönster. 

En konstant pendling mellan subjektiva föreställningar i textmaterialet 
och tankefigurer i forskning och policytexter kännetecknar analysen. Forskn-

73 Fenomenologi i sin essentiella mening avses ej, teoretiskt obefläckade och ‘rena’ 
beskrivningar hör inte hemma i studien. 
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ingsansatsen ses som abduktiv med Alvesson och Sköldbergs betydelse. De 
uttrycker följande: 

Det innebär att ett (ofta överraskande) enskilt fall tolkas med ett hypote-
tiskt övergripande mönster, som, om det vore riktigt, förklarar fallet i 
fråga. Tolkningen bör sedan bestyrkas genom nya iakttagelser (nya fall). 
/…/ Under processens gång utvecklas dels det empiriska tillämpnings-
området successivt, dels justeras och förfinas även teorin (d v s det före-
slagna övergripande mönstret). (Alvesson & Sköldberg, 1994, s 42) 

Vidare uttrycker de att det sker ”…en alternering mellan (tidigare) teori och 
empiri, varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra.” (s 42) 

Människans subjektivitet är central i studien – även om individuella er-
farenheter och föreställningar inte utgör huvudsakligt fokus. Strävan har varit 
att studera föreställningar såsom de framträder hos olika yrkesgrupper över 
tid – som utsnitt ur levnadsbanor och i termer av livslång lärande.

‘jag’ som forskare 
Som forskare är jag medproducent till den vetenskapliga kunskapen. Min 
subjektivitet och reflexivitet – mina konstanta värderingar av relationen mel-
lan kunskap och sätt att göra kunskap på – är ständigt närvarande i alla mo-
ment under forskningsprocessen. Inte minst när data analyseras och tolkas. 

Reflexivitet innebär att teoretiska, sociala och politiska element vävs sam-
man i den kunskapsprocess som konstruerar och tolkar studiens texter. Alves-
son och Sköldberg (1994) utgår ifrån dessa utgångspunkter när de diskuterar 
empirisk forskning och reflexivitet. Jag delar i mångt och mycket deras skep-
sis mot vad som framstår som oproblematiska avspeglingar av verkligheten – 
på samma gång som tron finns kvar på att lämpliga utsnitt ur verkligheten 
utgör viktiga underlag för kunskapsbildning. De säger vidare att de eftersträ-
var: ”…en kunskapsbildning som öppnar snarare än sluter, ger möjlighet till 
förståelse snarare än fastställer ‘sanningar’”(s 12). Att beskriva och förstå – 
kanske i någon mån att förklara, är min strävan med avhandlingsarbetet. 

Om tolkning utgör reflexivitetens första element utgör reflektionen dess 
andra element. Reflektionen vänder i högre grad blickarna inåt. Reflektion 
kan ses som ”tolkning av tolkning” (s 12) – eller en kritisk självprövning av 
tolkningarna (Alvesson & Sköldberg, 1994). Den vänder blickarna mot mig 
själv, mina erfarenheter, intellektuell och kulturell tradition, mitt språk, sättet 
att uttrycka och berätta, forskarsamhället – men även samhället i stort. 
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‘de Andra’ – moral & etiska koder 
Jag betraktar forskning – och inte minst en intervjustudie – som ett moraliskt 
företag. Det handlar om forskarens ansvar, förhållningssätt och handlingar i 
relation till: de och det som studeras, till de kunskaper som produceras och 
kommuniceras genom den vetenskapliga processen. Den vetenskapliga kon-
texten innefattas. Att visa respekt för människor och de sammanhang de be-
finner sig i, för den vetenskapliga verksamheten och dess kunskaper utgör nå-
gra av mina moraliska koder. Ett allmänt gott omdöme kan inte bortses från. 

Etiska riktlinjer uttrycker några saker entydigt. I avhandlingen har jag be-
aktat informerat samtycke – konfidentialitet – konsekvenser. Detta motsvarar 
de forskningsetiska principer som ses i HSFR 74 (1996) Det framgår av kapit-
let på vilka sätt detta har tagits hänsyn till, och hur det har hanterats i olika 
faser av studien. Några saker kring intervjustudien vill jag ändå betona. 

Intervjupersonerna informerades om studiens sammanhang och avsikter 
via såväl brev som efterföljande telefonsamtal. De gavs möjligheter att sam-
tycka, eller att avstå, från deltagande i undersökningen. Att det rörde sig om 
två olika intervjutillfällen, där de inte förbands sig att medverka vid båda, på-
talades också. Det som möjligen frångår principerna kring informerat samtyc-
ke är att vi vid intervjutillfälle 1 bestämde oss för att ge en biobiljett till alla 
deltagare. Detta uppskattades av intervjupersonerna. 75 Att de på något sätt 
skulle betrakta detta som ‘muta’ var för mig en orimlig tanke (är fortfarande). 
Biobiljetten betydde helt enkelt: ”Tack för den här gången” – den sågs inte 
heller som något annat. Att någon av studiens civilingenjörer eller läkare 
skulle ta ledigt från sitt arbete – för att träffa och samtala med oss – på grund 
av en biobiljett – är inte en rimlig tanke. Nu, efter studien, vill jag bara säga – 
tack så väldigt mycket för Din medverkan och hoppas att Du såg en bra film. 

Konfidentialitetskravet betyder att hänsyn tagits till att inte i onödan röja 
människan bakom olika uttalanden. En grundprincip för forskning – vilket 
också borde gälla i andra sammanhang där människor är involverade. De in-
tervjuade kommer troligen att känna igen sig – de kanske även känner igen 
någon annan i gruppen. Ett konkret uttryck är att jag konsekvent utelämnat 
uppgift om lärosäte, trots att sådan finns. Då det saknar betydelse i studiens 
uppläggning utelämnas dessa uppgifter. Kön, som visat sig ha ganska stor be-
tydelse, framgår däremot. Ålder och etnicitet visas endast vid tillfällen när 
det är signifikant. Att närmare kommentera mitt förhållningssätt till de inter-

74 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 
75 Även om det skapade vissa administrativa problem – biobiljetterna betraktas som 
”inkomst av anställning” vilket betyder att uppgift till skattemyndighet skall ges. 
Detta hade vi ingen tanke på när vi delade ut dem som en uppskattning från vår sida. 
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vjuade avstår jag från. Möjligen anas av berättelserna att det ibland rör sig 
om ett ‘rapporterande av svar’, och ibland ett filosoferande över utbildningen, 
arbetet och livet i stort över en kopp kaffe. 

Med nyttjandekrav och konsekvenser avses i stort att det material som 
produceras genom forskningen används på det sätt som är tänkt, och det män-
niskor har gett sina medgivanden till. 

Kvalité och allmängiltiga värden 
Kriterier för kvalitativt inriktad empirisk forskning kännetecknas enligt Alve-
sson och Sköldberg (1994) av en trovärdig empirisk förankring, öppenhet för 
tolkningens betydelse, kritisk reflektion över kontext, och medvetenhet om 
språkets begränsade möjlighet att förmedla kunskap om den ”rena empiriska 
verkligheten” (s 358). Detta, i kombination med en strävan att uppnå intern 
logik och god forskningsetik i studien som helhet (Larsson, 2005a) har varit 
min ambition. En framställning är i hög grad även förknippad med estetik – 
konsistens, harmoni och struktur utgör estetiska principer. Jag betraktar även 
poängrikedom (Alvesson & Sköldberg, 1994, 2008) som en estetisk princip. 
Detta sammantaget är eftersträvansvärda principer för textframställning i all-
mänhet. Så också för min avhandling. 

Tre resonemangslinjer som rör det meningsfulla med generalisering från 
kvalitativa studier pekas på av Larsson (2005b). De rör generalisering genom 
(a) maximerad variation, (b) kontextlikhet, samt (c) igenkännande av gestalt. 
Dessa resonemangslinjer prövas i förhållande till min studie.

(a) Att som i mitt fall söka poängrikedom i tolkning av ett relativt stort 
intervjumaterial kan liknas vid en strävan efter maximerad variation. Att 
”maximal variation” av föreställningar lyfts fram i studien är dock svårt att 
uttala något bestämt om. Det visar på en av svårigheterna med principen. 

(b) Empirisk generalisering till andra fall i liknande sammanhang kan va-
ra möjlig. Ett problem är urskiljandet av ”liknande sammanhang” och även 
det underliggande antagandet om att företeelser ter sig på samma sätt i ett an-
nat sammanhang. Detta är svårt att veta något om eller förutsätter en deter-
ministisk syn. Såväl (a) som (b) bygger i någon mån sina resonemangslinjer 
på sannolikhet.

(c) Om en person betrakta sin utbildning eller sitt arbete på ett nytt sätt på 
grund av beskrivningar och mönster som producerats i forskningstexten kan 
detta ses som generalisering genom igenkännande av gestalt. Det är gestalten
– tolkad i ett annat sammanhang – som utgör grund för generalisering (Lars-
son, 2005b). ‘Problemet’ blir – att forskningskonsumenten då äger frågan om 
generaliserbarhet. På så sätt överlämnas avgörandet om generaliserbarhet och 
auktoriteten till läsaren – vilket inte nödvändigtvis är en orimlig tanke. 
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Till sist, även om inga explicita anspråk görs på generaliserbarhet utöver 
studien – vill jag påstå att de frågor som berörs kan ha ett allmängiltigt värde.

Studiens sammanhang 

I avsnittet ges en översikt över de aktuella utbildningarna – uppläggning, om-
fattning och söktryck vid svenska universitet under den aktuella perioden be-
skrivs. Etableringen och framtidsutsikter på arbetsmarknaden och i arbets-
livet ges en begränsad beskrivning. 

Samtliga intervjuer görs när deltagarna befinner sig i arbetslivet. Arbets-
platserna och arbetets karaktär kommer att framträda i de följande (empiri-
ska) kapitlen 7-9. Kort vill jag ändå peka på att civilingenjörerna i huvudsak 
arbetar i olika funktioner på arbetsplatser inom IT sektorn – många finns 
inom det privata näringslivet. Läkarna arbetar samtliga vid sjukhus, vårdcent-
raler eller läkarmottagningar – flertalet har sina anställningar inom den offen-
tliga sektorn. Visstidsanställningar finns bland både läkare och IT ingenjörer. 
Perioder av arbetslöshet förekommer enbart bland studiens civilingenjörer.

Civilingenjörsutbildning i Sverige 
Civilingenjörsutbildningen har många olika inriktningar, bland annat teknisk 
fysik, maskin, väg- och vattenbyggnad, data, och den utbildning som är särs-
kilt intressant i studien här – inriktning mot informationsteknologi. En civil-
ingenjörsexamen uppnås efter genomförda kurser motsvarande 180 poäng 76

på samtliga inriktningar. Det innebär i praktiken studier om 9 terminer eller 
4,5 år. Utbildningen fanns år 2004 vid 14 av Sveriges lärosäten. 

Under perioden från slutet av nittiotalet fram till 2003 har sökandetrycket 
till svenska civilingenjörsutbildningarna minskat. Antalet behöriga första-
handssökande var under slutet på nittiotalet över 12 000, att jämföras med 
drygt 9 000 sökande höstterminen 2003. Antalet antagna, alla inriktningar 
sammanräknat, har dock hela tiden legat runt 7 000. 

Andelen kvinnor på utbildningen ökade under nittiotalet och början av 
tjugohundratalet, för att under senare år åter minska något. Under läsåret 
2002/2003 var exempelvis könsfördelningen bland dem som påbörjade en ci-
vilingenjörsutbildning 26 procent kvinnor och 74 procent män. En stor andel 
av dem som påbörjar utbildningen är förhållandevis unga, 71 procent var läs-

76 Utbildningspoäng anges i avsnittet på så sätt som det förhöll sig 2004, i 
överensstämmelse med de refererade texterna. Begreppet högskolepoäng var inte 
aktuellt då. 
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året 2002/2003 yngre än 22 år. Under det läsår som flertalet i studiens under-
sökningsgrupp avslutade sina studier, 2001/2002, togs sammanlagt 3 862 ci-
vilingenjörsexamina i Sverige (Högskoleverket 2004:36 R).

Som en följd av konjunkturnedgång under början av 2000 talet har etab-
leringen på arbetsmarkanden för civilingenjörer minskat något. Det är ändå 
så att vid jämförelse har de varit en av de grupper som etablerar sig snabbast 
på arbetsmarknaden. För den grupp civilingenjörer som är aktuell i studien – 
inriktning mot informationsteknologi – försvårades ändå etableringen på ar-
betsmarknaden påtagligt på grund av en generell konjunkturnedgång och att 
den IT explosion som skett under nittiotalet svalnade av. För närvarande är 
det ganska god tillgång på examinerade civilingenjörer, oavsett inriktning. 
Prognoser gjorda av SCB säger att det från och med år 2006 kan bli en brist 
på civilingenjörer totalt sett i Sverige (SCB, 2004, Utbildning och arbete). 

Läkarutbildning i Sverige 
En läkarexamen nås efter studier motsvarande 220 poäng 77 (11 terminers 
studier eller 5,5 år) tillsammans med att en allmäntjänstgöring (AT) om minst 
1,5 år genomförs. Efter detta ansöks om läkarlegitimation. En specialistkom-
petens kräver vanligen fem års arbete inom yrket och särskilda studier inom 
valt specialistområde. Detta kan röra sig om inriktningar inom medicin, 
kirurgi, geriatrik, barn, allmän/öppenvård, psykiatri etc. 

Sex svenska lärosäten bedrev läkarutbildning under 2004. Arbete pågår 
för närvarande för att utbildningen skall kunna bedrivas på fler orter. Utbildn-
ingen är speciell i den meningen att antalet utbildningsplatser inte bestäms på 
lärosätesnivå – det sker i samverkan med landsting och universitetssjukhusen. 
I högre utsträckning än andra rör sig också läkarstuderande över nations-
gränser, exempelvis finns ett antal svenska studenter vid danska lärosäten. 

Läkarutbildningen kännetecknas av ett högt sökandetryck, relativt andra 
utbildningar. Antalet förstahandssökande var exempelvis 3 661 till hösttermi-
nen 2003, av dem blev 418 personer antagna. En gradvis ökning av antagna 
till läkarutbildningen kan ses under den första delen av tjugohundratalet. 

Tydligt är att andelen kvinnor på läkarutbildningen har ökat under den 
senaste tioårsperioden, 58 procent av dem som påbörjade sin läkarutbildning 
2002/2003 var kvinnor, att jämföra med 1994/1995 då ungefär 50 procent var 
kvinnor. Under det läsår som studiens läkare avslutade sin grundläggande ut-
bildning, 2001/2002, avlades totalt 751 läkarexamina i Sverige. Medianåld-
ern för läkarexamen är något högre än för exempelvis civilingenjörer, under 
perioden var medianåldern för examina 27 år (Högskoleverket 2004:36 R). 

77 Se tidigare not kring utbildningspoäng. 
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Kännetecknande för läkargruppen är hög etableringsgrad på arbetsmark-
naden – vilket delvis kan förklaras av samspel mellan lärosäten och exempel-
vis samordningsansvariga för AT vid olika landsting och sjukhus. Det inne-
bär i princip att alla med legitimation skall ha möjlighet till anställning och 
vidare specialisttjänstgöring. Utbildningen skall enligt lag dimensioneras ef-
ter bedömning av det framtida behovet. Arbetsmarknaden för läkare i Sverige 
är sådan att det sedan den senare delen av nittiotalet råder en generell brist på 
både nyutexaminerade och yrkeserfarna läkare. En markant skillnad kan ses 
över landet mellan utbildningsorter och övriga. På flera håll och inom vissa 
specialiteter, som exempelvis allmänläkare vid vårdcentraler, är bristen på lä-
kare ganska stor. SCB:s prognoser säger också att bristen på läkare kommer 
att öka den närmaste tioårsperioden, bland annat på grund av stora pensions-
avgångar. Särskilt bedöms bristen på specialistläkare bli besvärlig, vilket man 
menar att den långa utbildningstiden medverkar till (Högskoleverket, 
2004:36 R; SCB, 2004, Utbildning och arbete). Det tar minimum 12,5 år att 
bli färdigutbildad specialistläkare. 

Sammanfattning

Detta kapitel har beskrivit och diskuterat intervjustudiens övergripande upp-
läggning och metod. Två intervjuomgångar har genomförts under åren 2002-
2006. Syftet med uppläggningen var att följa kunskaps- och identifikations-
processer över tid – genom civilingenjörers och läkares erfarenheter och sub-
jektiva föreställningar av dessa. Då relativt lång tid förflutit mellan de båda 
intervjutillfällena är det möjligt att resonera i termer av livslångt lärande och 
levnadsbanor kring de fokuserade processerna. 

Den metodologiska ansatsen utgörs av reflexiv tolkning. En tolkningspro-
cess över olika nivåer – med syfte att nå poängrikedom vid analysen av de 
transkriberade texterna. Ansatsen ger utrymme för såväl fenomenologiska in-
tressen som dialektiska och kritiska resonemang. Forskaren som ett reflexivt 
subjekt i tolkningsprocessen berörs i kapitlet, tillsammans med forskningens 
etiska aspekter. Kvalité och allmängiltiga värden diskuteras också i förhållan-
de till studien. Avslutningsvis fokuseras studiens sammanhang då civilingen-
jörsutbildning och läkarutbildning i Sverige får en översiktlig beskrivning. 

Efterföljande del, kapitel 7-9, utgör studiens resultatkapitel. Kapitel 7 har 
rubriken: Att förstå utbildnings- och yrkesval; kapitel 8 Att formas till ett 
yrke; och kapitel 9 Att vara i ett yrke. I avslutande kapitel 10 diskuteras studi-
ens resultat i förhållande till sina utgångspunkter – under rubriken Levnads-
banor och livslångt lärande.
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7. Att förstå utbildnings- och yrkesval 

I detta kapitel är motiv och drivkrafter till utbildnings- och yrkesval i fokus. 
Utgångspunkt tas i de föreställningar som studiens intervjupersoner – civilin-
genjörer och läkare – låtit oss att få tillgång till under samtal. Två intervjuom-
gångar utgör grund för texten, även om tyngdpunkten finns i de inledande in-
tervjuer som genomfördes under året 2002 med då relativt nyutexaminerade 
civilingenjörer och läkare. Över tid har studien visat att motiv till och för-
väntningar på utbildning och yrke har betydelse för hur övergången från ut-
bildning till arbete upplevs, på vilket sätt de första åren i yrket ter sig och hur 
framtiden i yrket gestaltas. En medvetenhet finns om att en rad andra faktorer 
spelar in – inte minst faktiska förhållanden på de arbetsplatser där yrkesbanan 
påbörjas. Dessa förhållanden är inte i fokus här. Intresset är främst den sub-
jektiva dimensionen, hur individer inom dessa båda grupper konstruerar men-
ing kring sina val samt de övergripande tankefigurer som framträder genom 
deras berättelser. Idéer om reflexiva livsprojekt (Giddens, 1991) och subjekti-
va dynamiker (Salling Olesen, 2001a, b; Salling Olesen & Weber, 2001; We-
ber m fl, 2001) utgör de huvudsakliga analytiska redskapen i kapitlet. 

Reflexiva livsprojekt & subjektiva dynamiker 

Att utbildningsval och yrkesval är genomtänkta och väl bearbetade beslut är 
en föreställning som många människor lever i och med. Utbildnings- och yr-
kesval som viktiga arenor för att bedriva reflexiva livsprojekt är på så sätt en 
möjlig tolkningsram att förstå dessa processer utifrån. Möjligheterna att göra 
egna överväganden, omtolkningar och rationella val uppfattas då som stora – 
möjligheter i livet antas kunna hanteras på ett medvetet sätt (Giddens, 1991). 

Passager i reflexiva livsprojekt 
Människor kan göra medvetna val utifrån bakgrunden att de vet vad en speci-
fik utbildning har att erbjuda, och vad det yrke den leder fram till också kom-
mer att innebära för dem. Så kan det också vara – vilket deltagarnas berättel-
ser i denna studie visar. Som den nyutexaminerade civilingenjör jag träffade 
under våren 2002 uttrycker det:  

Jag har det väl med mig hemifrån, både mamma och pappa har jobbat i 
datornära miljöer. Så jag har alltid varit medveten om att det funnits som 
arbete så att säga. Jag har tyckt att det varit intressant…det verkade vara 
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en väldigt rolig utbildning, just att det var en teknisk fokusering./…/mina 
förväntningar på yrket är att det ska vara ett jobb i en utvecklande 
position/…/ ett omväxlande jobb som man kan växa med. (CiK, IP43) 

Det är inte ovanligt att våra bilder och förväntningar om vad ett yrke innebär 
bygger på andra människors erfarenheter och berättelser. Något annat vore 
förvånande. En relativt god insyn i den utbildning eller det arbetsliv som vän-
tar har också funnits hos flera av studiens deltagare. Såväl förutsättningar 
som villkor har varit någorlunda kända när de stått inför sina vägval. Person-
liga förväntningar på yrket och det som sedan möter i arbetslivet kan på så 
sätt sammanfalla – vilket också visat sig vara en realitet för flera vi samtalat 
med. Till resonemangslinjen kan också läggas ett implicit antagande om att 
utbildning har relevans för det arbete den är tänkt att leda fram till – ett log-
iskt samspel mellan utbildning och arbetsliv 78 är en av förutsättningarna för 
att det överhuvudtaget skall vara möjligt att ha rimlig uppfattning om fram-
tida yrke.  

Trots att det kan vara väldigt svårt att ge en prognos om såväl ingång, 
fortsättning som framtid i ett yrke kan utbildnings- och yrkesval ändå gestal-
tas som ett genomtänkt ordnande av livet, med framtiden i sikte. En läkare 
som vid det första intervjutillfället nyligen har påbörjat sitt arbete som vikari-
erande underläkare på en narkosenhet uttrycker följande:  

Ja, det är faktiskt ett väldigt aktivt val jag har gjort. Intresset för läkeriet 
kom redan i grundskolan egentligen. Jag gjorde prao inom sjukvården och 
tyckte det var jättespännande.  Sedan efter gymnasiet så var inte betygen 
tillräckliga för att komma in på läkarutbildningen/…/ jag började läsa på 
kemistlinjen och tänkte att jag skulle arbeta inom läkemedelsindustrin. 
Men sedan gjorde jag militärtjänsten som sjukvårdare och då var det bara, 
NEJ det här går inte, så jag tog ett studieuppehåll och arbetade som hög-
stadielärare ett år./…Och sedan så gjorde jag faktiskt ett aktivt val att åka 
upp till Kiruna och gick en vecka på sjukhus, gick med en läkare och bara 
tittade. Jag var ju nästan färdig med kemistutbildningen och visste att…jag 
skulle sluta med mycket höga studielån. Men jag tycker det var fantastiskt. 
(LM, IP11)  

Att som i utdraget beskriva yrkesvalet som en mix av överväganden, realitet-
er, motstridiga känslor, aktiva val och även omval leder till att läkaren fram-
står som såväl regissör som huvudrollsinnehavare, d v s den som ordnar och 

78 Se Abrandt Dahlgren och hennes kollegor (2006) som diskuterar en rationell 
respektive rituell övergång från utbildning till arbete. 
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ansvarar för vad som sker i nästa akt. Ansvarig aktör – för de konsekvenser 
som dessa överväganden och ageranden leder fram till. Något som så långt, 
och om man vill, kan ses som en självklar och positiv drivkraft. 

Det är fullt möjligt att använda Giddens (1991) tankar om reflexiva livs-
projekt som tolkningsram för att resonera kring både läkarens och civilingen-
jörens yrkesval. Att livet erbjuder handlingsfrihet på rationell basis – en möj-
lighet att medvetet och aktivt välja – finns tydligt uttryckt i flera intervjuper-
soners resonemang. De båda inledande citaten får representera andra, liknan-
de, berättelser. I studien som helhet är det inte alls ovanligt med beskrivnin-
gar som ger för handen att utbildning och yrkesval kan förstås som passager i 
reflexiva livsprojekt. 

När subjektiva dynamiker ger regi  
Andra uttryck visar att de här processerna inte alls är enkla att göra sig klok 
på – inte för någon. Det är inte så att valet av utbildning och arbete framstår 
som väl genomtänkta och noga övervägda av alla vi samtalat med. En med-
vetenhet om just frånvaron av en strategisk planering av framtiden är ibland 
tydlig i textmaterialet. En spänning mellan faktiska möjligheter och de hinder 
människor möts av i vardagen leder till att motstridiga känslor uppstår. Mot-
stridiga känslor som också kan få starkt inflytande över vad som händer i liv-
et. Sådana känslor beskrivs närmast som avgörande av flera i studien. Avgö-
rande på så sätt att de beskrivs vara starkt bidragande till att en viss utbildn-
ing påbörjas eller avstås, att ett visst yrke eller arbete eftersträvas framför ett 
annat. En sådan subjektiv dynamik 79 är såväl självklar som komplicerande 
när det gäller att åstadkomma en sammanhållen väv av mening i tal om hur 
saker och ting går till i livet. 

Människors berättelser i studien visar att saker och ting helt enkelt hän-
der – även då det rör mer eller mindre livsavgörande beslut som detta. Några 
av dem vi träffat tecknar främst sina val av utbildning eller yrke som något 
slumpartat. En civilingenjör, vid det första intervjutillfället anställd som sys-
temutvecklare och programmerare, beskriver sitt yrkesval på så sätt: 

Ja, det är en slump kan jag säga/…/ Jag skulle bli brandingenjör var tank-
en…så jag sökte till brandingenjör och jag kom in, och så tackade jag nej, 
jag tänkte jobba ett år till innan jag började plugga.  Jag sökte andra året 
och tänkte att jag måste skriva någonting som andra och tredje valet. Och 
då hade jag en kompis som läste här uppe och sa jamen skriv IT-linjen./…/ 
Då visade det sig att jag inte kom in på brandingenjörsutbildningen det 
andra året, men jag kom in på IT-linjen. Då åkte jag hit till Linköping. Så 

79 Se Salling Olesen (2001a, b) och Weber m fl (2001) kring subjektiva dynamiker. 
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det var en slump/…/ Jag trodde inte jag skulle klara av matten på en civil-
ingenjörsutbildning så därför var jag tveksam att söka till den överhuvud-
taget. Men jag visste inte att IT-linjen var en civilingenjörsutbildning när 
jag sökte, eller att de hade…jag visste ingenting. Jag bara skrev, för han sa 
att det var en bra linje. Hur han visste att den var bra vet jag inte, det visa-
de sig att det var första året de hade linjen överhuvudtaget. (CiM, IP12) 

Ingen ambition att konstruera en berättelse som på något sätt rationaliserar 
processerna kring utbildningsgången ses i detta utdrag. Snarare är det så att 
de slumpartade och okontrollerbara inslagen betonas. Vilket ger berättelsen 
en helt annan innebörd än i de båda inledande exemplen. Skillnaden består 
bland annat i att en regissör visar sig tydligt i de första utdragen. Civilingen-
jören och läkaren ger båda uttryck för att de själva formar, förhandlar och 
hanterar situationen på ett medvetet sätt. I det senare fallet är det väldigt svårt 
att urskilja detta. Snarare är det så att faktiska möjligheter möts av lika faktis-
ka hinder – subjektet sätts i rörelse. Jag menar att en sådan subjektiv dynamik
ger rimliga proportioner åt människors förhandling med och om sig själv – 
den utgör en ram för människors livspolitik. 80

En av läkarna, som vid det första intervjutillfället nyligen har påbörjat sin 
allmäntjänstgöring (AT) vid en kirurgklinik, lyfter även hon fram de slump-
artade inslagen kring sitt yrkesval: 

Jaa, det var mest en slump. Jag skulle bli arkitekt egentligen hade jag tänkt 
mig, men sen så, sommaren mellan årskurs 1 och 2 i gymnasiet så blev 
min morfar allvarligt sjuk/…/Och även om det var jättejobbigt så blev jag 
– usch, det kan låta makabert men jag blev väldigt fascinerad av yrket, inte 
yrket egentligen men vad de kunde göra. Innan hade läkare betytt halsfluss 
för mig. Så började det väl gro ett litet frö därinne, så att det var…jag sök-
te och kom in, så blev det så, för att jag kom in, mest, tror jag. (LK, IP36) 

Oförutsedda händelser, som här en nära anhörigs sjukdom, har inte bara i den 
här berättelsen beskrivits som närmast avgörande för att en läkarutbildning 
har påbörjats. Det faktum att betygen från gymnasiet räcker till, visar sig ock-
så vara en inte alltför ovanlig anledning till att just en läkarutbildning på-
börjas. I vilket utsträckning detta är att betrakta som en medveten planering 
av sitt framtida arbetsliv – och övriga liv – har jag inte för avsikt att diskutera 
vidare. Tydligt i textmaterialet är ändå att det finns vitt skilda sätt att förstå 
och konstruera mening kring utbildningsväg och yrkesval – vilka inte enbart 
kan förstås i termer av individens reflexivitet och regi av livet. 

80 Se Baumans (1991, 2001, 2004) förståelse av, och diskussioner om, livspolitik. 
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Sammanfattningsvis menar jag att det inte på något sätt är självklart att 
betrakta utbildnings- och yrkesval som, primärt, ett rationellt ordnande av liv-
et eller som alltigenom reflexiva livsprojekt. Att söka en utbildning som leder 
fram till ett yrke som civilingenjör eller läkare har utifrån de intervjuades be-
rättelser visat att en subjektiv dynamik är involverad. Olika motiv, motstridiga 
tankar och känslor, egna och andras förväntningar eller en rad villkor och 
omständigheter i vardagen fungerar som drivkrafter eller hinder vid val av ut-
bildning. Olika aspekter av detta utgör underrubriker i fortsättningen av ka-
pitlet: social bakgrund; marknadsföring och massmedia; utbildning som per-
sonligt- intresseinriktat projekt; socialt inriktat projekt; rituellt projekt och 
karriärinriktat projekt. Rubrikerna utgör närmast en lista, en lista utan inbör-
des ordning. Listans punkter tillåts vara något överlappande – en knivskarp 
gränsdragning mellan olika aspekter har inget egenvärde i studien. 

Att förstå social bakgrund 
Att det har betydelse från varifrån vi kommer för vart vi är på väg, är ett anta-
gande det inte finns skäl att ifrågasätta utifrån studien. Det är inte heller min 
huvudsakliga avsikt att belägga ett sådant antagande. Den sociala bakgrund-
ens betydelse för val av utbildning utgör ett inte oväsentligt inslag i intervju-
personernas berättelser. En föreställning om ett samband mellan bakgrund 
och utbildningsval finns tydligt representerad bland såväl de civilingenjörer 
som läkare som vi samtalat med. Som en av civilingenjörerna kort uttrycker 
det när vi träffas för en första intervju under våren 2002: ”…min pappa är i 
yrket, han är ju också civilingenjör och så där, det har så klart spelat in”. 

anhörigas utbildningsbakgrund 

Det är inte alls ovanligt att föräldrars, mor- och farföräldrars eller någon an-
nan anhörigs utbildningsbakgrund eller arbete lyfts fram och anges som skäl 
till varför en viss utbildning har siktats på. Följande utdrag, sprunget ur den 
första intervjuomgången, illustrerar detta: 

Okej, det är en lång och komplicerad historia och jag tillhör väl dem som 
har det i släkten så att säga. Min pappa är läkare, min mamma är farma-
ceut, d v s hon jobbar på apotek. Och sedan har jag ju en massa andra släk-
tingar som är läkare också. Och jag höll ju på och velade runt ett tag och 
läste lite olika enstaka kurser och så där, innan jag kom in på läkarlinjen. 
Och…ja, på något vis, det finns så att säga bakifrån i släkten att det 
är…alltså det är väldigt accepterat att bli läkare, och sedan tycker jag i och 
för sig att det är kul också. (LK, IP39) 
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I uttrycket ”jag tillhör väl dem som har det i släkten” framträder föreställnin-
gen om att utbildning och yrke är något som ärvs. Att bli läkaren är något 
som ”finns i släkten” – vilket här betyder att läkaryrket är känt. Såväl far som 
andra släktingar är läkare. Yrket beskrivs också som accepterat. Berättelsen i 
sin helhet synliggör inte något som direkt hotar uppfattningen. Tiden innan 
läkarutbildningen förstås som en period av ganska planlöst studerande på fri-
stående kurser – ”jag höll ju på och velade runt ett tag”. Ett uttalande som på 
ett implicit sätt stöder tanken om att yrken, mer eller mindre lagbundet, ärvs 
socialt. Att hålla sig tätt intill en, ibland outtalad, men ändå förväntad utveck-
lingslinje kan framstå som ett förutsägbart och rationellt beteende. Något an-
nat än läkaryrket kan ur det perspektivet närmast förstås som avvikande. Att 
yrket också upplevs som kul och intressant förstärker intrycket av ”en lång 
och komplicerad historia” som över tid kommer att falla ut i ett ganska har-
moniskt mönster. Den tankefigur som talar säger att utbildningsval och yrk-
esval är ordnade som rationella projekt i linje med de sociala bakgrundernas 
lagar. Läkarens berättelse, i sin helhet, utgör bara ett av de exempel där yr-
kesval kan förstås som ett reflexivt projekt. Ett reflexivt projekt i den menin-
gen att det handlar om en rad medvetna överväganden kring den egna perso-
nen, om sin plats och sina planer i förhållande till andra människor. Också 
följande citat beskriver bakgrunden till valet av läkaryrket på liknande sätt: 

Det är många skäl tror jag. Framförallt, det började nog med, att jag kom 
på tanken överhuvudtaget var nog att båda mina föräldrar är läkare. Jag 
har flera läkare i släkten, mormor och morfar och morbror och farmor. 
(Hm) Och sedan så har det väl långsamt växt fram. (LK, IP18) 

Beslutet att studera till läkare är något som har växt fram över tid och under 
inflytande av en släkttradition av läkare. Vad traditionen specifikt har innebu-
rit, eller vilka aspekter av yrket som framstått som särskilt attraktiva, kommer 
inte till uttryck under intervjun. Så är inte heller fallet under samtal med 
andra läkare i studien. Konstateras kan däremot – då en eller flera läkare har 
funnits inom familjen – att själva föreställningen om den sociala bakgrundens 
betydelse är framträdande. Valet av yrke anses i ganska hög grad vara influe-
rat av den. Att den har betydelse framgår explicit, men inte alltid vad som har 
betydelse. Även om det inte är ett medvetet utelämnande av en sådan berät-
telse, måste ändå konstateras att ‘det som inte talar’ också säger något. Även 
om detta inte är fullt tillgängligt för tolkning. 
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kännedom och tillträde   

Också de nyutexaminerade civilingenjörerna ger bakgrunden betydelse för 
det egna utbildnings- och yrkesvalet. Inom civilingenjörsgruppen förekomm-
er det att de intervjuade specifikt pekar ut vad det är som har haft inflytande 
på deras utbildnings- eller yrkesval. Föräldrar eller släktingar menas att ha 
starkt bidragit till att exempelvis ett teknikintresse, ett datorintresse eller ett 
allmänt naturvetenskapligt intresse har väckts. Några av civilingenjörerna ut-
trycker sig på följande sätt kring skälen till varför valet föll just på en civil-
ingenjörsutbildning: 

Och det var rätt mycket för att min pappa var rätt intresserad av teknik och 
det här med…Han har ingen civilingenjörsutbildning, men han jobbar som 
ingenjör, kan man säga, idag. Så jag har väl fått mycket av teknikintresset 
och det naturvetenskapliga intresset. (CiK, IP38) 

Det var mammas syster som jobbade på Siemens. Hon lyckades ge oss en 
gammal dator där, det var 1985 eller 1986 måste det bli. Så det var ganska 
tidigt/…/ Så det är mycket därför. Jag hade en kusin som var väldigt 
intresserad. Som var duktig också på den tiden, så han kunde hjälpa mig. 
Det är därifrån det kommer…från början då. (CiK, IP34) 

Influenser via föräldrar eller andra nära släktingar kan inte bara förstås i ter-
mer av att ett specifikt intresse har väckts för teknik eller datorer. Flera av 
civilingenjörerna pekar på att insyn i branschen, i IT-sektorn, eller inblick i 
en specifik praktik har varit en ingång för dem. På olika sätt – genom känne-
dom och attraktion – har detta sedan blivit vägledande. 

när det kända blir oattraktivt 

I samtliga intervjuutdrag i avsnittet, så långt, ges uttryck för att anhörigas er-
farenheter av att arbeta som civilingenjör eller läkare medverkar till att en i 
huvudsak positiv inställning till yrket eller branschen har etablerats. Dock är 
det inte alltid så. En av läkarna berättar vid det första intervjutillfället på vil-
ket sätt pappans väg i läkaryrket har spelat en roll för hur han själv tänkt 
kring sitt yrkesval. Utdraget är hämtat ur ett länge sammanhang där läkaren 
berättar om sina intryck av sin fars arbete som barn och tonåring. Det föregås 
av ett avsnitt där upplevelsen av en ganska hårt arbetande pappa under barn-
domen beskrivs, vilket bland annat får till konsekvens att läkaryrket under en 
viss period inte sågs som något attraktivt alternativ. Allt eftersom pappans
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position i yrket förändrades, förändrades de egna utbildningsplanerna och 
tankar kring framtiden:   

Min pappa är läkare så det har ju spelat in lite så klart. Men när jag var 
liten och han frågade, för han var läkare, så sa jag alltid att jag inte skulle 
bli det./…/ Och då skulle jag söka något annat...så då tänkte jag, och då 
hade pappa väl kommit upp sig lite och…han verkade ha det ganska 
schyst då. (LM, IP2) 

Det är inte alls ovanligt med berättelser som på liknande sätt ger uttryck för 
att den sociala bakgrunden, släkttraditionen, det bekanta och kända starkt in-
fluerar besluten att utbilda sig till såväl läkare som civilingenjör. Andra ut-
talanden finns som pekar på att kännedom om yrket och tillgång till tradition-
en också handlar om insikter i de karriärmöjligheter som yrket erbjuder. Den 
sociala bakgrunden kan vara avgörande för att ett i hög grad karriärinriktat 
projekt inleds. 81

socialt arv lever och opererar 

Konstateras kan att föreställningar om ett socialt arv lever i de här berättelser-
na – de lever och opererar. Det är mer komplicerat att urskilja på vilka sätt
den sociala bakgrunden influerar, eller, vilka faktorer som är särskilt potenta. 
Då fullständig lagbundenhet inte är en attraktiv tanke i sammanhanget – ut-
gör idén kring subjektiva dynamiker en referensram att förstå detta utifrån. 
Det som händer oss i vardagen sätter krafter i rörelse. Tankar och känslor 
väcks – vilka på ett subjektivt likväl om subtilt sätt influerar oss på sätt som 
inte alltid är så enkla att göra sig klok på. 

Gemensamt i civilingenjörernas och läkarnas berättelser är att anhöriga, 
eller andra nära, lyfts fram för att det är genom dem studiens huvudpersoner 
fått en inblick i yrket eller i den specifika branschen. Människor har helt en-
kelt utgjort förebilder, eller också har de uppmuntrat och stöttat högre studier 
i största allmänhet. Det förekommer även att vissa specifika händelser upp-
fattas som ganska avgörande för det egna utbildningsvalet. Detta kan röra så 
vitt skilda saker som uppmuntran från andra kring saker man gjort, vilket lett 
fram till att en person exempelvis uppfattat sig som särskilt lämpad för ett 
tekniskt yrke, eller att en nära anhörigs sjukdom har väckt ett intresse för att 
arbeta inom sjukvården. 

En avgörande skillnad ses mellan de båda gruppernas sätt att uttrycka sig 
kring den sociala bakgrundens betydelse för det egna utbildnings- och yrkes-

81 Yrkesval som karriärinriktade projekt kommer att beröras senare i kapitlet. 

- 106 - 



Kapitel 7. Att förstå utbildnings- och yrkesval  

valet. Det har betydelse att det inom läkargruppen är påfallande vanligt med 
uttalanden som lyfter fram just frånvaron av andra läkare inom familjen. Som 
i följande citat: ”Alltså, mamma och pappa har inte på något sätt någon läkar-
bakgrund som gör att,…för jag har inte slussats in i detta, utan jag har valt 
själv”(LM, IP9). Det korta uttalandet utgör ett exempel på hur en kontras-
terande bild byggs upp. En kontrast till den implicita föreställningen om att 
läkaryrket är något som ärvs genom social bakgrund, vilken pekats på tidi-
gare i avsnittet. En motbild till denna ‘standard’ kring yrket visar sig i det 
korta utdraget, och en vag fingervisning ges kring vad som anses normalt och 
vad som anses avvikande. En kontrast mellan likhet och olikhet har skapats. 
Bland läkarna förekommer det att de uppfattar sig själva som ganska avvik-
ande från den idé de har om andra som studerar till läkare. Följande utdrag 
utgör exempel på detta: 

Nej, jag har väl till skillnad från många andra som går på läkarutbild-
ningen jobbar med lite mer…har haft lågstatusyrken. Om man tar anlägg-
ningsarbete och fritidsledare och (ja) klippt gräsmattor och sådant där. 
…sådana saker kanske jag har gjort lite mer. /…/ Och det märkte man ju 
ganska fort vilka man umgicks med under utbildningen, det var ju de som 
hade samma bakgrund. För det hade vi, lite mer sådan bakgrund. Mot de 
här som hade gått på privatskolor i Göteborg och kom direkt från gym-
nasiet och så…då hade man lite mer gemensamt med de andra. (LM, IP27) 

På flera sätt byggs en schablonmässig föreställning upp kring läkares sociala 
bakgrund under samtalen. Den bilden framträder också tydligare över tid. 82

Konstateras kan att det är en föreställning flera kommer att leva i och med – 
eller kanske emot – i sitt dagliga arbete. Bilden av att vara avvikande på den 
här punkten är högst levande i läkarnas berättelser. De många uttrycken inne-
bär – paradoxalt nog – att det är mindre säkert om föreställningen har reell 
grund inom just denna grupp av läkare. Jag vill på inget sätt göra anspråk på 
en kvantifiering av resonemangen, ändå måste jag konstatera att även om det 
är minst lika vanligt att man bland civilingenjörerna pekar på föräldrars ut-
bildningsbakgrund och yrke, så framträder inte alls föreställningen om olik-
het inom civilingenjörsgruppen. Skillnaden mellan grupperna utgörs av att 
det inte framträder någon standardiserad bild kring civilingenjörers sociala 
bakgrund – på så sätt som ses inom läkargruppen. 

Sammantaget förefaller det utifrån data för handen vara så att tankar och 
föreställningarna kring läkares sociala bakgrund framträder både tydligare 

82 Här avses studiens båda intervjuomgångar.  
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och enhetligare än föreställningar kring civilingenjörers bakgrund. I berättel-
serna används den sociala bakgrunden, dels som ett rationellt argument till 
varför just ett av de båda yrkena har siktas på, dels berörs den egna bakgrun-
den i termer av egna och andras förväntningar, motstridiga känslor, erfaren-
heter, vad man möts av i sin vardag. På så sätt framstår det något svårgrip-
bara uttrycket social bakgrund att kunna förknippas med såväl en ratio-
nell/reflexiv aspekt som en subjektiv dynamik utifrån intervjupersonernas be-
rättelser kring sina utbildnings- och yrkesval. 

Marknadsföring av utbildning och massmedias roll 
Marknadsföring av utbildning och olika massmediala uttryck är inte på något 
sätt oviktigt för valet av högre utbildning. På samma sätt som ‘social bakgr-
und’, influerar detta på ett ganska subtilt sätt människors tankevärld vid ut-
bildnings- och yrkesval. En attraktion kan väckas för utbildningen i sig, för 
bilden av yrket eller branschen, eller för de möjligheter den antas kunna er-
bjuda på framtida arbetsmarknad. Att såväl massmediala bilder som mer rikt-
ad marknadsföring av specifika utbildningsprofiler spelar roll för valet av 
högre utbildning är en fullt möjlig tolkning utifrån studien. Både läkare och 
civilingenjörer ger uttryck för att så är fallet, även om det finns betydande 
skillnader mellan de båda grupperna i sätten att resonera kring detta. 

IT-sektorn som framtidsbransch 

Civilingenjörsutbildningens specifika profil och inriktning mot informations-
teknologi beskrivs av flera i gruppen som helt avgörande för valet av utbild-
ning. Utifrån samtalen är det inte orimligt att påstå att marknadsföring av IT-
utbildningen producerade en förställning om IT-sektorn som en, på många 
sätt, attraktiv framtidsbransch. Också det faktum att den mycket konkret lan-
seras som en civilingenjörsutbildning ”skapad för att passa tjejer” visar sig 
locka sökande: 

Och så hörde jag på radion om den här utbildningen jag gått, informa-
tionsteknologi. Den skulle startas det året som jag tänkte börja läsa. Och 
då tänkte jag att det är min chans att komma in på högskolan, för jag hade 
inga bra betyg. Nu var det höga intagningar men jag lyckades bra på hög-
skoleprovet så jag kom in i alla fall. De sa att den var skapad för att passa 
tjejer också, och det var också en orsak. (CiK, IP41) 
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Så det blev att jag tittade igenom Uppsalas utbildningskatalog och så fick 
jag syn på den här IT-utbildningen som var ny. Och jag tyckte det lät 
flashigt, tufft och framtid. Det var en bra marknad för det. (CiK, IP23) 

Också lanseringen av IT-inriktningen som en generalistutbildning framstår 
som lyckad, inte minst utifrån universitetets synvinkel: 

Sedan hittade jag ju då den här, det speciella IT-programmet, information-
steknikprogrammet, här i Linköping som jag har gått. Som då, de allra 
första åren i reklamen, eller den information som gick ut mot gymnasie-
skolorna, skilde sig väldigt mycket från andra civilingenjörsutbildningar. 
Så där tror jag att den beskrivningen lockade mig nog också. /…/ Man 
pratade om generalister, man pratade om att se samband mellan teknik och 
andra områden. (CiK, IP1, i v omgång 2) 

Under de år när civilingenjörerna i studien genomförde sin utbildning 83 för-
ändrades IT-sektorns ställning generellt sett i samhället. Intresset för de flesta 
datorrelaterade branscher och företag dalade, inte minst i ekonomisk mening. 
En tidigare lukrativ marknad visade sig inte bara överetablerad utan också 
ganska skakig och ostabil. Företag med inriktning mot informationsteknologi 
var inte länge självskrivna som en del av det stora framtidsprojektet. Något 
som också kom att drastiskt förändra arbetsmarknaden för studiens civilin-
genjörer efter avslutad utbildning. 

IT-ingenjörer blir oattraktiva 

Det visar sig att det för flera av studiens civilingenjörer är ganska svårt att få 
ett arbete inom IT-området. Såväl arbetslöshet som arbeten där en civilingen-
jör kan tyckas överkvalificerad är en realitet för flera av dem vi samtalar 
med. Attraktionsvärdet för en civilingenjör med IT-inriktning framstår inte 
som särskilt högt utifrån de intervjuades berättelser:  

Fast jag känner mig ju inte så attraktiv som jag trodde jag skulle vara lik-
som när jag började läsa….utan…men jag, jag är inte så orolig ändå utan 
tycker att det känns, det känns bra och jag är helt övertygad om att det 
kommer att svänga och att jag kommer få ett jobb som jag trivs med. 
(CiK, IP23) 

83 Huvuddelen fanns registrerade på civilingenjörsutbildningen under åren 1997-
2001, även om viss spridning inom gruppen förekommer. 
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Mmmm, när jag började söka jobb, nu då…Jag började söka jobb i 
November 2001, så var det ganska, det började bli väldigt tungt, väldigt 
svårt att få jobb inom IT-branschen. /…/ Jag gick arbetslös två månader, 
ungefär. (CiM, IP7) 

(intervjupersonen ser tillbaka på vad som hände under 2002) Då fick jag 
väl sparken. Kan man väl säga! Det måste ha varit 2002, det var ju då 
proppen gick ur./…/ Så att, folk blev ju av med sina uppdrag, så satt de på 
bänken och sedan så…ja, så fick man ju gå då. (CiM, IP19, omgång 2)  

Föreställningen – vilken bland annat byggts upp genom marknadsföring och 
massmediala bilder – om IT-utbildning som en väg till ett attraktivt arbete i 
en framtidsbransch har fått en spricka. En spricka som visar sig i form av en 
dalande arbetsmarknad och en inte alltid så glamorös vardag för dem som ar-
betar inom branschen. Många IT-företag har en ganska stor press på sig att 
hålla uppe kvalitén och hålla nere priserna på sina tjänster. Detta utgör också 
arbetets vardag för flera av studiens civilingenjörer. 

TV serier som House fascinerar  

Marknadsföring av läkarutbildningen är inte alls ett lika framträdande ämne 
som marknadsföring av civilingenjörsutbildningen i textmaterialet. Att det 
under lång tid varit högt söktryck till svensk läkarutbildning spelar sannolikt 
roll. Studien visar att bilder av läkaryrket vanligen är mycket väl etablerade 
innan själva valproceduren. Orientering på olika lärosätens hemsidor och ut-
bildningskataloger ges därmed inte alls en lika stor betydelse för valet av ut-
bildning inom den gruppen. Då det görs, är det närmast ett undantag. 

I läkarnas berättelser kommer däremot den massmediala bilden av läkar-
yrket väl till uttryck. Det är inte alls ovanligt att olika media – TV serier och 
liknande – pekas på. Flera av de intervjuade betonar att media helt enkelt pro-
ducerar attraktiva och spännande bilder av läkaryrket och sjukhusmiljöer. Ar-
betet med människor i kombination med hantverket, aktiviteten och ‘pulsen’, 
inom akutsjukvården, uppfattas som fascinerande: 

Ja, sjukvården är fascinerande tycker jag, att jobba med människor också. 
Sjukhus har jag alltid varit fascinerad av och operationer och sådär./…/Jag 
såg det på TV när jag var yngre och det tycker jag har varit fascineran-
de…Och, jaa…på något sätt. /skratt/ /…/ När man var liten och läste 
böcker också…folk som  ar ute och opererade och hjälpte människor och 
sådant tycker jag…det är jag nog lite fascinerad av. (LK, IP25) 
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Hur föreställningen om läkares arbete med patientkontakt och närhet till män-
niskor konstrueras under inflytande av media kommer också till uttryck under 
samtalen med läkarna. Den något slitna föreställningen om doktorn som en 
person driven av oegennytta, med en vilja att göra gott, visar sig ha oanad kr-
aft. Kanske inte ens TV aktuella House förmår rubba denna föreställning? 
Troligen utgör Dr. Gregory House bara en slags motbild som närmast förstär-
ker föreställningen. I följande utdrag återges en annan vanligt förekommande 
bild av läkare – ”den kloka doktorn” 84:

Sedan ser man mycket i media nu för tiden, det är väldigt mycket runt 
omkring, men mer på senare tid. (Hm) Men jag har alltid tyckt att det har 
varit intressant./…/…nu förtiden så är det väldigt många TV serier som 
handlar om sånt här. Och det tror jag påverkar många nu för tiden, men när 
jag valde så var det väl inte det. Men det har ju alltid funnits med, som den 
kloka doktorn i Lilla huset på prärien. (LK, IP3) 

föreställningar kring läkaryrket är stabila över tid 

Under åren för studien har läkarna fått erfarenheter från olika typer av tjänst-
göringar, som allmäntjänstgöring (AT) och specialisttjänstgöring (ST). Det 
betyder att de har arbetat med olika former av hälso- och sjukvård. Föreställ-
ningarna kring yrket och arbetet som fanns med från början, har för ett antal 
av läkarna visat sig stabila. Yrket och sjukvårdsmiljön uppfattas i stort vara i 
linje med det förväntade, också vid det andra intervjutillfället beskrivs aktivi-
teten och pulsen inom akutsjukvården som attraktiv av flera läkare. 

De läkare som valt en specialistinriktning mot allmän hälso- och sjukvård 
(öppenvård) betonar att de föredrar den typ av patientkontakter som arbetet 
på en vårdcentral erbjuder. Återkommande kontakter, ibland med en ganska 
nära koppling till hela familjer, är sådant som särskilt lyfts fram. Närhet till 
människor – men med en bredd när det gäller sjukdomspanorama och hälso-
befrämjande insatser. Också här visar sig läkarnas tidigare uppfattning om 
motiv och drivkrafter till valet av yrke förhållandevis stabila över tid. 

marknadsföring av utbildningars pedagogiska profil 

Gemensamt för civilingenjörsgruppen och läkargruppen är att en pedagogisk 
profil på utbildningen eller speciella antagningsvillkor kan vara skäl till att de 
sökt en speciell inriktning, eller till ett visst lärosäte. En pedagogisk profil 
med inriktning mot problembaserat lärande (PBL), eller en projektoriente-

84 Vilket för övrigt också Gregory House kan ses som en modernare representant för. 
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ring, ges i flera fall en avgörande betydelse för valet av utbildning eller läro-
säte. Följande citat är hämtade från den första intervjuomgången: 

Men så tyckte jag det lät väldigt intressant, det var framförallt just den här 
specifika utbildningen som lockade ganska mycket, just informations-
teknologiprogrammet. Det var ju väldigt nystartat, det startade 1995 och 
jag började plugga 1997. Så, det är väl en av anledningarna, just att det 
lockande att läsa med problembaserat lärande och så där. /…/ Utan det var 
just pedagogiken och så såg man ju att, ja, det var en framtidsbransch. 
(CiK, IP10) 

Och det är det här med problembaserad inlärning och så som var speciellt 
där. (Hmhm) Så, han pratade så varmt om det att jag var tvungen att söka 
här och så. (LM, IP2) 

Speciella antagningsvillkor gällde för både läkar- och civilingenjörsutbildn-
ing när grupperna gjorde sina val. För läkarna handlade det om att det vid 
vissa lärosäten fanns möjligheten att söka på en kombination av betyg och 
personlig intervju. För den aktuella kohorten av civilingenjörer gjordes en lo-
kal antagning, där även de med en samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning 
gavs möjlighet att söka. Ett av lärosätena kvoterade också utifrån kön – med 
avsikten att få fler kvinnliga sökande till civilingenjörsutbildningen. 

Sammantaget visar textmaterialet att marknadsföring av den specifika IT-
inriktningen via utbildningskataloger och hemsidor fungerar som en attrak-
tion. Ett attraktionsvärde som till stor del handlar om aktualitet i förhållande 
till samhället i övrigt. Betoning av IT-sektorn som en ny bransch med fram-
tiden för sina fötter, lyfts särskilt lyfts fram av studiens civilingenjörer. Till 
skillnad från läkarna har flera av de blivande civilingenjörerna ganska diffusa 
föreställningar om vad yrket egentligen innebär innan utbildningen påbörjas. 
I marknadsföringen betonas IT-sektorn – snarare än yrket i sig. På flera sätt 
skiljer sig detta från läkarnas erfarenheter. Marknadsföring av läkarutbildning 
ges ingen avgörande betydelse – yrket som så är väl känt vid valet av högre 
utbildning. Däremot har läkarnas berättelser visat att massmediala bilder av 
läkare, läkares arbete och sjukhusmiljön inte är oväsentligt. Yrket framstår 
även som en angelägenhet inte bara för de blivande läkarna – utan också för 
människor i allmänhet. Det har betydelse. Min tolkning är att marknadsföring 
av högre utbildning och olika massmediala uttryck på ett ganska subtilt sätt 
influerar personer ur bägge gruppernas föreställningsvärld. Föreställningar 
medverkar till såväl rationell förhandling (reflexivitet) som känslomässiga 
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processer (subjektiv dynamik) – på så sätt får de också inflytande vid val av 
högre utbildning och yrke.   

Utbildning som personliga projekt utifrån intresse 
Motiv och drivkrafter till utbildnings- och yrkesval kan utifrån de intervjua-
des berättelser förstås som högst personliga projekt. Både civilingenjörer och 
läkare pekar på att intresse, läggning och personliga drivkrafter utgör centrala 
motiv till varför just deras utbildning har valts. Känslomässiga komponenter 
såsom vilja, spänning och utmaning är väl synliga i det samlade textmaterial-
et. Vanligen genom uttryck som: ”tycker om att göra” eller ”tycker är roligt”. 
Det motsatta hade krävt vidare kommentarer. Vissa avgörande skillnader 
mellan grupperna kan ändå poängteras. 

matematik- och teknikintresse 

Inom civilingenjörsgruppen är intresse något som framförallt förknippas med 
ett specifikt ämnesinnehåll i utbildningen; som matematik, problemlösning, 
teknik, datorkunskap, naturvetenskap. Under den inledande intervjuomgån-
gen ses formuleringar i likhet med: ”Jag har alltid varit intresserad av natur-
vetenskapliga och tekniska ämnen.” Intressen inom specifika ämnesområden 
ges en avgörande betydelse att en teknisk utbildning fokuseras bland civilin-
genjörerna. Något också följande citat ger exempel på: 

Jag har väl alltid varit intresserad av matematik och…framförallt matema-
tik och sådana ämnen. Jag gick ju naturvetenskaplig linje på gymnasiet. 
/…/Det lät väldigt intressant, det var framförallt just den här specifika 
utbildningen som lockade ganska mycket också – just informations-
teknologiprogrammet. /…/ Men…jag tror jag att jag alltid har varit 
inriktad på att läsa…ja, mer matematik och teknik och så. (CiK, IP10) 

 Jag har sedan jag varit liten varit intresserad av datorer. Kanske inte så 
mycket att leka med dem, men mer, vad man kan göra med dem. (eh) Som 
jag…jag fick min första dator när jag var tolv, typ, lite så. Så det har 
funnits ett intresse, mer från början. (CiK, IP34)  

Gemensamt för de båda berättelserna som helhet är att yrkesvalet konstrueras 
som ett individuellt projekt – framförallt utifrån intressen i matematik, teknik 
eller datorer. En önskan att vidareutveckla något eller några av dessa intres-
sen framstår som ett starkt motiv till att välja en utbildning inom det tekniska 
området. Högre utbildning i linje med tidigare gymnasieutbildning är därmed 
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ett vanligt scenario inom civilingenjörsgruppen, i den meningen framstår den 
här typen av individuella projekt som välreflekterade. Yrket i sig ges inte nå-
gon stor uppmärksamhet under samtalen när utbildningen nyligen avslutats. 

ett brett spektra av arbetsuppgifter som IT ingenjör    

Det är ganska vanligt att den genomgångna IT-utbildningen framställs som 
en bred teknisk utbildning. Att det är en utbildning med fokus på informa-
tionsteknologi och användbarhet är inte så tydligt i civilingenjörernas berät-
telser. Olika tolkningar är möjliga. Dels kan det vara så att den genomförda 
utbildningen inte uppfattas så specifikt inriktad på just dessa saker – utbild-
ningen förstås istället som en generell teknisk utbildning som kan leda fram 
till ett ganska brett spektra av arbetsuppgifter. Delar av textmaterialet talar 
för en sådan tolkning. Följande citat är hämtat från det första intervjutillfället 
med en civilingenjör som sedan tre månader tillbaka är projektanställd vid ett 
IT-företag:

Jaa, och ämnesmässigt då, man har fått en bred grund att stå på. (Hmm) 
Men det är ju mer grundläggande kunskaper som man får bygga upp till 
mer specifika, specialistkunskaper, nu känner jag…mer nu, än under 
utbildningen. (CiK, IP10) 

Utbildningen uppfattas att ha erbjudit en ämnesmässigt ”bred grund att stå 
på”. I sitt sammanhang ges detta också en avgörande betydelse för valet av en 
IT-utbildning. Också i de båda efterföljande citaten ges uttryck för att den 
specifika civilingenjörsutbildningen valdes för att den sågs som en bred ut-
bildning, vilken antogs leda fram till ett brett spektra av arbetsuppgifter. Den 
här kvinnan har vid tillfället för den första intervjun nyligen avslutat sitt exa-
mensarbete vid ett datasäkerhetsföretag: 

Okej, jag har valt att bli civilingenjör för att det är en bred utbildning och 
jag är intresserad av teknik. Jag valde faktiskt med ganska mycket med 
omsorg. Det tog några år innan jag lyckades välja rätt utbildning. (Hm) 
Och lite därför också valde jag en rejäl utbildning, för att jag just ville 
satsa på att utbilda mig och då ville jag liksom ta en ordentlig utbildning. 
(CiK, IP26) 

Också i följande exempel betonas att valet av en ingenjörsutbildning med IT-
inriktning påverkats av ett spektra möjliga arbetsuppgifter efter utbildning:  

Det är svårt att motivera faktiskt. Men jag tycker det är intressant. Det är 
det. (I: Mm, intressant – på vilket sätt?) /…/ Det är väl…man kan göra så 
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mycket med det. Man kan…alltså bredden på det. Det är inte bara ett mo-
ment utan det är…ja, allt möjligt. Jag tror det är det jag tycker är spännan-
de. Bredden på det. (I: Tänker du på bredden i civilingenjörsyrket eller just 
med datorer?) Ja då tänker jag mer datorer, vidden alltså. /…/Men det är 
samma med civilingenjörsyrket, tror jag, du har den bredden…att man kan 
välja lite... Det är ett väldigt brett spektra av arbetsuppgifter vi har. (CiM, 
IP22) 

Gemensamt för intervjupersonerna bakom dessa två citat är inte bara att 
bredd i utbildning, yrke och arbetsuppgifter betonas. Det är inte oviktigt i 
sammanhanget att kvinnan i det första utdraget, inte hade något arbete när in-
tervjun genomförs. Inte heller att mannen, i det andra exemplet, visserligen 
har ett datorrelaterat arbete, men, ett arbete han rimligen är överkvalificerad 
för. Detta leder in på ett annat möjligt sätt att förstå beskrivningar av IT-ut-
bildningen som bred och generell. Beskrivningarna kan tolkas som uttryck 
för en önskan. En önskan eller en strävan från såväl studerande och utbildn-
ingsgivare om att utbildningen skall ge goda möjligheter till anställning. Det 
är inte förvånande att denna strävan manifesteras i civilingenjörernas berät-
telser. Viljan är att se den genomgångna utbildningen som attraktiv och gång-
bar också utanför själva IT-sektorn. En områdesmässigt ren ingenjörsutbild-
ning – obefläckad av ‘IT nedsmutsning’ – kan under de förhållanden som 
rådde på arbetsmarknaden vara att föredra. Under 2002, då de första intervju-
erna genomfördes, var det fortfarande konjunkturnedgång vilket inte minst 
drabbade IT-sektorn. Stora delar av branschen hade också utsatts för allmän-
hetens ifrågasättande. Sammantaget kan situationen i sig motivera rimlighe-
ten i att förstå intervjupersonernas berättelser som en implicit önskan – en ön-
skan om att den genomgångna civilingenjörsutbildningen skall vara en så 
pass generell utbildning att den ändå möjliggör att relativt obehindrat röra sig 
på arbetsmarknaden. 

viljan att ta om hand och göra nytta 

Påtagliga skillnader kan ses i civilingenjörernas och läkarnas resonemang 
kring personliga motiv till utbildnings- och yrkesval. På samma sätt som int-
resse för ett särskilt ämnesinnehåll (matematik, teknik, datorkunskap etc.) 
visar sig ganska avgörande för civilingenjörerna, är de altruistiska föreställ-
ningarna i kombination med en fascination över själva sjukvårdsmiljön domi-
nerande bland läkarna. Även om också läkarna i någon mån betonar intresse 
för ett ämnesmässigt innehåll, såsom kunskap om människokroppen, dess 
funktioner; anatomi, fysiologi och patofysiologi, blir konturerna tydligare av 
någon som genom sitt yrke vill ta hand om, hjälpa, lindra och göra nytta för 
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andra människor. I följande båda utdrag gör läkarna sina ‘kirurgblock’ vid 
sjukhus, som en del av en obligatorisk allmäntjänstgöring:   

Ja, varför har jag valt det här yrket…Ja, egentligen har jag så länge jag 
kommer ihåg alltid velat bli läkare. Alltså, jag vill jobba med människor 
framförallt, och vården. Att ta hand om människor – det är det jag tycker 
är kul. Så, jag har liksom inte haft något alternativ egentligen tycker jag. 
Alltså, inget alternativt som intresserat mig så,…det är egentligen för att 
jobba med människor, för att få hjälpa människor. Det är egentligen det. 
(LK, IP8) 

Nja, nejmen det har nog att göra med att man vill liksom hjälpa andra 
människor tror jag. Det var nog grundtanken som man hade där, en idea-
listisk bild från början. (LM, IP21) 

En ”idealistisk bild” av läkaryrket kan vara avgörande för valet av utbildning. 
Särskilt då den som i flera berättelser sammanfaller med en ganska stark vilja 
att hjälpa andra människor. Det kan också vara så att tidigare erfarenheter 
spelar in. Det kan exempelvis vara att upplevelsen av sjukdom på något sätt 
har varit högst närvarande – på samma gång som läkare eller annan sjuk-
vårdspersonal har varit en bristvara. En sådan erfarenhet sägs leda fram till en 
läkarutbildning för följande läkare – vid tillfället för den första intervjun ar-
betande som underläkare vid en geriatrisk klinik. 85

Det som väckte intresset, det var att jobba med människor. (Hm) Jag kom 
från en liten by i Marocko och där hade vi brist på läkare och jag såg folk 
som var sjuka. Så jag har alltid funderat på bristen på läkare inom sjukvår-
den./…/…funderade på det och hade tankar…kanske det är bra att jobba 
och utbilda sig till något så man kan hjälpa människor alltså. /…/ Ja, det är 
mest det alltså, det var inget annat. (LM, IP31) 

läkare som undergörare 

På samma gång som viljan att hjälpa andra poängteras som ett starkt behov 
och skäl till val av utbildning, problematiseras också själva föreställningen 
om bilden av läkaren som ”ska göra en massa underverk och nästan leka 
Gud”:

85 En geriatrisk klinik erbjuder äldre människor sjukvård och omvårdnad. 
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Jag har alltid gillat att jobba med människor/…/Det måste jag ju säga att 
jag har ett behov av att hjälpa till, man har en känsla av att man vill 
hjälpa…jaa, hjälpa personer som har det jobbigt på olika sätt. Ett sådant 
behov finns helt klart, det gör det./…/Jag kan känna så här att man har en 
väldigt snedvriden bild av läkare, det tycker jag. Vi får även känna på un-
der utbildningen att man…man skall vara den där otroliga personen då 
som ska göra en massa underverk och nästan leka Gud, och sedan får man 
absolut inte göra fel och man är ofelbar och det är en massa sådana här oli-
ka attityd- och värderings…jaaaa…/…/Det är lätt att bli uppslukad av ett 
sådant här jobb. Framförallt som jag då som tycker att jag får ut någonting 
här. Det är någon slags…det är en egoistisk handling också att hjälpa 
människor – man mår bra av att hjälpa också, men det får ju gå till en viss 
gräns. (LK, IP18) 

Också denna läkare arbetar vid tillfället för samtalet med äldrevård, hon har 
sitt sikte inställt på att också specialisera sig inom det området. I vilken grad 
erfarenheten av att arbeta med åldrande människor präglar hennes syn på yr-
ket framgår inte klart av berättelsen. Det finns ändå goda skäl att tolka att det 
förhåller sig så. Läkarutbildningen pekas däremot ut som en central aktör vil-
ken bygger upp föreställningen om läkaren som ”den där otroliga personen 
som ska göra en massa underverk…absolut inte göra fel och vara ofelbar”. 
Sådana attityder och värderingar framställs som problematiska inte minst för 
den egna personen då de, som i fallet här, kombineras med en stark vilja att 
hjälpa andra människor – en vilja som förstås som ett personligt och mänsk-
ligt behov. Det är inte ovanligt att dessa drivkrafter sammanfaller under sam-
talen när skälen till att bli läkare ventileras. Jag menar att en subjektiv dyna-
mik är tydlig i läkarnas berättelser kring yrkesval. Den visar sig, bland annat, 
som motstridiga känslor. Motstridiga känslor som – då de kläs i ord – kom-
mer till uttryck som ”egna behov” samtidigt som andras förväntningar och at-
tityder betonas. En ambivalent inställning 86 till det egna yrkesvalet visar sig 
under samtalen. Att utbildningen, som central aktör i sammanhanget, med-
verkar till att reproducera föreställningen om läkaren som en person driven 
av oegennytta och ‘nästan Gud’ är enligt min mening djupt problematisk. Inte 
bara för utbildningen – utan främst för de förväntningar dessa föreställningar 
ställer på människan i läkarrocken. 

86 Se Salling Olesen & Weber (2001) och Weber (1995, 1996) kring subjektiva 
dynamiker, samt Bauman (1991, 2004) kring begreppet ambivalens. 
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sjukvårdsmiljön fascinerar 

Att sjukvårdsmiljön uppfattas som tilltalande, spännande och fascinerande 
kan utgöra skäl att vilja utbilda sig till läkare: 

Ja, sjukvården är fascinerande tycker jag, och att jobba med människor 
också. (Hm) Sjukhus har jag alltid varit fascinerad av och operationer och 
så där. När det gått – jag såg det på TV när jag var yngre och det tycker 
jag har varit fascinerande. (jaa) och jaa..på något sätt./skratt/ (LK, IP25) 

Jag vet inte, det kändes bara som att här vill jag vara, det här vill jag göra, 
det här vill jag jobba med. Jag kände att den miljön på något sätt var till-
talande. /…/ …men det var…nej, miljön är väl kanske…men det var ändå 
att man hjälpte, det var kontakt med människor, det var lite spännande, det 
fanns kunskap rent tekniskt, det fanns kunskap om hur man skulle behand-
la människor och…ja, det är svårgreppbart kanske man…  (LM, IP6)  

Att på så sätt lyfta fram sjukhusmiljön och ge det betydelse för det egna ut-
bildningsvalet är inte ovanligt i det samlade textmaterialet. Även om det inte 
alltid är tydligt att urskilja vari attraktionen ligger, framträder ändå dess kon-
turer. Interaktion mellan läkare, patienter och annan vårdpersonal utgör en 
central aspekt som förstås som närmast unik för sjukvårdsmiljön. En fascina-
tion för handlingsdimensionen i yrket är också framträdande. Det förekom-
mer även att intensitet och snabba förlopp beskrivs som en särskild krydda i 
arbetet som läkare. Tydligt framträder också föreställningen om att arbetet på 
ett väldigt påtagligt sätt rör sig i spektrumet liv – död. Även om föreställning-
en tar sig olika uttryck, visar den ändå väldigt starkt i läkarnas berättelser. 

intellektuella utmaningar 

Ett gemensamt drag i civilingenjörernas och läkarnas berättelser är att strävan 
efter intellektuella utmaningar anges som ett starkt motiv till yrkesvalet. Det 
uttrycks också som en vilja till ett analytiskt, kreativt och utvecklande arbete 
och kan sammanfattas med orden ”jag har helt enkelt velat ha en akade-
misk utbildning och arbete med akademisk karaktär”.

Sammantaget diskuteras i avsnittet personliga motiv och drivkrafter som 
studiens läkare och civilingenjörer ger betydelse för sina val av utbildning 
och yrke. Intresse, läggning och andra personliga drivkrafter tillsammans 
med känslomässiga komponenter; såsom vilja, spänning, utmaning och att-
raktion har visat sig som ganska dominerande komponenter i, vad jag kallar, 
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personliga levnadsprojekt. 87 Dessa komponenter förstås i hög grad som sub-
jektiva och dynamiska ingredienser när deltagarnas individuella projekt tar 
form. Ett gemensamt drag för båda grupperna är önskan om ett analytiskt, 
kreativt och utvecklande arbete. Att som civilingenjörerna ganska starkt be-
tona specifika ämnesintressen vid val av högre utbildning är ett särskiljande 
drag. De altruistiska inslagen, föreställningen om ett yrke som väldigt påtag-
ligt rör dimensioner av liv och död, tillsammans med en fascination för själva 
sjukhusmiljön skissar på motsvarande sätt tydliga konturer av läkargruppens 
föreställningar om sina val av utbildning och yrke. 

Utbildning som socialt inriktade projekt 
Utbildning och yrkesval kan också förstås som socialt inriktade projekt. Un-
der den inledande fasen av studien 88 skiljer sig läkarna markant från civiling-
enjörerna i sätten att lyfta fram och resonera kring de sociala dimensionerna i 
det för dem nya yrket. Även om sociala aspekter inte på något sätt är osynliga 
i civilingenjörernas berättelser, framstår det ändå inte som rimligt att skriva 
fram dessa som socialt inriktade projekt. Det finns alltför begränsat underlag 
i det samlade textmaterialet för att göra så. Även om det förekommer besk-
rivningar av att den specifika ingenjörsutbildningen valdes ”för att underlätta 
vardagen, hjälpa människor och få dem att njuta mer”, så är sådana resone-
mang ändå väldigt ovanliga bland de nyutexaminerade civilingenjörerna. 

att komma människor in på livet 

För läkarna framstår de sociala aspekterna inte bara som centrala – det är 
vanligt att kontakter med människor och ”att komma människor in på livet” 
pekas på som helt avgörande för viljan att arbeta som läkare. Så är fallet för 
denna läkare, som vid vårt första samtal gör sin allmäntjänstgöring vid en kir-
urgisk enhet på sjukhus: 

Jag hade intresset, det rent naturvetenskapliga då, med kroppen och så. Det 
tyckte jag var kul redan någon gång på högstadiet. Och sedan har jag alltid 
tyckt att det varit roligt så där med människor ändå, kontakten liksom, 
själva samtalet och…jaa, att komma människor in på livet så. Det är nog 
det som jag tycker har varit…avgjorde att jag valde detta. (LK, IP29) 

87 ”Levnadsprojekt” används med betydelsen ett projekt som rör individens 
levnadsbana som innebär ett mått av handlingsfrihet inom ramen för mer 
allmängiltiga föreställningar och förhållanden i samhället.   
88 Här avses den första intervjuomgången, 2002. 
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När läkaryrket konstrueras som ett i huvudsak socialt inriktat projekt händer 
det också att viljan att göra nytta, lindra och bota visar sig:   

Och där kändes det som om man kunde få någon kombination av…och få 
mycket, samtal och att träffa människor nära, och sedan försöka med det 
här med… ja, det finns väl hos alla som är läkare tror jag, att vilja lindra 
och bota, jaa. (LK, IP24) 

En närmast schablonartad tankefigur ”att man tycker om att jobba med män-
niskor” precis som ”alla andra” läkare framträder i det samlade textmaterial-
et. Så också i följande citat: 

Det är väl som alla andra att man tycker om att jobba med människor och 
lite sånt där.  Jag har svårt att precisera det mer, jag tyckte det verkade kul 
mest, tror jag. (LM, IP21) 

Ett uttalat fokus på människor är tydligt i läkarnas berättelser. En mångfald 
av kontakter och möten med människor, med stark betoning av de kommuni-
kativa inslagen, är de element som bygger upp förställningen om läkaryrkets 
sociala bas. Då yrkets sociala dimension betonas är det inte bara som motiv 
till utbildningsval – det är också så att arbetet som läkare i ganska stor ut-
sträckning förväntas att vara en arena för att kunna utveckla detta vidare. En 
problematisering av föreställningen om läkaryrket som ett socialt inriktat pro-
jekt är inte särskilt framträdande efter den första tiden i yrket. Föreställningen 
om ett socialt inriktat projekt opererar och visar sig i huvudsak i skepnad av 
personliga motiv i läkarnas berättelser kring val av yrke. Frånvaron av en 
problematisering är något som – om man så vill – bara kan konstateras och 
lämnas. Så länge föreställningar och förväntningar överensstämmer med det 
arbetet har att erbjuda uppstår ingen motsättning. En av läkarna, som vid in-
tervjutillfället arbetade vid en geriatrisk vårdavdelning, ger uttryck för att 
arbetet i stort överensstämmer med förväntningarna i det avseendet: 

Nej, jag tycker…ja, jag hade ju, jag ville ha någonting där jag fick jobba 
mycket tillsammans med människor och samtidigt vara ganska självstän-
dig och kunna använda en viss…ett mått av min analytiska förmåga. (Hm) 
Och det tycker jag faktiskt att jag får. Jag valde det här yrket, inte för att 
någon bad mig göra det, utan för att jag trodde at det skulle passa mig,/…/ 
Så…jag har valt det här och jag tycker det är ungefär det jag förväntat mig 
överhuvudtaget också. (LM, IP9) 
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sociala projekt utmanas i läkares vardag 

Arbetet som läkare kan innebära något annat än det man har tänkt sig. Över 
tid visar studien att det inte alltid är självklart att arbetet överensstämmer med 
förväntningarna kring yrket. Personliga konsekvenser tydliggörs då det 
förväntade och det faktiska kolliderar. En motsättning mellan det eftersträva-
de och arbetets vardag kan även innebära att bilden av läkaryrket som ett so-
cialt inriktat projekt utmanas. En kontrast uppstår, vilken får till konsekvens 
att individen förändrar bilden av sig själv och sina föreställningar om yrket i 
förhållande till sina nya erfarenheter. Så kan samtalet med en läkare som vid 
tillfället för intervjun arbetade som vikarierande underläkare vid en narkosen-
het förstås: 

…alltså i början har man ju så här superideal – när jag började den här ut-
bildningen. Ja, man ska frälsa världen med yrket och sedan inser man att 
det är inte så lätt s a s utan…och det är lite det här, det hänger ihop med att 
man inte skall bli uppkäkad själv utan…man kan inte bara ge och ge och 
ge, utan det handlar om ett mänskligt samspel mellan en själv och den 
som…Så jag vet inte……jomen det är självklart att man ska vara lyhörd 
och ha tid för patienterna…men ibland, det är svårt tycker jag, för jag tror 
att man gör sig själv…jag märkte här om dagen, förra veckan när jag satt 
på mottagningen så hade jag otroligt mycket patienter…/…/ja, det var 
jätteknepigt. Och så sitter man…och så kommer en patient som man frågar 
då – ja, har du problem med det här? Och sedan så kommer liksom en 
historia som är så här bred, och man blir…man börjar kallsvettas, man 
ser…jag har 15 minuter på mig nu och jag måste få det här gjort. Och så 
piper sökaren 8 gånger medan patienten bara sitter och pratar. Och då 
känner jag så här – nu är det verkligen inte såsom jag vill…(LM, IP11) 

Flera berättelser ger uttryck för liknande erfarenheter som denna. Förändrade 
uppfattningar – om läkaryrket i sig och om den egna personen – genom er-
farenheter i arbetet är inte på något sätt unikt i studiens samlade textmaterial. 
Det vore närmast märkligt om erfarenheter inte påverkade människors före-
ställningar.

sociala projekt naggas ohjälpligt i kanten 

Idén om läkaryrket som ett alltigenom eftersträvansvärt projekt – i social me-
ning – kan naggas i kanten. Här genom en historia som byggs upp över tid. 
Vid det första intervjutillfället, våren 2002, möts jag av en förhållandevis 
ung, nyutexaminerad läkare som är smittande entusiastisk i sitt tal om den ge-
nomgångna utbildningen och den första tiden i arbetet. Arbetet är vid inter-
vjutillfället en allmäntjänstgöring (AT) vid en av landets kirurgkliniker. Hon 
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berättar om bakgrunden till valet av utbildning och yrke. Det är framförallt de 
sociala aspekterna som lyfts fram under samtalet. Även möjligheterna att ut-
vecklas inom ramen för yrket är ett genomgående tema: 

Det är någonting jag var inne på ganska tidigt. Jag tyckte det verkade 
spännande, jag tyckte om människor. Jag har alltid varit väldigt social och 
så kände jag väl att jag vill göra någon nytta.  /…/…har alltid varit väldigt 
intresserad av kontakter med människor, jag har varit ganska bra på det 
också. (LK, IP5) 

Uttrycket ”jag tyckte om människor” kan, i sitt sammanhang, förstås som ett 
centralt motiv till hennes yrkesval. En önskan att detta ska komma till nytta i 
arbetet ses också. Förväntningarna på yrket har i viss mån materialiserats vid 
tillfället för den första intervjun – även om det enbart handlar om några mån-
aders erfarenhet som AT läkare. I det här skedet upplevs yrket som utmanan-
de och stimulerande och särskilt är det yrkets sociala dimensioner som beto-
nas. Samtal med patienter, anhöriga, läkarkollegor och sjuksköterskor ses 
som något av arbetets kärna. I ganska hög grad finns det också en överens-
stämmelse mellan denna läkares motiv och förväntningar på yrket – i förhål-
lande till det som arbetet faktiskt erbjuder. Föreställningen om läkaryrket 
som ett i huvudsak socialt inriktad projekt har ännu inte utmanats av en sub-
jektiv dynamik. En dynamik som sätts i rörelse då förgivet taganden konfron-
teras med vardagen. Den visar sig som motstridiga tankar och känslor – am-
bivalens gör entré på scenen. Under det första intervjutillfället kommer detta 
inte till uttryck. 

Vid det andra intervjutillfället, hösten 2004, har den tidigare AT läkaren 
bytt tjänstgöring, inriktning och arbetsplats – som ett naturligt led i läkares 
utbildningstjänstgöring. Det nya arbetet är en specialisttjänstgöring (ST) med 
placering på en röntgenenhet. Planen är att det skall vara ett led i specialise-
ring inom medicin och hjärtsjukvård. Fortfarande är det så att hon ser sitt yr-
kesval som ett i grunden socialt inriktat projekt:  

Men från början var det ju ett intresse för människor, jag är väldigt social. 
Jag hade svårt att tänka mig att jag skulle sätta mig i ett rum och sitta där 
hela dagarna och trivas med det. Så det var mycket ett sådant intresse och 
någon slags naiv, men ändå trevlig tanke om att jag skulle hjälp andra 
människor (Hmmm) och göra skillnad på något sätt. Därför hamnade jag 
här. Plus att jag hade förutsättningar, jag hade lätt för mig i skolan, jag 
hade bra betyg. (LK, IP5 i v omgång 2) 
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Det som dominerar i berättelsen är yrkets sociala dimensioner, även om andra 
aspekter börjar framträda. Tidigare dolda sidor av det socialt inriktade pro-
jektet visar sig. De personliga motiven och drivkrafterna är inte längre helt i 
linje med idén om den framtida yrkesbanan. En subjektiv dynamik kommer 
till uttryck i form av motstridiga känslor kring, bland annat, den nuvarande 
ST placeringen. Under intervjuns gång blir det också tydligt att det nuvarande 
arbetet på röntgenenheten närmast kan ses som ett negativt val. Ett av känne-
tecknen för en röntgenenhet är just frånvaron av länge patientkontakter. Det 
rör sig närmast om serviceinriktade insatser som underlag för att exempelvis 
fastställa någon sjukdom, eller som ett hjälpmedel vid en undersökning eller 
behandling. Just den mycket begränsade patientkontakten anges nu som ett 
av skälen till att inriktningen på specialisttjänstgöringen kom att landa på en 
röntgenenhet. Genom den tidigare erfarenheten från AT – med tät patient-
kontakt – upptäcks att det som från början upplevts intressant och stimuleran-
de istället kom att utgöra en ganska tuff påfrestning. Många patientkontakter 
och tung information som kommuniceras gör det knepigt att separera arbets-
liv och privatliv: 

Ja, jag har väldigt svårt att stänga av jobbet när jag går från jobbet. Så om 
man träffar på väldigt många svåra fall, väldigt mycket patienter som mår 
dåligt eller som har tragisk social bakgrund och så där, så hade jag svårt att 
släppa, när jag kom hem. Hade ett ganska stort behov, märkte jag, av att 
prata av mig det när jag kom hem. Och det blev ju jobbigt. Jobbigt i 
privatlivet så att säga, så det här passar mig bättre (syftar på den nya 
arbetsplatsen). Här får jag inte det känslomässiga engagemanget i patien-
terna, eftersom jag inte träffar dem. Men kan ändå tycka att det är intres-
sant, deras öden och liksom själva sjukdomsbiten, utan att ta med mig ett 
så stort emotionellt bagage hem. Jag trodde inte att jag skulle, att det skul-
le påverka mig så mycket, kanske. (Neej) Men det gjorde det. (LK, IP5, i v 
omgång 2)  

De båda intervjuerna formar över tid en berättelse. Det är tydligt att en för-
ändring har skett i sättet att resonera kring de sociala dimensionerna av arbe-
tet. Också uppfattningar kring den egna personen i relation till läkaryrket har 
förändrats. Det som tidigare utgjort en central drivkraft ifrågasätts av de tan-
kar och känslor som uppstår i det dagliga arbetet. Under de två första åren i 
arbetet har föreställningen om läkaryrket som ett socialt inriktat projekt fått 
en ganska rejäl spricka – en spricka uppkommen genom konfrontation mellan 
föreställning och erfarenheter i det dagliga arbetet. En subjektiv dynamik – i 
form av motstridiga tankar och känslor kring arbetet, den egna personen och 
fritiden – har utmanat föreställningen om läkaryrket som ett socialt inriktat 
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projekt. Idén om yrkesval som ett reflexivt livsprojekt 89 har i någon mån ock-
så utmanats. Tanken om alltigenom medvetna val kan diskuteras utifrån ex-
emplet. Val kan även förstås som en konsekvens – en konsekvens med grund 
i saker och ting som inte är möjliga att kontrollera.  

Berättelsen som helhet illustrerar inte bara att föreställningen om läkaryr-
ket som ett socialt inriktad projekt kan få en spricka och falla sönder. Den ger 
även uttryck för att det kan vara väldigt svårt att förutse vad ett yrke faktiskt 
kommer att innebära. Oavsett graden av förkunskap och självkännedom visar 
studien att det ibland är väldigt svårt att veta vilka konsekvenser ett yrkesval 
får – inte minst för livet utanför arbetet. 

Sammantaget tolkas läkares utbildnings- och yrkesval som socialt inrikta-
de projekt. Att beskriva gruppen civilingenjörer på liknande sätt saknar grund 
i intervjuerna. Avsnittet tydliggör att föreställningen om läkaryrket som ett 
socialt projekt kan utgöra en bräcklig konstruktion – men inte främst på 
grund av individers ursprungliga motiv och drivkrafter. Närmast är det läkar-
nas nyvunna erfarenheter i det vardagliga arbetet som ger upphov till motstri-
diga tankar och känslor – tankar och känslor som utmanar subjektets grund-
läggande föreställning om läkaryrket. En subjektiv dynamik producerar ambi-
valens med kraft att skaka om och ge sprickor i ett socialt inriktat projekt.

Utbildning som rituella projekt 
Valet av högre utbildning kan även ges en rituell innebörd. Studien visar att 
riten eller passagen kan vara motiv och ges ett värde i sig självt. Utbildningen 
uppfattas helt enkelt som något som behöver passeras för att komma vidare. 
Ritualen ger den inträdesbiljett som behövs för att uppnå något annat i livet. 
Kännetecknande för de rituella projekten är att de huvudsakliga motiven ma-
nifesteras genom en formell examen. 

Olika aspekter av utbildning som rituella projekt har framträtt i textmate-
rialet. Det handlar främst om att utbildningen antas ge goda möjligheter till 
anställning, särskilt lyfts utbildningens formella legitimitet fram i dessa reso-
nemang. En examen förstås som en rituell eller symbolisk dörröppnare – en 
dörröppnare som ger tillträde till en profession och tillika position i samhäl-
let. 90 Även om så rimligen borde vara fallet för både civilingenjörer och läk-
are, är det ändå så att utbildningsval som rituella projekt är det som fram-
förallt byggs upp genom civilingenjörernas berättelser i denna studie. 

89 Kring reflexiva livsprojekt, se vidare Giddens (1991). 
90 Se Abrandt Dahlgren med kollegor (2006) som diskuterar övergången från högre 
utbildning till arbete och den rituella innebörden av detta.  
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civilingenjörsutbildning som inträdesbiljett till arbetslivet 

Att civilingenjörsutbildning ses som en inträdesbiljett till ett arbetsliv med 
goda möjligheter att vidareutveckla sina specifika intressen, få inflytande i 
samhället eller att få viss ekonomisk frihet är tydligt i intervjumaterialet. Ut-
bildningen beskrivs närmast som en passage för att komma vidare och uppnå 
något som strävats efter i livet. För två av dem vi samtalat med lyfts utbild-
ningstiden främst fram på grund av att den erbjudit möjlighet att bygga upp 
och etablera företag inom IT-sektorn. Inte oviktigt i deras berättelser är beto-
ningen av det omfattande kontaktnät som de anser att utbildningen bidragit 
till. Under den inledande intervjun med en av dessa civilingenjörer betonas 
att högre utbildning är något som skapar förutsättningar att helt enkelt ”be-
stämma mer om vad man vill göra i livet”:  

Det är väl en möjlighet att göra det man vill, få en möjlighet att förändra 
världen. Det ges ju ganska stora möjligheter till det i och med att man har 
en högre utbildning. Att bestämma mer om vad det är man vill göra i livet. 
(jaa…) Helt klart. (I: Du vill förändra världen sa du, hur tänker du då?) Ja, 
det är väl enklare att förändra världen om man har mer makt, absolut. Det 
antar jag att man kommer att få – i alla fall i större grad – än om man skul-
le ha skippat utbildningen. (CiM, IP13) 

Att genom högre utbildning nå en position med inflytande och handlingsut-
rymme är en uttalad strävan i denna berättelse. Under intervjuns gång tecknas 
konturerna av utbildningen vidare: En av poängerna beskrivs i termer av att 
lära sig klara av ”diverse meningslösa saker” – på samma gång som själva lä-
randet av ”meningslösa saker” beskrivs som en filtreringsprocess för att klara 
arbetslivets krav:

Men det är väl i och för sig någon form av filtreringsprocess där, att klarar 
man inte de här sakerna så klarar man inte att…då klarar man inte att lära 
sig – ja, svårare saker/…/ jag hoppas i alla fall att de håller ganska hårt på 
just att behålla samma nivå eller samma kvalité/…/ Ja, det är väl bara att 
bita i det sura äpplet (ja ja…) man måste klara det här. Efteråt kan man väl 
känna att det var meningslöst men jag har klarat det ändå…och i och med 
att man lär sig diverse meningslösa saker så lär man sig också att lära sig 
meningslösa saker. (Hmmm) Man får nog…jag har känt det i alla fall efter 
några år, att man lär sig saker mycket snabbare. (I: Meningslösa – sa du 
så?) Ja, just det. (I: Menar du att meningslösa saker får ett värde på länge 
sikt ändå, eller? Hm, ska jag tolka det så eller…) Absolut. /…/ Man måste 
lära sig dom sakerna för att klara arbetslivet. (CiM, IP13) 
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utbildning som filter och akademisk titel som etikett  

Civilingenjörsutbildning som filtreringsprocess i förhållande till arbetslivets 
krav – eller civilingenjörsexamen som en formell, akademisk titel vilken ges 
ett värde i människors CV – utgör de mer framträdande dragen i de berättel-
ser där rituella aspekter av utbildningen fokuseras: 

…det är ändå på något vis att, den där akademiska titeln den är värdefull, 
alltså den är värdefull i ditt CV, den är värdefull när du ska…alltså för att 
komma på högre befattningar inom företag. Så, någonstans måste du ha en 
examen i bakgrunden. Måste och måste, men det hjälper, det underlättar. 
Det sätter en etikett på dig som person. Sedan, om du jobbar med IT för att 
du har gått en civilingenjörsutbildning inom IT, eller om du jobbar med 
marknadskoncept eller något liknande – det har ingen som helst betydelse. 
Men du har lärt dig det abstrakta tänkandet, ni har saker och ting att 
diskutera gemensamt o s v. (Hm) Det är jätte viktigt. (CiM, IP33) 

Även om betydelsen av ett abstrakt tänkande och ett gemensamt språk är nå-
got som lyfts fram av civilingenjörerna i studien, är det ändå en starkare beto-
ning på den akademiska titeln i sig, vilken ”sätter en etikett på dig som per-
son”. En etikett eller stämpel som beskrivs särskilt värdefull för sin förmåga 
att öppna dörrar. Det faktum att den också stänger dörrar – för andra yrkes-
grupper – är inte heller oviktigt i sammanhanget. 91 Följande utdrag pekar 
främst på civilingenjörsutbildningen som ett sorteringsinstrument för arbets-
givare. Vid tillfället arbetade denna intervjuperson som systemutvecklare vid 
ett IT-företag, då ännu i avsaknad av formell examen:

…jag ser civilingenjör mera som bara ett kvitto på att, jaaa…joo…här är någon 
som kan lära sig en massa saker på kort tid liksom. Det är inte själva kun-
skaperna jag inhämtade när jag läste. De var väl säkert nyttiga, säkert har de 
hjälpt mitt tänkande, mitt logiska tänkande på något sätt, men…jag nyttjar inte 
kunskaperna i mitt dagliga arbete t ex./…/ Det är nog mera, det är nog mera 
lättare för arbetsgivaren att det blir någon slags stämpel på en, det är lättare att 
ordna folk i fack liksom. /…/ Jag tror de tittar mycket på vad man har för titel. 
(CiM, IP12) 

yrkesstolthet 

Civilingenjörsutbildning som varudeklaration i förhållande till arbetsgivare 
eller kollegor är en ganska vanlig tankefigur, både bland dem med formell 

91 Detta resonemang utvecklas vidare i avhandlingens kapitel 8. 
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examen och bland dem som ännu saknar sådan vid tillfället för intervjuerna. 
Ett varumärke som bland annat säger – ”här är någon som lära sig en massa 
på kort tid”. Att utbildningsritualen med tillhörande titel Civilingenjör borgar 
för viss kvalité är också en föreställning som tydligt framträder i textmateri-
alet som helhet. En kvalitativ aspekt som, om man så vill, kan sammanfattas i 
begreppet ”yrkesstolthet”: 

(I: Vad bär du framförallt med dig från din utbildning in i arbetslivet?) En 
RING! (I: En ring, det var ett roligt svar) (ja) Ja, jag känner väl att det man 
får med sig från utbildningen är väl yrkesstolthet i alla fall. Att man vet att 
man har en bakgrund och den kan man alltid luta sig tillbaka på, hoppas 
jag i alla fall. Att man har någon form av trygghet där. (Hmmm) Och, i 
synnerhet att man inte alltid kommer att behöva bevisa för andra att man 
är någon eller att man har en viss kunskap – när man säger att man är det 
och det, eller man säger att man är civilingenjör – då vet folk att man har 
en viss kunskap. Det är nog det allra viktigaste. /…/ så det är nog mycket 
ett varumärkesskapande, tror jag. Att man kan ta med sig varumärket 
‘civilingenjör’. För jag tror nog att det är ganska, det är ett respekterat yrke 
i alla fall, och man måste känna yrkesstolthet, det är mycket viktigt för 
mig. (CiM, IP13) 

Rituella aspekter kommer till uttryck då civilingenjörsutbildningen beskrivs 
som en passage, en sorteringsmekanism eller som en filtreringsprocess. Cent-
ral är den varumärkes skapande process som, då utbildningen avslutas, resul-
terar i en formell akademisk yrkesexamina och titel. Valet och genomfö-
randet av en civilingenjörsutbildning kan utifrån detta perspektiv förstås som 
en möjlighet att nå, bland annat, position, status och yrkesstolthet. 92

anställningsbarhet och rörlighet 

Gemensamt för studiens läkare och civilingenjörer är att valet och genomför-
andet av de specifika utbildningarna beskrivs som en garanti om arbete och 
anställning efter utbildningen. Möjligheten att röra sig relativt obehindrat 
mellan olika typer av arbete inom respektive yrkesområde betonas. Särskilt 
inom läkargruppen lyfts goda arbetsmarknadsutsikter fram som betydelsefullt 
för yrkesvalet: 

…det som jag tyckte i gymnasiet att jag valde var att det skulle bli prob-
lemlösning, det skulle bli mycket olika människor att jobba med, och lät-
tillgängligt på arbetsmarkanden. (LK, IP4) 

92 Se vidare Archer (1995) och Bourdieu (1996), om utbildning som ett sätt att nå 
position, status eller tillträde till ett fält eller en specifik profession. 
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Med facit i handen, det är jättekul, nu har man massor med jobbtillfällen 
och man kan välja ganska bra….(LM, IP21) 

Att kunna röra sig på arbetsmarknaden och att utvecklas inom ramen för yr-
ket – att byta position och arbetsuppgifter – är även en ganska vanlig förvän-
tan bland studiens civilingenjörer:

Ja mina förväntningar på yrket…är nog att det ska vara att jobba i en 
utvecklande position, där man ser att man kan utveckla program då, eller 
ser…och det är ju inte något jag gör idag./…/…det är väl att det skall vara 
ett omväxlande jobb som man kan växa med. Vartefter man lär sig saker 
och blir bättre kan man ta på sig andra arbetsuppgifter./…/ Även om jag 
inte ser att jag är kvar i den position jag har nu jätte länge. (CiK, IP43) 

Ja, det vet jag inte om jag blir kvar i just det här. Jag tror det finns stora 
möjligheter till att utvecklas. Just nu är det en rasande utveckling på det 
här området. (CiM, IP16) 

Utbildningsval som en garant för arbete och anställning, eller för att efter ut-
bildning kunna röra sig obehindrat på arbetsmarknaden inom sitt specifika 
yrkesområde, betecknas här som olika varianter av rituella projekt. Dessa as-
pekter kommer i ganska hög grad till uttryck bland både läkare och civilin-
genjörer i studien. Gränserna mellan rituella projekt och karriärinriktade pro-
jekt är enligt min mening något flytande. Att genom valet av högre utbildning 
försäkra sig om goda möjligheter på arbetsmarknaden – även att kunna röra 
sig och utvecklas inom yrkesområdet – skulle också kunna förstås som ett 
karriärinriktat projekt. De karriärinriktade projekten har om möjligt ett mer 
renodlat fokus på framtiden och de personliga utvecklingsmöjligheterna ge-
nom arbetet och yrket. 

Sammanfattningsvis kan sägas att utbildnings- och yrkesval som rituella 
projekt är något som i huvudsak bärs upp av civilingenjörernas berättelser i 
studien. Utbildning med tillhörande examen förstås då i huvudsak som en 
nödvändig ritual och ges ett starkt symbolvärde. Ett symbolvärde som också 
uttrycker yrkesstolthet. Såväl läkare som civilingenjörer beskriver sin utbild-
ning i termer av en merit, vilken inte bara antas leda till anställning och etab-
lering, utan också anses ge goda möjligheter till utveckling i arbetet eller för-
hoppningen att relativt obehindrat kunna röra sig på arbetsmarknaden. 
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Utbildning som karriärinriktade projekt 
Valet av högre utbildning beskrivs av deltagare i studien som ett sätt att nå ett 
variationsrikt yrke och som en möjlighet att utvecklas vidare under hela yr-
keslivet. Karriär kan utifrån dessa resonemang sammanfattas som personliga 
utvecklingsmöjligheter i förhållande till arbetslivet och livet i stort. En tydlig 
fokusering på framtiden är ett kännetecknande drag för de karriärinriktade 
projekten. Framtidsperspektivet är mer framträdande i dessa projekt än vad 
de exempelvis är i rituella eller socialt inriktade projekt, vilka tidigare berörts 
i kapitlet. 

variation och goda framtidsutsikter 

Gemensamt för studiens läkare och civilingenjörer är att de uttrycker en stark 
förväntan kring utvecklingsmöjligheter i yrket eller i arbetet. Genomgående 
lyfts en förväntan om ett variationsrikt arbete fram av dem. Även goda eko-
nomiska villkor är en ganska stark förväntan. En av de läkare jag samtalade 
med under den första intervjuomgången beskriver omständigheterna kring sitt 
val av utbildning och läkaryrket på följande sätt:  

…jag ville nog egentligen från början bli läkare men kom inte in på den 
utbildningen för jag hade för dåliga betyg och då läste jag till sköterska, 
och trivdes ju med det, men tyckte att…jaa, det är ju finare att vara läka-
re…det är högre status. Det hade säkert stor betydelse även om det är pin-
samt att erkänna det! Och sedan är det bättre betalt, man ser sig…ja, man 
kan göra mycket mer åt sin inkomst som läkare än som sköterska. /…/ Ja, 
möjligheterna att utvecklas är ju obegränsade egentligen. Man kan ju hitta 
på vad som helst inom detta yrke, i stort sett. Man kan ju bli sjukhuschef 
eller forskare eller kliniker och specialisera sig på någon liten nisch eller 
jobba som…man behöver inte specialisera sig om man inte vill, även om 
de flesta gör det. Så det finns ju väldiga variationsmöjligheter. (LM, IP28) 

Vid tillfället för intervjun, som utdraget är hämtat ur, gör läkaren sin allmän-
tjänstgöring på en kirurgisk enhet – utvecklingsmöjligheterna inom yrket 
beskrivs som närmast obegränsade. Att det nya yrket medför ett statusmässigt 
avancemang är tydligt. Vidare resoneras kring att yrkesbytet från sjuksköter-
ska till läkare har medfört en större variation i arbetsuppgifternas innehåll. En 
föreställning om såväl stora valmöjligheter som utvecklingsmöjligheter visar 
sig vara väl grundad också bland andra läkare och civilingenjörer i textmate-
rialet:

Och sedan är det ju ett fantastiskt yrke på så sätt att man kan välja ganska 
mycket själv vad man vill göra, så man kan ha ett väldigt patientnära arbe-
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te eller man kan syssla med forskning, eller göra vad som helst. Det öpp-
nar väldigt många dörrar. Du är inte särskilt låst någonstans och på så sätt 
har det ju otroliga fördelar alltså. (LK, IP39) 

I efterföljande båda utdrag är det främst de goda framtidsutsikterna inom 
dator- och IT-branschen som lyfts fram som motiv till val av utbildning. Ci-
vilingenjören i det första exemplet berättar att utbildningen påbörjats när risk-
en för arbetslöshet sågs som alltför överhängande. Att köra skogsmaskin be-
skrivs som ett arbete i en ”ekonomiskt pressad bransch” utan särskilt goda 
framtidsutsikter. Dessutom såg hon sig som underbetald: 

Jag körde tidigare skogsmaskin och det var en ekonomiskt pressad bransch 
med mycket konkurrens i. Och vem som helst kan ju sätta sig i en skogs-
maskin på det viset att man inte behöver så mycket utbildning. Och jag 
visste att jag skulle bli arbetslös och jag var ganska trött på jobbet i vilket 
fall som helst./…/ I första hand tänkte jag att nu ska jag inte sitta här i 
skogen och vara lågbetald längre, nu skall jag bli höginkomsttagare. (okej) 
Så! (CiK, IP41) 

Även om det inte går att bortse från viss ironi i citatet så förutsätts civilingen-
jörsutbildningen och IT-branschen att i någon mån utgöra garanter för goda 
ekonomiska villkor i framtiden. Uttalandet ”nu skall jag bli höginkomsttag-
are” pekar på detta. I det andra exemplet fanns redan tidigt under utbildnin-
gen en idé hos den intervjuade om ”goda framtida affärsmöjligheter” inom 
IT-området. Viljan att driva ett eget företag utgör då en stark drivkraft. Vid 
både intervjutillfälle 1 och 2 är han delägare i ett mindre IT-företag:  

Jag valde det här yrket för att jag alltid har velat bli egen företagare, till att 
börja med./…/ Sedan, väldigt tidigt under utbildningen såg jag givetvis 
affärsmöjligheterna i framtiden också,…så att det…mycket tidigt redan i 
årskurs två grundade vi det här bolaget...(CiM,IP33) 

Personliga och utvecklingsmässiga möjligheter, goda ekonomiska framtidsut-
sikter och att någorlunda fritt kunna röra sig mellan olika arbetsuppgifter och 
arbetsplatser under yrkeslivet – detta är de karriärinriktade projektens uttryck. 
Karriärinriktade projekt – såsom de visar sig i läkares och civilingenjörers 
berättelser i denna studie. 

IT-branschens (o)möjligheter – läkaryrkets (o)möjligheter 

Trots gemensamma drag finns markanta skillnader mellan de båda grupperna
i sätten att resonera kring utbildningsval och karriär. En tydlig skillnad är att 
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de civilingenjörer vi intervjuat i huvudsak fokuserar dator- och IT-branschens 
möjligheter – själva branschen framstår att vara mer avgörande för valet av 
utbildning än civilingenjörsyrket i sig. Bland läkarna finns en tydligare foku-
sering på yrket som så – läkaryrket ges större betydelse än vad hälso- och 
sjukvården som verksamhetsfält gör. 

Under studiens gång har läkare och civilingenjörer kommit att skilja sig 
ganska markant i sätten att tala om möjligheten att röra sig på arbetsmarkna-
den. Över tid kan begrepp som rörlighet och flexibilitet ges olika betydelser 
utifrån de båda gruppernas berättelser. En rad omständigheter och förhållan-
den på arbetsmarkanden åren runt 2000 – vilka specifikt berörde IT-sektorn 
och därmed civilingenjörerna – medför att det som tidigare uttryckts som en 
möjlighet vänds till sin motsats. Att ‘komma in’, välja arbete och att röra sig 
på arbetsmarknaden visar sig nu vara ganska svårt för flera av studiens ingen-
jörer. 93 IT-branschens attraktionsvärde har förändrats markant och att kunna 
realisera det förväntade är inte på något sätt självklart. Följande är hämtade ur 
samtal med civilingenjörer under intervjuomgång 2: 

Ja, hur jag hamnade här. Det var, med den lågkonjunkturen som har varit 
så har man ju blivit kvar där man hamnade från början, om man nu hade 
tur att få stanna. Och jag hamnade på det företag jag jobbar på,/…/Och då 
var det först sommarjobb, sommarpraktik och sedan blev det examens-
arbete och sedan blev jag anställd. Och jag har som sagt haft turen att inte 
få sparken. Men det är många som har fått gå, så, man känner att man har 
tur som har jobbet kvar. (CiK, IP41, i v omgång 2)  

Den goda arbetsmarkanden – som en marknad av möjliga och passande arbe-
ten för individer att orientera på – visar sig vara långt borta i dessa båda civil-
ingenjörers berättelser. Ett arbete som civilingenjör inom IT-sektorn beskrivs 
inte bara av dem som något de ”hamnat i” för att sedan ”ha turen att få stan-
na” eller ”turen att inte få sparken”. Detta handlar i större utsträckning om 
rörlighetens omöjlighet än om dess möjlighet – eller om man så vill – om tan-
kefiguren flexibilitet och dess reella begränsningar. Också i nästa citat förs-
tås flexibilitet som anpassning – här en anpassning till att ”intentionen” inte 
infrias:

När jag började på det här företaget så var det mer så att, då var det lite 
kristider, speciellt inom IT-branschen. Så det var jättesvårt att få jobb. Och 
jag hade inte alls intentionen att jag skull hamna där från början. Utan det 

93 Tilläggas kan att vi tillföljd av förhållandena på arbetsmarkanden inledningsvis 
hade vissa problem att hitta IT-ingenjörer som också arbetade inom området och för 
övrigt uppfyllde studiens urvalskriterier.  
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var mer att jag behövde ett jobb och vad som gick bra liksom. Och då 
sökte jag ett jobb som supporttekniker, alltså gå runt och hjälpa användare. 
(Hmm) och då ville de inte anställa mig som det, eftersom jag var över-
kvalificerad då. Eller han som tänkte anställa mig insåg väl att jag inte tän-
kte stanna där, det var bara fram tills jag kunde hitta ett riktigt…ett jobb 
som passade mig. (CiM, IP7, i v omgång 2) 

I utdraget beskriver denna civilingenjör sig som ”överkvalificerad” för arbet-
et som supporttekniker. Han säger ”då ville de inte anställa mig” och fortsät-
ter med att arbetsgivaren insåg ”att jag inte tänkte stanna där”. Arbetet blir på 
så sätt något som inte ”passar”. Berättelsen kan på ett övergripande plan ses 
som ett exempel på människans förmåga till flexibel anpassning till rådande 
förhållanden, också genom själva berättandet. Jag menar att berättelsen har 
en såväl reell som fiktiv aspekt. En subjektiv dynamik finns med och regisse-
rar förloppet. Berättandet blir det som omformerar och böjer substansen för 
att passa en ‘faktisk mall’ – mallen utgörs här av en tuff arbetsmarknad. Peri-
oder av arbetslöshet eller anställningar de helt enkelt är överkvalificerade hör 
till vardagen, inte bara för denna civilingenjör, utan också för andra av stu-
diens IT-ingenjörer i detta skede. 

arbete och karriär 

Efter några år i arbetslivet har föreställningen om att yrket eller branschen är 
något att växa i blivit en realitet för flera av studiens civilingenjörer och lä-
kare. Förväntningar börjar infrias. Tankar om en karriär har blivit en uppskat-
tad erfarenhet bland de civilingenjörer och läkare som också tidigare betonat 
yrkets eller branschens utvecklingsmöjligheter. Att arbeta i en utvecklande 
position beskrivs som ganska viktigt – inte bara för arbetet i sig – utan också 
för livet i stort: 

Ja, ända från när jag började jobba, eller valde att börja på ett konsult-
företag, så gjorde jag det för att jag känner att jag vill lära mig nya saker – 
jag vill utvecklas. Så jag trodde att det var bra att vara på ett konsult-
företag, just för att man lätt skulle kunna byta arbetsuppgifter. Och jag har 
ju haft tur på det sättet att jag inte mer än två år har arbetat med samma 
saker, sedan har jag gått vidare. Och så har jag väl haft en tanke, eller ett 
mål, att bli projektledare. Eller, inte bara jobba som utvecklingsingenjör, 
som jag har gjort från början. Och nu allteftersom har jag väl gjort små 
steg på vägen och fungerat som, delprojektledare och nu är jag team ledare 
och även driver typ internprojekt, gentemot universitetet eller mot studen-
ter. (CiK, IP1, i v omgång 2) 

- 132 - 



Kapitel 7. Att förstå utbildnings- och yrkesval  

Möjligheten att genom arbetet nå en position, med påverkansmöjligheter, sta-
tus och en bra inkomst värderas högt av intervjupersonerna efter några år i 
yrket. Ändå växer det fram en ganska mångfacetterad bild av hur yrkeskarriär 
kan förstås under de senare samtalen. 

karriär + livet i stort = ambivalens 

Även om karriärmöjligheterna uppfattas som stora, förstås de inte nödvän-
digtvis som avgörande. Under den inledande intervjuomgången är ändå upp-
fattningar som ”karriär är inte det jag siktar på i livet” ovanligt förekomman-
de för både läkare och civilingenjörer. Däremot är sådana uttryck starkt fram-
trädande under de senare samtalen. En ambivalent inställning till den egna 
karriären, eller till förhållandet mellan arbete – privatliv, ses i följande båda 
citat:

(I: Hur viktigt tycker du att arbetet är i förhållande till andra saker i livet?) 
Jaa…både ganska oviktigt och viktigt. (I: Jaa, vad menar du med det då?) 
Ja det…på ett sätt är det ju viktigt i och med att det är ett ställe man till-
bringar ganska stor del av sin tid, att man trivs och har det bra. (Hmhm) 
Men samtidigt är det andra saker som är mycket…är mycket viktigare. Det 
är inte…ja, hur ska jag uttrycka mig./…/ Jaa, jag anser nog att familjen är 
mycket viktigare än att göra karriär./…/…jag har insett liksom att jag al-
drig kommer att bli någon sådan där riktig karriärist eller någon hög chef. 
De får ju offra just den där privata biten för att komma dit. (CiM, IP16, i v 
omgång 2) 

Ja, det där är nog…jag har kommit underfund med att arbetet faktiskt inte 
är det. (I: Det är INTE det, säger du?) Neej…nej det är inte det viktigaste. 
Utan det viktigaste är att…att vara lycklig och ha det trevligt. Att vara lyc-
klig är inte att jobba tolv timmar per dag s a s. Utan, man måste vara nöjd 
med vad man har nu, annars kommer man aldrig att bli nöjd. /…/ Men det 
där är något jag inte kommit underfund med på egen hand, utan i samband 
med att jag jobbade för mycket skaffade jag en psykolog för att försöka 
hantera att jag jobbade för mycket. Då kom jag till den insikten. (CiM, 
IP13, i v omgång 2) 

Att trivas på arbetet värderas självklart högt, på samma gång som ”att göra 
karriär” beskrivs som ett offer av något annat. Dessa båda civilingenjörer del-
ar erfarenheten och tanken att alltför långa arbetsdagar och arbetsveckor in-
nebär att offra något. Att exempelvis sikta på en hög chefsbefattning förstås 
av den ena civilingenjörer som ett offer av privatlivet – ”De får ju offra just 
den där privata biten för att komma dit”. Att tolv timmars arbete per dag inte 

- 133 -



Formbara människor: Högre utbildning och arbete som utsnitt ur läkares och 
civilingenjörers levnadsbanor 

med automatik innebär ”att vara lycklig och ha det trevligt” är den dyrköpta 
erfarenhet som civilingenjören i det andra exemplet delar med sig av. 

Liknande resonemang och ambivalenta inställning till karriär ses inom 
läkargruppen. Också de poängterar att det är viktigt att trivas med arbetet, då 
mycket tid tillbringas på arbetsplatsen. På samma gång är det vanligt att ar-
bete, karriär, fritid, familj och socialt umgänge beskrivs som konkurrenter om 
tiden. Studien visar att specialisttjänstgöringen (ST) är ett såväl viktigt som 
känsligt skede i läkares yrkesbana. Känsligt på så sätt att jourtjänstgöring 
inom vissa specialiteter visar sig vara ganska krävande – det är inte ovanligt 
att detta pekas på som avskräckande för valet 94 av viss specialisttjänstgöring 
(ST). Något som får en avgörande betydelse, inte bara för den egna yrkes-
karriären, utan också för läkaryrkets struktur som helhet. Enligt min tolkning 
reproducerar detta även förutsättningar och villkor för arbete inom de olika 
specialiteterna. Förutsättningar och villkor som studiens läkare har olika lätt 
att identifiera sig med. Då ”karriärist” förstås som en prioritering av arbetet – 
framför fritid, familj, barn etc. – är detta inget läkaren i följande exempel 
identifierar sig med. Utifrån det samlade intervjumaterialet är det ingen 
slump att det är en kvinna som uttalar följande:   

Jag tycker det är viktigt att man gör någonting man trivs med, eftersom jag 
gör det dagligen. Sedan så tycker jag inte att jag är karriärist. Alltså, jag 
tycker det viktigt att man kan kombinera fritiden med arbetet, det är jätte-
viktigt. Och då får istället arbetet kanske stå tillbaka. /…/ Jag tycker inte 
det är värt att tulla på fritiden. Att vara tvungen att ha sökare på sig när 
man är hemma och kunna bli in ringd när som helst och inte kunna plan-
era. Och bara säga – Hej då, till familj och barn, för att man skall jobba 
liksom (här syftas på den bakjourtjänstgöring som vanligen ingår för läk-
are med högre befattningar) (LK, IP3, i v omgång 2) 

Också i nästa citat framstår långa arbetsdagar och jourtjänstgöring etc. att 
vara avgörande faktorer när val av specialitet och framtid i yrket aktualiseras. 
Det är inte ovanligt att ST på så sätt handlar om negativa val. Som i citatet – 
den tjänstgöring som inte i så hög grad uppfattas inkräkta på socialt liv, vän-
ner och familjeliv föredras: 

Det är oerhört viktigt för mig att jag får tid för familjen och umgänge med 
vänner och annat. Och det hade väldigt stor…väldigt viktigt när jag valde 
vad jag skulle fortsätta med, innan jag gick in i en specialitet. För vissa är 

94 Utifrån studien finns en medvetenhet om att det inte alltid handlar om ett val av 
ST. Det är ganska vanligt att det snarare handlar om att ‘välja bort’ eller att ‘bli vald’. 

- 134 - 



Kapitel 7. Att förstå utbildnings- och yrkesval  

det ju mer eller mindre underförstått att man ska…ja, man kan aldrig gå 
hem när man skall sluta/…/…hur intressant och roligt jobbet än är så….så 
tror jag det skulle förta mycket av glädjen om man hela tiden stressar, om 
man skall hämta barn och det kör ihop sig hemma. Så jag tycker att 
det…naturligtvis är det viktigt att man har ett roligt jobb som man trivs 
med. Men det absolut vikigaste är ens familj och sociala liv. (LK, IP25, i v 
omgång 2) 

Det är möjligt att tolka dessa berättelser som att yrkeskarriär inte givet är nå-
got som väljs eller görs. Även om rationell förhandling kring alternativ ibland 
visar sig högst närvarande i resonemangen, är karriär också något som blir – 
eller – inte blir. Något som, på ett eller annat sätt, formas av förhållanden 
som subjektets förhandling (med sig själv) inte nödvändigtvis förmår greppa. 
Utifrån studien som helhet är en rimlig tolkning att ett antal karriärinriktat 
projekt väljs bort, då förväntningar och krav i arbetet inte överensstämmer 
med vad personen säger sig vilja med livet i stort. Även om såväl kvinnors 
som mäns resonemang visar på en ambivalent inställning till yrkeskarriär är 
denna tveksamhet mer påfallande hos de läkare som är kvinnor. Upplevelsen 
av förhållandet mellan arbete och fritid ges en avgörande betydelse för hur 
deltagarna förstår och konstruerar mening kring en så abstrakt företeelse som 
karriär. Än mer anmärkningsvärt är det faktiska inflytande de kvinnliga läkar-
na ger dessa sammansatta känslor vid val av specialisttjänstgöring. Jag menar 
att ambivalens i någon mån regisserar deras fortsatta karriärer. Tydligt är att 
kvinnorna i läkargruppen inte är de som bär upp tankefiguren karriärinriktade 
projekt i denna studie.  

Sammanfattande kommentarer 

Kapitlet har fokuserat motiv och skäl till utbildnings- och yrkesval. De olika 
sätt som studiens intervjupersoner – civilingenjörer och läkare – konstruerar 
mening kring sina yrkesval under samtal 95 utgör stomme i beskrivningarna. 
Dessa tankefigurer har diskuterats i förhållande reflexiva livsprojekt (Gid-
dens, 1991) och subjektiva dynamiker (t ex Salling Olesen, 2001a, b; Salling 
Olesen & Weber, 2001). 

Flera skillnader mellan studiens läkare och civilingenjörer kan ses. En av 
de mer framträdande är att de något schablonartade föreställningar kring läk-
aryrket – förstärkta genom massmedia och marknadsföring av utbildning – 
saknar motsvarighet för civilingenjörsyrket. Detta spelar roll på så sätt att lä-

95 Textmaterial från två intervjuomgångar utgör grund, även om tyngdpunkten i 
kapitlets innehåll är sprunget ur intervjuomgång 1. 
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kare, på gott och ont, vanligen har en tydlig bild av yrket innan utbildning. 
Något civilingenjörerna i stor omfattning saknar. Vid marknadsföring av 
civilingenjörsutbildningen har i huvudsak verksamhetsområdet lanserats – 
‘IT-området – de många (och goda) möjligheternas bransch’. Sådana före-
ställningar och förväntningar har visat sig avgörande för, inte minst, hur den 
första tiden i yrket upplevs. För läkarna har yrket som så fokuserats. 

Tydliga skillnader ses kring personliga motiv till utbildningsval. Studiens 
civilingenjörer betonar i hög grad specifika ämnesintressen, som teknik, ma-
tematik, datorkunskap etc. Disciplinen som så är i fokus för dem. Känneteck-
nande för läkargruppen är de altruistiska inslagen, sjukhusmiljön som så be-
tonas också. Att yrkesval beskrivs som ett socialt inriktat projekt förekomm-
er främst bland läkarna – viljan att arbeta med människor förstås som en cen-
tral drivkraft. Dessa projekt förefaller också vara sköra – den verklighet flera 
läkare möter skakar lätt om dessa projekt. Om de sociala projekten i någon 
mån är specifika för läkarna, har de rituella projekten visat sig vara närmast 
motsvarande för civilingenjörerna. Utbildningen förstås då som en passage 
och en rit som behöver passeras för att komma in, och vidare, i yrkeslivet. Att 
utbildningen ger en försäkran om anställning är ett antagande som delas av 
såväl läkare som civilingenjörer i studien. Goda framtidsutsikter inom arbets-
livet, bra position, personliga utvecklingsmöjligheter, goda ekonomiska vill-
kor och status är ganska vanliga drivkrafter vid val av dessa båda utbild-
ningar. Karriärinriktade projekt är väl synliga i bägge gruppers berättelser. 

Särskilt fokuserar civilingenjörerna IT-branschen – inte yrket som så. En 
bransch som under studiens gång har drabbats hårt av konjunktursväng-
ningar. Detta har medfört att begrepp som flexibilitet och ‘rörlighet på arbets-
marknaden’ fått en mycket specifik innebörd för en inte obetydlig del av ci-
vilingenjörsgruppen – flexibilitet har under denna period närmast kommit att 
handla om anpassning till rörlighetens omöjlighet. Studien som helhet visar 
att karriär och privatliv konkurrerar om samma tid. I läkarnas berättelser tyd-
liggörs en specifik problematik som rör deras specialisttjänstgöring. Vissa 
specialiteter kräver enligt de intervjuade en orimligt stor arbetsinsats, det är 
inte ovanligt att detta faktum får till konsekvens att en viss ST tänks bort till 
förmån för fritid, socialt umgänge, familj och barn. Över tid har studien ock-
så visat att viss tjänstgöring på så sätt inte bara ‘tänks bort’ utan också fak-
tiskt ‘väljs bort’. Rådande villkor och förutsättningar i arbetet kolliderar med 
individens föreställningar om vad arbete, karriär och det övriga livet är – eller 
skulle kunna vara. Denna ambivalens är särskilt framträdande hos kvinnorna 
i läkargruppen. Lösningen uttrycks vanligen ”prioritering”. Prioritering är en 
individuell lösning eller om man så vill – subjektets arbete med sig självt – 
reflexiv livspolitik. Jag menar att detta är djupt problematiskt. 
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8. Att formas till ett yrke 

Hur kan vi förstå formandet av professionella yrkesmänniskor i dagens sam-
hälle? Ett samhälle som kan beskrivas i termer av rörelse iväg från en stabil 
modernitet baserad på hårdvara, till en i hög grad flytande och ostadig tillva-
ro med betoning av mjukvara (Bauman, 2000; Sennet, 1998). Hur förstår stu-
diens civilingenjörer och läkare detta själva i sina specifika sammanhang? 
Vilken roll spelar utbildning och arbete för formandet? Kapitlet fokuserar hur 
yrkesidentifikation kommer till uttryck och ges mening av studiens civilin-
genjörer och läkare under intervjusamtal åren 2004-2006, 96 samt även för-
hållandet mellan deras person och yrke. Ett accepterande av antagandet om 
samhället som en flytande och ostadig tillvaro innebär att det utgör något mer 
än en vital föreställning – det får ‘kött på benen’ och förstås som villkor för 
människor i studien. Villkor som rör utbildning och arbete, samt synen på 
kunskaper, färdigheter och de båda yrkena i sig. De teoretiskt och empiriskt 
grundade kategorierna flexibilitet, stabilitet och ambivalens används i bear-
betningen – såväl intervjupersonerna som Baumans och Sennets resonemang 
har inspirerat till detta. 

Hur formas civilingenjörer och läkare? 

Ett inte alltför oväntat svar på rubrikens fråga kan vara – genom utbildning. 
Att det också förhåller sig så, är inte en föreställning jag har för avsikt att 
punktera. Studien visar dock att detta inte är fullt ut rättvisande. 

Tanken att kunskap och utbildning har en socialiserande funktion – per-
sonligt och yrkesmässigt – har under ganska lång tid behandlats inom utbild-
ningssociologisk forskning (Bernstein, 1971, 2000; Beck & Young, 2005). 
Utbildning formar i någon mån yrkesidentiteter likväl som den kvalificerar 
för arbetslivet. Trots detta kan idén om individen som en rationell länk mell-
an utbildning och arbete inte tas för given (Abrandt Dahlgren m fl, 2006; Jør-
gensen, 2004). Också min studie visar att det finns goda skäl att förhålla sig 
skeptisk till en sådan föreställning. 

I dagens samhälle beskrivs såväl livsmönster som identiteter i väldigt be-
gränsad omfattning som förutbestämda – de förstås som öppna för ständig 
förändring (Bauman, 2004). Detta gäller också i yrkeslivet. Identiteter har 

96 Texten utgår i huvudsak från studiens andra intervjuomgång. Men, på samma sätt 
som i övriga kapitel kan texten inte ses som isolerad från tidigare samtal. Materialet 
har lästs på tvären, då dessa teman även berörs under den första intervjuomgången.  
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alltmer kommit att betraktas som något människor konstruerar och rekonst-
ruerar kontinuerligt under livet. De görs – snarare än upptäcks. Min utgångs-
punkt är begreppet identifikation (Bauman, 2001), vid analys och diskussion 
av dessa processer. Identifikation syftar på en ständigt pågående, alltid ofull-
ständig och öppen aktivitet som vi alla är engagerade i. Något som tidigare 
antagits vara mer eller mindre givet, stabilt och konstant framstår nu som en 
uppgift för människan att forma, hantera och lösa efter bästa förmåga (Bau-
man, 2001, 2004). 

Ambivalens följer av dessa aktiviteter. Ambivalens rör föreställningar, 
förhållningssätt och agerande i relation till ordning och kaos.  Det kan förstås 
som ett tillstånd av kontinuerlig differentiering eller manipulering för att bri-
nga ordning i ett annars möjligt kaos. Ambivalens handlar om olika valmöj-
ligheter – hur vi förhåller oss till dem och de känslor som uppstår som konse-
kvens av våra val. Aktiviteter av ambivalens ingår enligt Bauman (2001) i de 
dagliga rutinerna i alla former av kulturer. I detta kapitel handlar det dock 
främst om yrken och professioner. 

Arbetslivet har för många yrkesgrupper kommit att bli en livslång kvali-
ficeringsprocess med individen som huvudaktör. Arbetsplatser utgör viktiga 
arenor för självbedömning och förhandling kring den egna personen – i för-
hållande till förväntningar och krav från arbetet, och i förhållande till livet i 
stort – kontinuerligt lärande, engagemang och personligt ansvarstagande bet-
raktas som centrala drivkrafter på många arbetsplatser (Salling Olesen, 
2001a, b). Mänskliga subjekt som förväntas utöva livspolitik och reflexivitet
är huvudingrediens i denna politik. Sådana förutsättningar gäller i hög grad 
för studiens civilingenjörer och läkare. Analytiska redskap hämtas även ur 
Baumans (2001, 2004) kritiska resonemang kring ensidig betoning av livs-
politik – en reflexiv och kontinuerlig förhandling av identiteter. Tanken att 
människors självkritik i huvudsak resulterar i individuella lösningar – på ge-
nerella problem – är ett grundläggande antagande i avsnittet, också Sennetts 
(1998) kritik av dagens arbetsliv med ledord som flexibilitet utgör ett inslag i 
bearbetningen.

Civilingenjör – med examensbevis i hand 

När studiens civilingenjörer berättar om hur de ser på sitt yrke gör de det i 
förhållande till den utbildning de genomgått – Civilingenjörsutbildning med 
IT-inriktning – och framförallt, i förhållande till utbildningens examen. Att 
de framställer det så är inte konstigt. I huvudsak förstås ‘civilingenjör’ som 
en titel av de vi samtalar med – inte något de direkt identifierar sig med i det 
dagliga arbetet. Tydligt är att endast ett fåtal, av dem som uttrycker att de 
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upplever sig själva som civilingenjörer, förknippar detta med själva utbild-
ningen eller utbildningstiden. Betoningen ligger istället på själva examen el-
ler examensbeviset: 

Det var nog när jag fick mitt examensbevis tror jag. /…/ Det är nog enda 
gången. /…/ Jag vet inte … Det där är svårt alltså. Jag vet inte, det är ju 
bara någon slags titel, det är bara ett bevis på att man gått igenom utbild-
ningen. Jag känner mig inte som någon…Nej, jag tycker inte det spelar så 
stor roll. (CiM, IP12) 

Det är ganska vanligt att de berättar att när de fick sina examensbevis var för-
sta – och enda gången – de kände sig som civilingenjörer. Att säga ”jag 
tycker inte det spelar så stor roll” är knappast unikt för just denna berättelses 
sätt att förhålla sig till civilingenjörsyrket och titeln. 

Att arbetet inom dator och IT-branschen skulle bidra till gruppens yrkes-
identifikation är inte heller det något givet. Yrket som så är inget de vanligen 
tänker på, eller talar om, på sina arbetsplatser. Efter några år i arbete framstår 
identifikation med civilingenjörsyrket helt enkelt inte som ett särskilt hett 
ämne för dem: 

Ja, det är nog inte så ofta jag brukar tänka, jag är civilingenjör, eller vad 
det nu innebär… Och nu var det ett tag sedan jag blev civilingenjör men… 
/…/ Och sedan när man fick hem papperna på att man hade en examen, då 
kändes det på ett sätt att jag var civilingenjör. /…/ Jag tror inte att jag 
brukar reflektera speciellt ofta över det att – nu är jag civilingenjör. (CiK, 
IP1) 

Men det är inte så att man går och tänker på det varje dag…ja, ja, jag är ci-
vilingenjör. Och det är knappt att jag säger det heller egentligen. (CiK, 
IP26) 

De inledande utdragen är inte på något sätt avvikande i det samlade textmate-
rialet. Det är tydligt att de vi samtalat med vanligen inte tänker på vad det be-
tyder att vara civilingenjör i arbetet. Eller, vad som bidragit till att de upple-
ver sig som det, eller inte upplever sig som det. Arbetet inom IT-sektorn bid-
rar med många olika saker – men inte nödvändigtvis till att forma dem till 
just civilingenjörer. 
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stabilt 

Utbildningens rituella och formella aspekter – dess symbol- och meritvärde – 
är det som framträder starkast i gruppens berättelser kring utbildningen och 
identifikationen med yrket. Examensbeviset ges betydelse då det förstärker 
deras upplevelse av att vara i ett nytt yrke. ”Ja, det var väl på examensdagen 
jag kände mig som civilingenjör” fortsätter IT-ingenjören från föregående ci-
tat. Efter själva examensdagen är yrket som så inget hon tänker särskilt ofta 
på i sitt arbete som projektledare vid ett IT-företag. Att peka ut examensdag-
en som, den första och, i stort sett, den enda dag de verkligen känner sig som 
civilingenjörer är inget ovanligt. Flera av dem vi samtalar med säger att en-
dast med ”examensbeviset i handen” upplever de sig som civilingenjörer: 

Jamen, det var nog när jag fick examen. När jag hade examensbeviset och 
examensringen där i handen. /…/ Då tror jag ändå att man … (jaa…) jaa. 
Nejmen, när man tagit sig igenom det hela, och har ett bevis på att jag är 
klar med det, helt och hållet. Så, det känner jag nog ändå. (CiK10) 

I textmaterialet förstås ”civilingenjör” genomgående som ”någon slags titel” 
och som ”ett bevis på att man gått igenom utbildningen”, eller möjligen som 
ett uttryck för att de har ”tagit sig igenom det hela”. Dessa synsätt delas både 
av dem med examen och av dem som ännu saknar examen när vi möter dem 
vi det andra intervjutillfället. Utbildningens rituella funktion är det som fram-
förallt lyfts fram – beskrivningar av IT-ingenjören som en rationell länk 
mellan utbildning och arbete 97 är inte alls lika framträdande.   

En tolkning utifrån samtalen är att inte bara examensbeviset, utan också 
civilingenjörsringen – eller frånvaron av examen och ring – har ett starkt 
symbolvärde. Ett antal av studiens ingenjörer har ännu inte fullföljt sin ut-
bildning. De saknar följaktligen examen. Också de lyfter fram examensbevis-
et och civilingenjörsringens symbolvärde. Trots att behovet av att ”visa någ-
on att jag är civilingenjör” inte anses särskilt stort efter några år i arbetslivet: 

Men, jag tror det där var viktigare för mig under min utbildning, då var det 
ju väldigt mycket så där vi,…och vi ska bli civilingenjörer och vi 
ska…Nej men, då bygger man ju upp en sådan identitet ganska mycket. 
Men…och kanske litet efter också, för först…ja, jag vet inte. Jag skulle till 
exempel aldrig få för mig att köpa en civilingenjörs ring nu, om jag tog ex-
amen. Vilket jag ska göra. Nej för jag känner inte att jag behöver visa någ-
on att jag är civilingenjör. (CiK, IP40) 

97 Se Abrandt Dahlgren med kollegor (2006) kring rituell respektive rationell relation 
mellan utbildning och arbete. 
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Ringen blir en symbol och ett tecken på att en utbildningsritual är passerad. 
Eller, en symbol för att ritualen ännu inte är passerad. Införskaffandet av en 
civilingenjörsring förstärker identifikationen med yrket enligt deras berättel-
ser. Föregående utdrag, med uttryck som ”jag skulle aldrig få för mig att kö-
pa en civilingenjörsring nu, om jag tog examen” kan ses som ritualen inverte-
rad. Också detta har betydelse. I sitt sammanhang kan detta och liknande ut-
talanden ses som ett implicit avståndstagande från idén om IT-ingenjörsyrket 
som en profession. En gemensam plattform med viss standardisering och 
konsensus inom professionen ges ingen avgörande betydelse i civilingenjörs-
gruppens berättelser om hur de formas i sitt yrke. Snarare är det ett löst sam-
manhållet kontaktnät av någorlunda ”likasinnade” i arbeten inom IT-sektorn 
som lyfts fram och värderas under samtalen. 

De som saknar examen har efter utbildningen arbetat i IT-företag i Sveri-
ge, och gör så fortfarande när vi träffar dem vid de uppföljande intervjuerna. 
Flera berättar att de inte upplever sig som civilingenjörer, men anser ändå att 
själva examen spelar ganska liten roll för dem nu. Med sin arbetslivserfaren-
het inom det informationsteknologiska området, säger de att examen främst 
behövs om de i framtiden önskar arbeta utomlands: 

Neej, jag känner mig fortfarande inte som civilingenjör. Jag går inte och 
tänker på mig själv som civilingenjör. Jag är inte precis sådan…/…/ Så 
länge jag håller mig innanför Sveriges gränser så kan jag inte tänka mig att 
det har någon som helst betydelse (syftar på att examen saknas). (CiM, 
IP19) 

Ett fortsatt resonemang om behovet av examen följer. Det blir tydligare under 
samtalets gång att civilingenjörsyrket inte är något mannen identifierar sig 
med i sitt IT-arbete med, framförallt, mjukvara. Föreställningen om civilin-
genjören som ”killen som bygger broar” eller möjligen ”knåpar ihop datorn” 
och ”utvecklar processorer” visar sig – och inte bara i denna berättelse: 

Inte nu när jag jobbat i 5 år. (syftar på behovet av en examen) Jag har 
ju…är snubblande nära en examen. Jag vet inte ens om de skulle fråga ef-
ter betyg i dag.  Däremot skulle man söka jobb utomlands, då måste du ju 
ha examensbevis. För där kan man inte säga - jamen, jag har gått de och de 
utbildningarna på Linköpings universitet. Gör jag det här i Sverige då vet 
man – ja, okej. Så civilingenjör - ingenjör är fortfarande för mig, det är 
killen som bygger broar liksom. /…/ Ja, okej då, killen som knåpar ihop 
datorn då, som utvecklar senaste generationen av processorer, han kan va-
ra ingenjör. Men när vi kommer till mjukvara då, sitta och koda då känns 
det – jaa...Det finns ingen sådan koppling i skallen. (CiM, IP19) 

- 141 -



Formbara människor: Högre utbildning och arbete som utsnitt ur läkares och 
civilingenjörers levnadsbanor 

Att studiens civilingenjörer görs med examensbeviset i hand är därmed en 
sanning med viss modifikation. Även med ett examensbevis i handen och 
med en civilingenjörsring på fingret är en identifikation med yrket inte på nå-
got sätt given. Just de mjuka aspekterna av informationsteknologin – arbete 
med mjukvara eller applikationer – framstår som knepigare att förknippa med 
både allmänna och mer initierade föreställningar om vad en civilingenjör kan 
tänkas vara och göra. En civilingenjör framstår – även för denna grupp – väl-
digt mycket som en konstruktör av fasta, fysiska föremål. En person som i 
huvudsak arbetar med hårda ting. Mannen i citatet arbetar inte med det. Stu-
dien visar att dessa IT-ingenjörer – med sina mjuka applikationer – inte så 
gärna förknippar sig med en sådan tankefigur. 

Sammantaget är det tydligt är att utbildningens meritvärde är det som be-
tonas – snarare än dess formande funktion för civilingenjörsyrket som så. 
Utbildningens meritvärde förstås som fast och stabilt i förhållande till arbets-
livet. De symboliska och rituella aspekterna av utbildningen beskrivs i hög 
grad som oföränderliga av de intervjuade. Arbetet och IT-sektorn är signifi-
kanta för hur studiens ingenjörer fungerar och blir ‘dem de är’ i sina arbeten 
– men mindre avgörande för identifikation med yrket i sig. Ett löst samman-
hållet – och för icke initierade personer närmast osynligt – kontaktnät visar 
sig också spela en inte obetydlig roll för produktionen av studiens IT-ingen-
jörer. Utbildningen fungerar här som initiationsrit. 

IT-sektorn och arbetsplatsen formar 
Som tidigare avsnitt visar är det påfallande vanligt att studiens IT-ingenjörer 
uttrycker att de inte tänker på sig själva, och inte heller känner sig, som civil-
ingenjörer. Tydligt är att vare sig yrket eller titeln är något de relaterar till i 
sina dagliga arbeten. Deras specifika funktioner på arbetsplatsen, företagens 
karaktär och verksamheten inom IT-sektorn är snarare det de identifierar sig 
med. Utifrån det samlade textmaterialet är det uppenbart att arbetsplatserna, 
arbetsuppgifternas karaktär och IT-sektorn i stort har en starkt formerande ef-
fekt på dem. 

Ibland finns det inte så många civilingenjörer på arbetsplatserna. Då detta 
faktum blir uppenbart, händer det att de helt plötsligt börjar betrakta sig själ-
va som civilingenjörer. Att inte vara lik andra – att i något avseende represen-
tera en minoritet – ges en avgörande betydelse för identifikation med yrket i 
IT-ingenjörernas berättelser. De blir i någon mening civilingenjörer, i och 
med erfarenheten av att de är olika andra anställda på arbetsplatsen. De berät-
tar hur de ”skiljer ut sig” – i vissa situationer visar det sig att de har något 
som är mer eller mindre unikt på arbetsplatsen. Ofta rör det sig om kunskaper 
eller färdigheter för att lösa ett problem, för att kunna hantera en viss situa-
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tion i arbetet. Detta unika – eller om man så vill, avvikande – blir också det 
som utmärker dem som civilingenjörer. 

En bredare kunskapsbas, eller det faktum att någon har tagit ut sin civil-
ingenjörsexamen, kan vara det som kännetecknar och särskiljer någon från 
andra på arbetsplatsen. Detta kan bli avgörande – inte bara för hur den perso-
nen ser på sig själv och andra – utan också för sätten hon/han relaterar till och 
identifierar sig med sitt arbete och yrke. Att livspolitik bedrivs på arbetsplats-
erna är uppenbart. Subjektens såväl reflexiva som flexibla förhandling 98 med 
sig själva och yrket, i förhållande till det omgivande, visar sig i ingenjörernas 
berättelser:

Alltså, under hela utbildningen så har det varit…har jag varit civilingen-
jörsstuderande. Så jag har nog varit på gång, men första gången på allvar 
var nog när jag…jobbet i Växjö på något sätt. För man kan kalla det första 
riktiga jobbet. När jag kom dit då var jag en av få – eller en av två stycken 
– som hade läst en civilingenjörsutbildning. Och jag var den enda som ha-
de tagit ut examen. /…/ Så att då…då…Ja, det var verkligen – jag var ci-
vilingenjör. (CiM, IP16) 

Denna ingenjör berättar om det första ”riktiga” arbetet efter utbildningen. 
Han är den enda på arbetsplatsen med examen från civilingenjörsutbildning-
en – tillsammans med övergripande färdigheter inom IT-området särskiljer 
detta honom från andra anställda. Olikheten leder till att han ”verkligen” ser 
sig själv som civilingenjör – skillnaden betonar särdragen. Vid tillfället för 
den andra intervjun har han lämnat det första arbetet i Växjö, för ett arbete 
som IT konsult i Stockholm. Också utifrån den nya arbetslivserfarenheten be-
tonas en bred kunskapsbas och generellt gångbara färdigheter som känne-
tecknande för civilingenjörer. Breda kunskaper och generella färdigheter ut-
märker också den såväl nationellt som internationellt dominerande föreställ-
ningen om gångbara kunskaper och färdigheter på dagens arbetsmarknad. 99

Det generellt gångbara förväntas, implicit, också att vara rörligt. Precis som 
människor i allmänhet uppmuntras att förhålla sig i arbetslivet. Det rörliga är 
i högre grad flexibelt än det orörliga. 100  Troligen är väldigt få villiga att på-
stå motsatsen. 

Jag menar att människans flexibla förhandling med (yrkes)identiteten bi-
drar till att bära upp föreställningen om generella och ‘rörliga’ kunskaper och 
färdigheter. Kunskaper rör sig inte utan hjälp av någon eller något – inte hel-

98 Se här Baumans (2001, 2004) förståelse av livspolitik. 
99 Se Högskoleverket (2003:27 R.), Brown m fl (2001), Lloyd & Payne (2002) samt 
Stehr (2001), och deras diskussioner kring generella och gångbara färdigheter.  
100 Jämför Sennetts (1998) böjliga grenar. 
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ler inom det informationsteknologiska området. Detta kan tolkas och förstås 
inom ramen för tidigare resonemang om kunskapsproduktion i termer av 
‘mode 2’– kunskaper produceras i det sammanhang de skall nyttjas (‘context 
of application’) 101, en diversifiering av kunskaper och kompetenser sker, 
samt att kunskaper förstås som i högre grad reflexiva och socialt robusta än 
tidigare. Detta kan på ett övergripande plan ses som ett uttryck för makt- och 
status förskjutning mellan universitet och samhället i stort. 102 Då studien 
visar att IT ingenjörernas kunskaper och färdigheter är intimt förknippade 
med dem själva, arbetsplatserna och med deras identifikation med IT-brans-
chen som så, är det också möjligt att förstå detta som ett uttryck för ‘mode 3’.
103 En ontologisk vändning eller ett ideologiskt klimat som medför att kun-
skap och lärande i högre grad handlar om utvecklandet av mänskliga kvalite-
ter, människors självförståelse och identifikation som en slags beredskap för 
oväntade situationer i (här) arbetslivet. Detta handlar ytterst om att producera 
människor som förstår sig själva som delaktiga och ansvarstagande för komp-
licerade processer i såväl arbetslivet som i samhället i stort. 

Också i följande utdrag är det den första arbetsplatsen som berättas om. 
Här, den intervjuades upptäckt av att den egna kunskapen ”var av annat 
slag”. Skillnaden i förhållande till andra anställda på arbetsplatsen pekas på – 
just detta fick denna person att känna sig som civilingenjör för första gången: 

Jaaadu…det var på Saab. Vi skulle hålla på med lite matematiska funk-
tioner och så där. Då, för då kom det folk och ville ha hjälp. De förstod 
ingenting av de formler som vi skulle beräkna om man säger så. Vi höll på 
med radar och lite sådana där grejor. /…/…det var väl då jag tänkte på att 
det skilde en del, det vi hade läst, att min kunskap var mer…av annat slag. 
(Hmhm) Annars är det inte så jätte ofta. (CiM, IP15) 

Även om de två närmast föregående citaten enbart visar en begränsad del av 
vad arbeten inom IT-sektorn kräver, är det ändå tydligt i det samlade text-
materialet att krav och förväntningar i arbetet formar dem vi samtalar med. I 
vilken grad detta också formar dem i yrket som civilingenjörer, är svårare att 
säga något om. Ändå är det så att flera pekar ut situationer som rör arbets-
uppgifter med krav på vissa kunskaper som det första tillfället de upplever sig 
vara civilingenjörer. 

101 Se Gibbons m fl (1994), Gibbons (2002) och Nowotny m fl, (2001) och deras 
beskrivningar av kunskapsproduktion i termer av mode 1 och mode 2.
102 Se Bleiklie och Powell (2005) samt Kogan (2005). 
103 Se Barnett, 2004. 
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Också då civilingenjörsexamen saknas kan en identifikation med yrket 
ske. I följande citat förknippas detta främst med arbetet – att uppleva sig redo 
för att kunna hantera olika arbetsuppgifter: 

…jag säger att jag är civilingenjör trots att jag inte har tagit examen. Men 
det…och det har jag gjort sedan jag började jobba. /…/…det var nog när 
jag började jobba som jag kände mig som färdig på något vis. (CiK, IP41) 

Uttrycket ”…det var nog när jag började jobba som jag kände mig som färdig 
på något vis” visar att handlingsberedskap – att kunna hantera arbetsuppgift-
erna i arbetet – kan vara avgörande för att en identifikation med yrket ska 
ske. Titeln används i det här fallet trots avsaknad av examen då personen 
”känner sig färdig.” 

Att arbetslivet förstås som en livslång kvalificeringsprocess – med fokus 
på självbedömning, eget ansvarstagande och kontinuerligt lärande 104 – är up-
penbart utifrån samtalen med IT-ingenjörerna under deras tre-fyra första år i 
yrket. Hur de kontinuerligt formas i, och genom, arbetet är framträdande tan-
kefigurer i berättelserna. Omgivningen, egna och andras erfarenheter, organi-
sationen, eller de konkreta projekt de arbetar i, är sådant som betonas: 

Då, man färgas av sin omgivning! (Hmhm) Man kommer ju in som ny i ett 
projekt med äldre, mer erfarna personer, och man tar givetvis till sig av 
deras sätt att vara och att göra saker. För som ny så kommer man inte in 
och bryter upp hela strukturer, inte första, andra veckan, kanske. Då måste 
det ju vara lite så. Och sen så har man ju sina kolleger, man vill fungera 
väl i den omgivningen. Så att, man söker ju godkännande och uppskatt-
ning från sin omgivning, givetvis. Och då finns det ju en norm för –
outtalad då – hur man ska vara. /…/ Den stora delen färgas man nog av 
ganska fort, när man kommer in i arbetslivet, i sitt första projekt. /…/ Där 
jag jobbat, det jag håller på med nu, var också det första stället jag kom till 
efter utbildningen. Sedan har jag jobbat i andra projekt, och då har man 
jämfört väldigt mycket med det, med den erfarenhet man hade från den 
första arbetsplatsen, friserar det på nästa projekt eller arbetsplats man 
kommer till - varför gör dom så här, vi gör ju så … (CiM, IP19) 

Arbete som programutvecklare vid ett IT-konsultbolag är det som syftas på i 
citatet. Mannen berättar att han har arbetat som konsult i olika projekt efter 
utbildningens slut, förutom en kortare period av arbetslöshet. Att utbildnin-
gen ännu inte är slutförd läggs ingen större vikt vid i resonemanget. Civilin-
genjörsyrket som så ges inte heller någon framträdande plats i berättelsen. 

104 Se Salling Olesens (2001a, b) betydelse av livslång kvalificering. 
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Däremot betonas hur han i sina arbeten ”färgas” av omgivningen – av de nor-
mer som råder. Uttalade och outtalade. Även människor han möter och arbet-
ar med, samt erfarenheter från olika projekt och olika arbetsplatser är avgö-
rande. Lärande och kunskapsbildning beskrivs av ingenjörerna på så sätt att 
den övergripande föreställningen om lärande som livslånga och livsvida pro-
cesser 105 tydligt kommer till uttryck i deras berättelser om arbetet. 

Att såväl arbetsplatser, som IT-sektorn i stort, formar sina anställda råder 
det ingen tvekan om utifrån intervjumaterialet, att arbeten i IT-branschen gör
civilingenjörer är däremot ett högst diskutabelt påstående. Det som framför-
allt tydliggörs är att den formar fungerande anställda och lojala medarbetare 
utifrån arbetslivets och marknadens behov – yrke och titel förefaller vid en 
första anblick som ovidkommande. Trots detta är det tydligt att civilingen-
jörsutbildningen blir en inträdesbiljett, och informationsteknologi utgör 
marknadsplatsens huvudattraktion. Tillgång och efterfrågan på arbetskraft, 
etablerade kontaktnät i branschen, samt, slumpen samverkar med de intervju-
ade ingenjörerna vid entrén och deras första placering. Positionen i arbetsli-
vet är inte på något sätt given genom utbildningen. Utifrån intervjuerna är det 
däremot uppenbart att deras utgångspunkter påverkar första åren i yrkeslivet. 
Då inträdet i arbetslivet sker på väldigt varierande platser betyder det att IT-
ingenjörernas yrkes banor troligen kommer att te sig väldigt olika över tid. 

generalister ger flexibilitet 

En föreställning som återkommande visar sig i textmaterialet är IT-ingen-
jören som en person med bred kunskapsbas och mångfacetterad kompetens. 
Att de förstår sig som ”generalister” – och inte nödvändigtvis avgränsat till 
IT-området – är tydligt. En civilingenjör behöver kunna mycket mer än bara 
teknik berättar de. Föreställningen om generalister bärs upp av utbildningen, 
arbetsplatserna och av IT-sektorn i stort. De vi talar med beskriver både sig 
själva och vad de menar med ”en bra civilingenjör” i sådana termer: 

Kompetensmässigt så är jag mångfacetterad./…/ Ja, en bra civilingenjör 
skall nog inte bara ha civilingenjörskunskaper. Så, alltså inte bara teknik-
mässigt, utan skall även kunna ekonomi, juridik och språk. (Jaa…) Så att, 
den personen kan man… jaa, sätta på vad för problem som helst och var 
som helst i världen. /…/ Jaa, det känns som att det är ganska viktigt med 
det. /…/ För jag menar, när man skriver avtal med kunder så måste man 
exempelvis förstå juridiktexter. (CiM, IP13) 

105 D v s den övergripande tankefiguren i SOU 1999:141; Högskoleverket, 2003:27 R 
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Samma civilingenjör berättar vidare om behovet av ”konsensus” och att vara 
”lagspelare” i det mindre IT-företag han arbetar och är delägare i. Också detta 
förknippas med en eftersträvansvärd mångfacetterad kompetens:  

Det känns nog som att vi…i och med att vi är så små, så försöker vi nå 
konsensus hela tiden. Sen finns det ingen som, som bara går in och säger 
att nu ska vi åt det här hållet, utan man får ju argumentera för sin sak. Man 
måste ju vara en lagspelare, speciellt i ett sådant här litet företag och i en 
sådan bransch, annars funkar det inte. (CiM, IP13) 

Även om det också händer att informationsteknologi beskrivs som en för-
djupning inom datorområdet, är det så att de vi intervjuar huvudsakligen för-
står sig som generalister. Innebörden i att vara generalist blir något svårt att 
tolka utifrån ingenjörsgruppens resonemang. ”Breda tekniska kunskaper”, ge-
nerellt gångbara färdigheter – vilka egentligen inte specifikt förknippas med 
arbetet inom IT-området – pekas på. Att vara problemlösningsorienterad, 
samarbetsvillig, innovativ och utvecklingsinriktad är annat som vanligen syf-
tas på när generalistbegreppet används. Denna civilingenjör betonar även att 
hennes ”fördjupning” finns inom IT och data.   

Jag som civilingenjör är jag…ja, min fördjupning ligger inom informa-
tionsteknologi och data. Och jag är en generalist och jag gillar att driva 
saker framåt. Jag är…ja framåt och jag löser problem…eller, jag ser inte 
problem som ett hinder, utan det är något som man tar sig igenom./…/ En 
bra civilingenjör…är en problemlösare – inte rädd för det okända. Eller, 
kan ta nya vägar, kan vara innovativ och flexibel. Väjer liksom inte för 
problemen utan tar tag i dem. Man skall kunna samarbeta och inhämta ny 
information, eller utveckla sig och …ja, hela tiden förkovra sig…(CiK, 
IP1) 

Också egenskaper som att vara ”öppen”, ”ödmjuk” och att se till ”helheten” i 
problemlösningsprocessen lyfts fram som centrala i arbetet som IT-ingenjör. 
Frekvent återkommande är också betoningen på att förhålla sig flexibel. ”Ja, 
flexibilitet som jag har varit inne på förut” (IP38) pekar inte bara denna civil-
ingenjör på. Såväl subjektifiering som performativitet är synligt i deras reso-
nemang om generella kompetenser, på samma gång som tankefiguren om in-
dividens flexibilitet 106 väldigt väl framträder hos flera av dem vi samtalar 
med. Ingenjören berättar vidare att konsten att vara innovativ och flexibel är 
det som utmärker en mångfacetterad IT-ingenjör. Enligt henne handlar detta 

106 Se bl a Högskoleverket, 2003:27 R, Brown m fl (2001) och Stehr (2001) kring 
betydelsen av detta.  
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väldigt mycket om att ”ta nya vägar” när problem dyker upp, och att kunna 
hantera saker och ting utan särskilt mycket förberedelser: 

Ja, det är just att man kan hoppa in i nya situationer utan och ha så mycket 
förberedelser, att inte behöva läsa in sig så mycket utan att man kan gå in i 
en situation och ändå se vad som behöver göras, se helheten. (Hm) Ha den 
breda tekniska kompetensen att man inte löser fel, utan i alla fall veta vad 
– hur man ska gå tillväga för att lösa. /…/ Ja, nu är det ju inte så…jag vet 
inte om jag anställdes precis som civilingenjör, utan, det var mer att jag 
hade det i ryggen när jag blev anställd på Ericsson. Jag jobbar kanske inte 
så mycket som civilingenjör, i den bemärkelsen, på Ericssons. (CiK, IP38) 

De samlade uttrycken ger för handen att studiens civilingenjörer förstår sig 
som mångfacetterade (yrkes)människor som utifrån en bred kunskapsbas och 
generellt gångbara färdigheter har möjlighet att röra sig inom, åtminstone, 
hela den informationsteknologiska arbetslivssfären. Såväl utbildningen, som 
de första åren i arbete, har präglat och format dem på så sätt att de framställer 
sig själva som generalister. Utifrån studien är det möjligt att påstå följande: 
Gör en IT-ingenjör – och vi kan vara ganska säkra på att vi får en generalist. 
Det är däremot inte lika givet att om vi söker efter en generalist – så står en 
IT-ingenjör för dörren. Hon/han skulle naturligtvis kunna ha ett helt annat 
yrke. Men, är troligen inte läkare. 

ambivalens 

Föreställningen att vara generalister i arbetet rimmar ganska dåligt med idéer 
om yrkesprofessioner. Utmärkande för en profession är, bland annat, ett exk-
lusivt kunskapsmonopol. Ett kunskapsmonopol leder tanken till specialist-
kunskap – inte till de breda och generella kunskaper och färdigheter som bes-
krivs vara basen för studiens IT-ingenjörer. Ett alltför vidsträckt område är 
det sannolikt väldigt svårt att få monopol över. Ett specifikt och avgränsat 
område är lättare att kontrollera. 107 Kanske några av skälen till civilingenjör-
ernas ambivalenta framställning av yrket finns häri? Gruppens tvekan att id-
entifiera sig som civilingenjörer är uppenbar. Att tillhöra en homogen och 
stabil yrkeskår med specifika kunskaper kan vara såväl tryggt som fram-
gångsrikt. Några lyfter fram dessa aspekter. Det kan också vara främmande i 
en tid när flexibilitet, rörlighet och, i viss mån, instabilitet antas ingå i den 
personliga arbetslivskalkylen. Flera pekar på dessa aspekter. En fast yrkes-
profession kan utgöra en onödig begränsning i kalkylen. Åtminstone om de 

107 Se vidare Salling Olesen (2004; 2007b) och hans resonemang kring 
professionalisering och en (neo) Weberiansk förståelse av detta. 
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tankefigurer som kommer till uttryck i forskning, policy och retorik inom ut-
bildnings- och arbetslivsområdet tas med i beräkningen. Studien visar att 
verksamheterna inom IT-branschen, vilka utgör de intervjuade civilingenjö-
rernas arbetsplatser, i mångt och mycket delar dessa föreställningar. De talar 
samma språk och är ‘barn av samma tid’ – flexibla generalister blir IT-ingen-
jörernas huvudsakliga form. Det är en trendkänslig bransch. 

Möten med andra 
Civilingenjörsutbildningen ger endast i undantagsfall betydelsefulla bidrag 
till identifikation med yrket enligt gruppens berättelse. Få av dem vi samtalar 
med pekar på motsatsen. När utbildningen diskuteras är det, som tidigare av-
snitt beskriver, i första hand examensbeviset som lyfts fram. Framförallt är 
det i mötet med andra människor på arbetsplatsen de ”blir yrket” berättar de. 
Särskilt påtaglig infinner sig den upplevelsen i mötet med andra på arbets-
platsen som inte är civilingenjörer. Att skilja sig från andra – att vara olik an-
dra på arbetsplatsen – förstärker deras egen identifikation med yrket. 

Det är vanligt att studiens ingenjörer finns på arbetsplatser där arbets-
kamrater och andra anställda har funktioner och befattningar som inte är de-
samma som deras egen. Att människor är yrkesmässigt lika är inte på något 
sätt kännetecknande för arbetsplatserna inom IT-området. De anställdas olik-
heter – i utbildningsbakgrund och funktioner i arbetet – lyfts också fram un-
der intervjuerna. Att inte alla är civilingenjörer tydliggör skillnaderna berättar 
de. Utifrån data för handen tolkar jag att detta särskiljande i någon mån be-
främjar deras identifikation med civilingenjörsyrket. 

likhet/olikhet

Olikheter såväl formar som tydliggör civilingenjörernas yrke. Sättet att for-
mas är något motsägelsefullt i förhållande till tanken om en yrkesprofession. 
Utgångspunkten för en profession bygger i stor utsträckning på det som för-
enar, likhet, konsensus – i någon mening gemensamma föreställningar inom 
en etablerad yrkesgrupp. Något sådant – som också är specifikt och utmär-
kande för dem – är väldigt svårt att hitta bland studiens IT-ingenjörer. 108

Flera av dem vi samtalar med betonar att det inte alls är nödvändigt att 
vara civilingenjörer för det arbete de har. Att vara systemvetare, att ha läst 
datavetenskap eller att helt enkelt att vara autodidakt med lång erfarenhet in-
om IT-området utgör bakgrund för några av de anställda på den arbetsplats 

108 Möjligen är utbildningen det närmaste vi kan komma. Men, till sammanhanget 
hör att gruppens civilingenjörer berättar att utbildningen i väldigt låg grad har 
tydliggjort yrket som så för dem. 
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där civilingenjören i följande utdrag arbetar. När vi träffas för den andra in-
tervjun arbetar hon på ett IT-företag i Stockholm, vid tillfället med uppdrag 
riktade mot försvaret: 

Alltså man behöver absolut inte vara, definitivt inte, civilingenjör när man 
jobbar med det jag gör. Man kan vara systemvetare, man kan vara…ja, 
kanske ha en annan datakompetens. (Hmhm) Men jag är ändå glad för att 
jag valde civilingenjör, för det känns ändå som att man är ingenjör, det är 
bra och vara det. Och…ja, man kan relatera till…Ja, där jag är nu – visst 
jag är ingenjör – jag får respekt hos de här gamla officerarna…/…/ Och 
det är lite grann – är du civilingenjör då vet de – de testar dig inte lika hårt, 
och de vet att du har ändå…den här skolan du har gått igenom. Då kan du 
det här, och det förändrar något. De märker det då. Men sedan spelar det 
inte så himla stor roll egentligen. (CiK, IP26) 

Även om funktionen i arbetet och uppdragsgivaren är det som främst betonas 
i civilingenjörens berättelse, är erfarenheten ändå den att titel ger respekt hos 
andra i arbetet. Berättelsen i sin helhet visar att titeln fungerar som en kod – 
den sänder signaler till andra. I det här fallet signalerar den visa ”respekt” – 
”testa inte så hårt” – det döljer sig utbildning och kunskaper bakom titeln. En 
civilingenjör finns bakom uttalandet – men detta är också en ung kvinnas er-
farenhet från möten med andra i sitt arbete. 

Mannen i följande citat är inte på något sätt unik när han väljer att inte
benämna sig själv civilingenjör i dagligt tal på arbetsplatsen. ”Projektledare” 
– funktionen i arbetet – föredras framför den formella titeln: 

Jag kallar mig nästan aldrig för civilingenjör. (neej...) Jag kallar mig aldrig 
för civilingenjör. Jag kallar mig för projektledare. (Hm) På den arbets-
platsen jag jobbar på, så är det väl…det finns en del civilingenjörer och 
ganska många högskoleingenjörer, och sedan är det väl även de som har 
gått den vanliga vägen, eller, gjort karriär ändå. Utan och ha så mycket 
eftergymnasial utbildning. (I: Varför väljer du att inte kalla dig för civilin-
genjör?) Ja, ibland kan det ha en lite negativ klang, på sätt och vis. Inte 
negativ klang, men, det är snarare så att det kan upplevas som lite strop-
pigt, kanske, (hmm) att ha en titel. Det är lite som – jag kan tänka mig – 
om jag skulle ha doktorerat. Om jag skulle gå omkring och kalla mig för – 
doktor Larsson, så att säga. Även om jag skulle kunna det, så skulle det 
nog kännas lite främmande. Det kan vara annorlunda i…det skiljer på 
löner och det är även annorlunda på andra företag, tror jag. Det här före-
taget ligger i en liten stad. Jag tror det är ännu värre här – man ska inte tro 
att man är någon, så att säga. (CiM, IP7) 
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Det kan framstå som självklart att civilingenjören i den här situationen före-
drar att kalla sig ”projektledare” – framför att använda sin titel. Funktionen 
projektledare säger i högre grad något om vad han faktiskt gör. Titeln anses 
inte motiverad att använda på mannens arbetsplats. Dessutom berättar han att 
risken finns att bli betraktad som ”stroppig”. Titeln kan eventuellt uppfattas 
så förtydligar han. 

reflexiv förhandling 

Genomgående förefaller studiens civilingenjörer att i stor utsträckning bedri-
va reflexiv förhandling när de använder, eller inte använder, sig av yrkestiteln 
i arbetet. Civilingenjören i tidigare avsnitt (IP26) berättar att yrket ger viss re-
spekt hos, bland annat, de officerare hon möter i sina uppdrag mot försvaret. 
Mannen i närmast föregående citat (IP7) säger däremot att han vanligen av-
står från att uttryckligen säga att han är civilingenjör på arbetsplatsen. Yrkes-
titeln används när de anser det behövas. Den första av de båda civilingenjö-
rerna anser uppenbarligen att hon behöver det i den beskrivna situationen. 

Jämför vi hur civilingenjörer och läkare förhåller sig till sina yrken i ar-
betet blir skillnaden påfallande. Att en läkare skulle tala om sig själv i termer 
av, exempelvis – ”verksamhetsansvarig” – utan att samtidigt lägga till läkare 
är inte sannolikt utifrån berättelserna i denna studie. Läkaryrket kan knappast 
fungera som en dold ”kod” på arbetsplatserna. Vem som är läkare – och vem 
som inte är det – blir uppenbart under arbetets gång. De flesta vet – och om 
så inte är fallet – går det vanligen att läsa på skylten på läkarrocken. En 
reflexiv och flexibel förhandling om yrkesidentiteten i arbetet som läkare, 
förefaller på så sätt ganska meningslös för dem. 

Det är tydligt att studiens civilingenjörer, i större omfattning än läkarna, 
förhandlar och spelar med sin yrkesidentitet på arbetsplatsen. IT-ingenjörerna
väljer ur en större repertoar av funktioner och befattningar – de identifierar 
sig som systemutvecklare, programmerare, mjukvarohanterare, projektledare, 
företagsledare etc. De förhåller sig flexibla till de uppdrag arbetslivet har att 
erbjuda. En något svårgreppbar respekt för titeln civilingenjör visar sig också 
i materialet. Den visar sig uttryckt som en form av ödmjukhet inför, exempel-
vis, andra anställda. En ödmjukhet som kan tolkas att ha en del gemensamt 
med ”Jantelagen”. 

Sammantaget framstår civilingenjörerna som relativt löst förankrade i sitt 
yrke och sin profession – även efter några års arbete. Arbetsplatserna och IT-
sektorn är i högre grad formande för dem än yrket som så. Formen blir inte 
fast – den blir flytande.
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Läkare – genom personliga förutsättningar & 
erfarenhet

Bland studiens läkare finns en utbredd föreställning om personlighetens, per-
sonliga förutsättningars och tidigare erfarenheters betydelse för hur de själva 
formas och blir som läkare. I tidigare kapitel beskrivs de personliga förutsätt-
ningarna även som starkt bidragande till valet av att gå en läkarutbildning. 

När vi träffar dem efter några års arbete berättar de att de läkare de är, 
har de till stor del blivit utifrån dessa personliga förutsättningar och tidiga er-
farenheter. Detta är inte alls en ovanlig föreställning inom läkargruppen. De 
pekar på sådana aspekter när vi frågar vad som främst har påverkat dem att 
vara och fungera som läkare i arbetet. Sättet ”som jag är” anges inte bara i 
följande utdrag som avgörande: 

Det är nog som jag är. Jag tror inte att det är något som har påverkat. 
(Nej?) Neej. (I: Hur betydelsefull har utbildningen varit för det sätt du är 
som läkare?) Inte alls! (Inte?) Faktiskt inte. Det har bara gett mig redskap-
en för att utöva mitt yrke. (Hm) Det är allt. Jag tror jag är mig själv på 
jobbet, faktiskt. (LK, IP18) 

Läkaren i citatet betonar – ”jag är mig själv” och berättar att detta utgör något 
av grunden för hur hon är och fungerar som läkare i arbetet idag. Annan slags 
påverkan lyfts inte fram, och utbildningens roll i sammanhanget tonas ned. 
Detta är inte på något sätt en unik berättelse i intervjumaterialet. Även om det 
också förekommer att utbildningen eller utbildningstiden pekas på då den, 
som i föregående citat, bidrar med ”redskap” att utöva yrket. Att utbildningen 
– eller, kanske framförallt handledare under praktikperioder – utgör förebild-
er är något som också ges betydelse för hur de anser sig formas till läkare. 

stabilt 

”Vad man har med sig från början” är den föreställning som framstår starkast 
ur läkarnas berättelser kring hur de formas. Det som lyfts farm rör personliga 
förutsättningar, en människosyn eller en syn på livet. Läkarna berättar att my-
cket av detta grundläggs under barndom och uppväxt. Genom erfarenheter 
under utbildning, arbete och livet i stort ”finslipas” dessa personliga förutsätt-
ningar efter hand beskriver de vidare. I de två följande citaten pekas på detta. 
Den första läkaren betonar att ”grunden den har man nog med sig”: 
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Jag tror mycket faktiskt är vad man har med sig från början. När man väx-
te upp och så, då har man ju på något sätt grundlagt en syn på livet, och en 
människosyn, som man har med sig. Sedan påverkas man alltid av andra i 
omgivningen efter hand så, men grunden den har man nog med sig redan 
då, tror jag. (jaa…) Sedan… jag tror mycket, familj och vänner, även män-
niskor som man…och kolleger då. Handledare som jag haft har mycket 
påverkat synen på det då, hur man förhåller sig till saker och ting. Och hur 
man bemöter patienter och så. /…/…man hittar ju sina förebilder på något 
sätt, och så försöker man att ta det bästa av dem tycker jag. (LM, IP21) 

I det andra fallet har läkaren liknande föreställning, att ”grunden som man är, 
den har man väl från barnsben nästan”: 

Jaa … det måste väl vara hela livet. Man är ju sin person hela tiden. Skulle 
jag tro. Sedan påverkar det ju så klart, man finslipar ju sig genom att jobba 
i många år, och får veta mera vad som fungerar och så där. Men kanske 
grunden som man är, det har man väl från barnsben nästan. (LK, IP4) 

Det gemensamma för dessa båda berättelser är tanken att grunden för hur de 
blir som läkare är mer eller mindre given genom personlighet, uppväxt, fa-
milj eller syn på människan och livet. De beskriver det på så sätt att det är 
möjligt att tolka det som om de ser sig som formade till läkare redan innan de 
påbörjar läkarutbildningen och arbetet som läkare. Flera läkare berättar på 
liknande sätt om detta. De beskriver vidare att omgivningen, erfarenheter 
samt människor de möter under utbildning och arbetet slipar av ”strukturen” 
– detta ger dem och yrket en bättre ‘finish’ över tid. 

Vid jämförelse med studiens IT-ingenjörer är skillnaden påfallande. Det 
är väldigt ovanligt att de förknippar sitt yrke med personligheten, eller att de 
talar om detta på motsvarande sätt. I tidigare avsnitt beskrivs att de väldigt 
sällan explicit identifierar sig som civilingenjörer – även efter utbildningen. 
IT-sektorn och arbetsplatserna förstås däremot som starkt formande. Civil-
ingenjörerna blir och är inte, i samma utsträckning som läkarna, sitt yrke – de 
arbetar på olika sätt inom sektorn för Informationsteknologi. Studiens läkare 
arbetar inte i första hand inom hälso- och sjukvårdssektorn – de blir och är
läkare. Detta kan tolkas som om att bli läkare i hög grad handlar om att forma 
en karaktär med Sennetts (1998) användning av begreppet. Yrkesidentifika-
tionen kan på så sätt förstås som fast i deras ”karaktär”. 

ambivalens – ”jag har ingen yrkesroll” 

Begreppet ”yrkesroll” är inte kännetecknande för hur studiens läkare förhåller 
sig till yrket. Det är inte ovanligt att de uttryckligen tar avstånd från ett sådant 
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sätt att se på sitt yrke. Då de också säger sig vara samma personer på arbetet 
som ”privat”, gör det möjligt att tolka det som om deras personlighet formar
dem som läkare – de blir läkare genom den de ”är”: 

Jag är nog likadan som läkare som jag är annars också. Jag har ingen yr-
kesroll som skiljer sig från den jag är. (neej) Jag är likadan privat också. 
Och det har aldrig fallit mig in att det skulle … att jag skulle kunna ändra 
på något sätt…när man går till jobbet, att inta någon roll eller så. (LK, IP3) 

Läkaren i föregående citat är inte bara tveksam till föreställningen om en yr-
kesroll, hon tar direkt avstånd ifrån den. Det är ganska vanligt att läkarna be-
rör detta under samtalen, och även om en skepsis visar sig är det ändå så att 
just detta område framstår att skapa ambivalens hos läkarna. Kontinuerlig 
omvandling av identiteten – identifikation 109 – är inte utmärkande för hur de 
förstår detta. Att inta en yrkesroll anser läkarna som problematiskt – att inte 
göra det visar sig också problematiskt. När människan i ”läkarrocken” gör
läkaren i samma rock visar sig problemen inte främst under arbetstid: 

Ja, sedan är det också en position som man ständigt påminns om, att man 
även så att säga utanför jobbet…När man är läkare så bemöts man på ett 
speciellt sätt, så fort folk vet om det. (LM, IP2) 

En annan av läkarna berättar på liknande sätt om att hon ständigt blir påmind 
om sitt yrke – ”man slutar aldrig att vara läkare” (LK, IP4). Jämförelse görs 
med att vara frisör – ”man slutar nog aldrig att vara frisör heller”. Att frisörer 
får klippa alla människor i omgivningen är hennes erfarenhet. Vidare jämför-
else med läkaryrket görs, och det konstateras återigen att hon är läkare hela 
tiden – ”jag tror inte att jag tar av mig rocken någon gång”. 

Några undantag finns i textmaterialet. Det händer att läkarna berättar hur 
de förhållandevis smidigt tar på och av sig ”läkarrocken” – läkarrocken för-
stås som yrkesrollen i dessa berättelser. De betonar även att detta är nyckeln 
till att fungera som läkare i arbetet – och även för att fungera som ”privat-
person”. Under läkarutbildningen berörs läkares yrkesroll i samband med att 
ett professionellt förhållningssätt diskuteras informerar de oss om. Ändå 
kommer framförallt ett avståndstagande från idén om en yrkesroll till uttryck 
bland läkarna. Enligt min tolkning förefaller identifikationen med yrket att 
vara av sådant slag att flera har svårt att se läkaryrket som en ”roll” de går i – 
och ur. En sådan fast identifikation kan också förstås som en låsning i ett vis-

109 Se Bauman (1991, 2004). 
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st läge. En låsning är ickeflexibel. Yrket är fäst vid dem. Det blir deras identi-
tet. I den meningen är läkarnas yrkesidentifikation essentiell.

sårbarhet 

Detta drag i läkarnas berättelser suddar ut gränsen mellan person och yrke. 
Här ses en markant skillnad i förhållande till civilingenjörerna – de förbinder 
inte alls på motsvarande sätt sin personlighet med yrket. Hur läkarna förstår 
sig själva som människor blir intimt förbundet med hur de anser sig bli som 
läkare. Detta sätt att beskriva och förstå sig själva och sitt yrke förefaller att 
underlätta ingången i yrket. Yrket känns inte främmande, de känner igen sig. 
Identifikationen med yrket kan tolkas som ‘stark’ – en bekant personlighet, 
de själva, i bästa fall en stabil konstruktion utgör yrkets plattform. Identifika-
tionen kan också förstås som problematisk. Tendensen att sudda ut gränser 
mellan person och yrke i läkares vardag visar sig kunna leda till sårbarhet. 
Att formas till läkare kan förstås som en förhandling kring personliga förut-
sättningar och personligheten. Ambivalens uppstår när de förhandlar om sin 
person i förhållande till vad de möter i arbetets vardag. En ambivalens vilken 
kan tolkas som ett svar på en rad komplicerade arbetsförhållanden och psy-
kiskt belastande situationer vilka studiens läkare ställs inför. 110 Personlig-
heten och yrkesidentiteten gjuten i samma form kan på så sätt utgöra en skör 
konstruktion enligt läkarnas berättelser.  

Men om jag svarar på hur jag är som läkare så tror jag…för min del så 
hänger det väldigt intimt samman med hur jag är som person. Vilket för-
modligen är mitt stora problem också, att jag har lite svårt att koppla ifrån 
privat – personen (Hmm) från yrkesmänniskan liksom. (LK, IP5) 

Läkaren berättade när vi träffades vid den första intervjun att valet av läkar-
utbildningen och yrket i väldigt hög grad var ett personligt projekt, där också 
önskan om att arbeta med människor påtalades. I vilken utsträckning detta är 
möjligt att koppla samman med hennes erfarenheter under de första åren i yr-
ket är svårt att uttala något bestämt om. Utifrån berättelsen som helhet är det 
ändå möjligt att tolka det som om ett starkt personligt och socialt engage-
mang i arbetet bidrar till de problem som beskrivs. Sammantaget menar jag 
att det intima förhållandet mellan person och yrke kan göra det svårt att skilja 
på yrke/arbete, person och privatliv. Under studiens gång visar sig detta som 
ett återkommande dilemma bland studiens läkare. 111

110 Detta är något som också Salling Olesen (2006b, 2007b) har pekat på i studier av 
läkares arbete och profession. 
111 Detta berörs vidare i kapitel 9. 
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Ansvar, självständigt beslutsfattande och omdöme 
Förutom genom personliga förutsättningar – som diskuteras i föregående avs-
nitt – kan läkarnas identifikation med yrket framförallt förknippas med situa-
tioner i arbetet då ansvar, självständighet och beslutsfattande ställs på sin 
spets. I berättelserna är det tydligt att situationer som på ett påtagligt sätt stäl-
ler krav på både yrkeskunnande och eget omdöme är utmärkande för när 
studiens läkare för första gången ser sig själva som läkare. 

Under de uppföljande intervjuerna ställde vi följande fråga: ”När var för-
sta gången du kände dig som läkare?” Deras berättelser visar att läkarnas yr-
kesidentifikation har väldigt lite att göra med ett visst skede – specifika situa-
tioner i arbetet är avgörande. Jämför vi med ingenjörsgruppen så nämns 
framförallt examensdagen, eller när de fick examensbeviset i sin hand. Bland 
läkarna uttrycks inte något motsvarande. Ingen i gruppen säger exempelvis – 
”När jag fick min läkarlegitimation”. Läkarna berättar istället om situationer 
de ställs inför där de får ta självständiga beslut och själva ansvara för arbetet. 
Sådana situationer utspelar sig under praktikperioder, vikariat innan utbild-
ningsexamen, eller under senare AT eller ST perioder: 

Jag tror att det var, mitt första vikariat jag hade när jag gick första jouren. 
Man liksom, man var inte helt själv då, men det kändes som att man var 
själv. /…/ Det var redan under utbildningen. /…/ Det första vikariatet var 
en sommar och då när jag gick jour första gången, hade egna patienter, då 
kände man sig ensam och då kände man sig följaktligen också som läkare 
och inte bara som den där kandidaten som skulle göra en del utav jobbet. 
(LM, IP2) 

Både föregående och efterföljande utdrag utgör exempel där läkarna berättar 
att de redan under pågående utbildning får hanterar sådana situationer att de, i 
någon mening, upplever sig att väldigt påtagligt bli läkare. Mannen (IP2) 
pekar specifikt ut ”den första jouren” med egna patienter, där han förväntades 
att någorlunda självständigt utföra arbetet som läkare. Även om han inte var 
helt ensam som läkare i situationen, så ”kände man sig ensam och då kände 
man sig följaktligen också som läkare” berättar han. Också kvinnan (IP25) 
berättar om en situation när hon vikarierade som underläkare – vid tillfället 
med en termin kvar på läkarutbildningen. En rondsituation på en arbetsplats 
inom lasarettsansluten hemsjukvård (LAH) följer: 

Det var nog när jag vickade efter termin 10 som underläkare på LAH, med 
terminalt sjuka patienter. Och då, vi satt och hade rond,…jag hade ju 
jobbat som undersköterska varje sommar innan, och sedan plötsligt så var 
jag underläkare…Och vi hade…rapport var det väl mer – sköterskorna 
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rapporterade för undersköterskorna vad som hade hänt – och då satt jag 
med där. Och då var det någon patient som behövdes sättas in på medicin. 
Då vände sig alla till mig och liksom – Nu måste vi göra något åt det här! 
Och så tittade alla på mig. Och då kände jag mig – Varför tittar ni på mig 
för! Helt plötsligt så från att ha varit … ja, så skulle jag sitta där och 
vara…liksom svara då. Det kändes så här - OJ! Nu är jag doktor. (LK, 
IP25) 

Förväntningar eller krav i arbetet att självständigt utföra en läkares arbetsupp-
gifter, att fatta beslut, samt att i någon mån ta konsekvenserna av besluten 
kan förstås som signifikanta utifrån textmaterialet som helhet. Flera beskriver 
sådana situationer när de berättar om första gången de upplever sig som läk-
are, också andras uttryckliga förväntningar på att de ska fungera som läkare i 
dessa situationer kan vara avgörande. 

livslång kvalificering 

Självständigt arbete och eget beslutsfattande är framträdande i läkargruppens 
berättelser om vad som är utmärkande för att känna sig som läkare. Alla be-
skriver dock inte en specifik situation, här berättas att yrket är något läkaren 
”växt in i” under arbete inom primärvården, efter allmäntjänstgöringen (AT): 

…jag tror att jag växte in i det väldigt mycket när jag jobbade inom pri-
märvården. Det var där jag kände…jag kände mest tydligt tror jag, att man 
var läkare på riktigt. (Hm) För där tar man mer egna beslut. Och mer och 
mer…arbetar mer självständigt. Så, man var mindre styrd än vad man var 
på sjukhus under AT tiden. (Hm) När man väl kom ut i primärvården då 
upplevde jag att det var en stor skillnad så. (Hm) Då kunde jag inte fråga 
om allting, då var man tvungen och ta egna beslut. Och det, det upplevde 
jag att det är ändå en stor del av att vara läkare, just det här besluts-
fattandet. (LM, IP21) 

Att vara ”mindre styrd” i arbetet – än under tidigare AT – medför också ett 
ökat krav på självständigt beslutsfattande. Att ta beslut ”är ändå en stor del av 
att vara läkare” delger han oss vidare under intervjun. Det är vanligt att just 
detta – att plötsligt vara ensam ansvarig läkare i situationen, när ingen annan 
läkare finns till hands att fråga – pekas ut som utmärkande för när studiens 
läkare upplever sig bli läkare. Det situationerna har gemensamt är att de ge-
nom ett utvidgat ansvarsområde ställer högre krav på läkarnas personliga
omdöme, vilket bland annat innebär att göra rimliga bedömningar av situa-
tionerna, som grund för besluten. Att få ett utökat ansvar i arbetet kan också 
handla om förtroende från andra på arbetsplatserna. 

- 157 -



Formbara människor: Högre utbildning och arbete som utsnitt ur läkares och 
civilingenjörers levnadsbanor 

För några i studien infinner sig känslan av att bli och vara läkare betyd-
ligt senare än för andra – under specialisttjänstgöringen. Det samlade inter-
vjumaterialet signalerar också att kvinnorna i läkargruppen identifierar sig 
med yrket senare än männen. Det är inte ovanligt med berättelser där allmän-
tjänstgöringen passeras innan de upplever sig som läkare, specialisttjänstgö-
ringen visar sig bli avgörande för dem. Innan ST säger flera av kvinnorna i 
läkargruppen att de inte känner sig som, och inte heller tänker på sig själva 
som läkare. Denna läkare pekar särskilt på det faktum att hon är ”tjej och 
ung”. Här i möten med patienter: 

Alltså, egentligen så är det nog först när man blir…Men jag säger det, 
varje gång man presenterar sig – som tjej och ung – så bör man tala om för 
patienterna vem man är, så att de förstår det. För det är inte alltid de gör 
det. Men fast man säger det, så tror man inte riktigt på det i början, på 
något sätt. Så jag tror nog, först var det nog … när man … Ja, det har väl 
varit perioder egentligen, så, när man känner att man börjar behärska det 
lite grann. Då börjar man känna sig lite som en läkare. Men under AT 
perioden när man byter ställe hela tiden, då försvinner den känslan när 
man kommer till ett nytt ställe. Och sedan, när man väl har gjort sitt val 
och börjar komma igång. Sedan, när jag började min ST då, då började jag 
känna mig som läkare på riktigt. (LK, IP18) 

Identifikationen med läkaryrket – som berörs tidigare i avsnittet – aktualise-
ras när självständighet, ansvar, eget beslutsfattande, och omdöme sätts på 
prov i olika situationer i arbetet. På goda empiriska grunder antas att detta 
händer denna läkare (IP18) först under hennes specialisttjänstgöring. Yrkes-
identifikationen som så kan relateras till läkares kvalificeringsprocess. Här 
kan denna process, om man så vill, förstås som något fördröjd. Inte bara detta 
utdrag, utan gruppens berättelser som helhet, visar att enskilda läkare inte 
bara är beroende av formella meriter, kunnande och eget förtroende för att 
kvalificera sig. De är i stor utsträckning beroende av andras förtroende i ar-
betet. Läkaren behöver förtroende från patienter, kollegor, överordnande etc. 
för informell legitimitet som läkare. I studien visar sig informella erkännan-
den spela en betydande roll för läkares identifikation med yrket – ett socialt 
faktum som tyvärr för med sig komplikationen att den fortsatta kvalifice-
ringsprocessen blir svårare att genomlysa. 

Konstateras kan dock att arbetet som läkare i väldigt hög grad är en livs-
lång kvalificeringsprocess, 112 vilken successivt formar såväl yrket som män-
niskan i yrket. Just tiden runt specialisttjänstgöringen visar sig vara en käns-

112 Se Salling Olesens (2001a, b) .  
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lig period för många läkare. Att på olika sätt hamna ‘fel’ vid specialisttjänst-
göring beskrivs som något inte alls ovanligt.  Att hamna ‘rätt’ handlar först 
och främst att välja det område man är intresserad av att fördjupa sig inom 
enligt studiens läkare. Tydligt är att ST perioden också handlar om att bli
vald – att bli vald till tjänstgöring och utbildning inom en viss specialitet. 
Flera läkare beskriver sitt val av specialisttjänstgöring i termer av: ”om de 
vill ha mig”. Enligt min tolkning av det samlade textmaterialet är ST en väl-
digt avgörande period i läkares livslånga kvalificeringsprocess. En process 
som också visar sig ganska komplicerad för läkargruppen. 113

Förebilder
Läkarutbildningen ges främst betydelse för de förebilder den har bidragit 
med. De förebilderna som pekas på är andra läkare som de på olika sätt har 
träffat under sin utbildningstid. Det är inte ovanligt att dessa förebilder ges en 
avgörande betydelse i beskrivningar av hur de anser att de formas som läkare. 
Både det de uttrycker som ”goda och mindre goda förebilder” berörs i läkarn-
as berättelser. Det betonas att även de ”mindre goda” förebilderna bidrar med 
nyttiga erfarenheter – läkarna försöker undvika att bli lik dem. 

Något förvånande förknippas läkares kunskapsbas, vilken diskuteras i an-
dra sammanhang under intervjuerna, inte specifikt med identifikationen med 
yrket. Påpekas kan att läkarna vid upprepade tillfällen under intervjuerna 
visar att de betraktar sin specifika kunskapsbas (anatomi, fysiologi, patofysi-
ologi, farmakologi etc.) som mer eller mindre given. De avstår ofta från att 
lyfta fram den under samtalen och tillägger att ”den är självklar”. Även om 
hänsyn tas till detta i min tolkning, får utbildningens innehåll anmärknings-
värt liten plats i deras berättelser om hur de formas till läkare. Hur betydel-
sefull utbildningen har varit för sättet de förstår sig på som läkare uppmanas 
de att berätta om vid både intervjutillfälle ett och två. Citaten som följer är 
hämtade från de andra tillfällena när vi träffas: 

På en skala exempelvis från 1 till 5 (I: Ja, t.ex.) då kanske jag skulle säga 
tre, för kunskapen är ju väldigt viktig under utbildningen. Det är ju ändå 
den man får under utbildningen. Så ‘tre’ skulle jag väl säga att utbildning-
en har betytt för mig. Men det är mer kunskaper…mer i form av teoretiska 
kunskaper då – mer än det som påverkar personligheten och yrkesrollen. 
(LK, IP8) 

Att läkarutbildningen i huvudsak bidrar med teoretiska baskunskaper är en 
framträdande föreställningen i gruppens berättelser. De kallar dem ofta ”läk-

113 Denna kvalificeringsprocess beskrivs och diskuteras vidare i kapitel 9. 
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arkunskaperna” – om vi inte ber om ytterligare precisering. Det förefaller 
som ett tyst antagande att vi (och andra) förstår vad dessa läkarkunskaper 
innebär. Till viss del är det ju också så – efter ett antal samtal. 

Utbildningens påverkan på ”personligheten och yrkesrollen” (IP8), eller 
”mitt sätt att vara” (IP9), beskrivs ofta som marginell när de formella utbild-
ningsinslagen berörs. Däremot är det inte alls ovanligt att det informella
lärandet under utbildningstiden betonas som särskilt värdefullt: 

Ja, mitt sätt och vara som läkare, det är just det…inte utbildningen i sig – 
inte ens de här momenten i utbildningen som skulle forma en till en viss 
person. De har inte betytt så mycket. Utan det är väl det sociala runt om-
kring, det man har sett och lärt sig, som inte stod i några böcker – som inte 
ska stå i några böcker. För att då, då blir det helt plötsligt…då blir det inte 
samma värdefulla kunskap. Det är väl det som jag har lärt mig, mest. Eller 
det som har påverkat mig…(LM, IP9) 

Även om utbildningsambitioner med undervisning om ett professionellt för-
hållningssätt berörs under intervjusamtalen, framträder det informella, de fö-
rebilder läkarna möter under utbildningstid och allmäntjänstgöring som sär-
skilt betydelsefulla för dem. 

karaktärer byggs 

Andra läkare pekas på, som på olika sätt utgjort positiva eller negativa före-
bilder i yrket. Både under utbildningstiden och under de första åren i arbetet 
träffar de på läkare som blir delaktiga i att forma dem i yrket. Förebilder 
bidar på så sätt till deras identifikation med yrket. Här liknas de vid ”idoler” 
– med en, även omedveten, påverkan:  

Sedan har man haft sina idoler. Handledare som man haft tidigare och, 
visst, folk som man har träffat på under utbildning. Och man försöker ju, 
kanske omedveten, efterlikna dem vissa gånger. Från sättet de pratar till 
patienter, sättet de tänker på och så. (Hm) (I: Är det förebilder som har 
varit viktigast?) Absolut. (I: Hur betydelsefull tycker du att utbildningen 
har varit i det avseendet?) Ja, det är säkert en del utbildning, men det är en 
väldig stor bit efter utbildningen också. De första månaderna när man är 
ute kan man vara väldigt mottaglig på alla sätt…Och då bygger man en 
karaktär, väldigt tidigt tror jag. Vill jag påstå också. (LM, IP37) 

Mannens erfarenhet är att läkare snabbt ”bygger en karaktär” i arbetet. Exakt 
vad som avses utvecklas inte under intervjun. En karaktär kan i en allmän be-
tydelse förstås som en karaktär vilken skildras i ett drama. Det känneteck-
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nande hos en person mejslas ut. En roll spelas. En karaktär kan också förstås 
som något mer eller mindre oföränderligt i en människas person – en 
individualitet eller en identitet. Det som gör någon till det den är. Sennett 
(1998) använder det engelska ordet ‘character’ i sin diskussion om de konse-
kvenser flexibilitetsnormen i arbetslivet får. Han beskriver hur människors 
karaktärer tenderar att krackelera och falla sönder (‘the corrosion of charac-
ter’) under press och krav på flexibilitet. För att inte övertolka vad som ut-
trycks i utdraget stannar jag vid att läkares identifikation mycket väl kan för-
stås som att ”bygga en karaktär” (IP37) och att förebilder utgör ett viktigt in-
slag i detta. 

Andra läkare kan också beskrivas i termer av mindre bra förebilder – i 
följande utdrag berättas att det förekommer två slag – Dels de som är ”arro-
ganta kring sin kunskap” men med ett ”bra bemötande”, dels de som har 
”väldigt, väldigt mycket kunskaper” men brister i bemötande mot patienter: 

Det är alla de dåliga läkare jag har sett. (Hm) Alla de som jag uppfattar 
som …de som är arroganta kring sin kunskap kan mycket väl ha ett bra be-
mötande, men fortfarande inte den här insikten kring att det här vet jag inte 
tillräckligt om.…det här kanske jag borde fundera ett varv till på. Och 
sedan de som då har väldigt, väldigt mycket kunskaper, men inte har något 
bra bemötande. (LM, IP9) 

Erfarna läkare utgör ofta förebilder berättar de. Deras erfarenheter, det de ser 
och på olika sätt tar del av, tillsammans med egna erfarenheter – det de själva 
gör – omformar dem kontinuerligt i yrket: 

Ja, dels…det är någon kombination av egna erfarenheter sedan jag började 
jobba, första året, och sedan även förebilder som…Eller, äldre läkare som 
man har sett under utbildning och när jag började jobba./…/ Ja, det är nog 
äldre kolleger, som jag har s a s har iakttagit, och sen kan man ju höra 
från…Som underläkare kan man ju få höra från patienter vad de tycker är 
bra också. De kan ju berätta…”Oh, den överläkaren hon är så bra, jag har 
aldrig träffat någon så bra som hon.”. Då får man liksom kika litet, vad det 
är hon gör som är så bra. Hmhm, så är det. (LK, IP39) 

likhet/olikhet

Det förekommer även att läkare uttrycker att kollegor ”i allmänhet” inte spe-
lar någon avgörande roll för hur de själva är, eller fungerar, i yrket. Läkaren i 
utdraget som följer berättar det. Huvudsakligen är det de kollegor som be-
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finner sig i liknande situation som de själva – ”de man kan identifiera sig 
med” – som påverkar hur de ser på, och tänker kring, sitt yrke: 

…jag tycker jag blivit påverkad av dem jag kan identifiera sig med, under 
AT och så där. Kvinnliga läkare med småbarn och familj, och så där…Och 
sett en del då, som kanske har valt en specialitet där de känner att de får 
stressa och jobba över – ååå det bara kör ihop sig. Och som då har sagt – 
att hade jag vetat att det är så här, då hade…då hade jag valt något annat, 
för det är liksom inte riktigt värt det då. Så, det där är ju under några få år 
– för all del – när barnen är små. Men det är ju ändå något som är viktigt. 
(LK, IP25) 

Människor som i något avseende liknar oss själva identifierar vi oss lättare 
med. Det är logiskt. Enligt en definition av identitet som pekats på tidigare i 
avhandlingen 114 sägs att något är identiskt om det är lika och inte två olika 
saker – däri ligger både det uppenbara och komplicerande med begreppet 
identitet. Att förstå identitet på detta sätt tillåter ingen förändring. Förändring 
förutsätter en skillnad – en olikhet. Detta är ett teoretiskt problem. Vad har 
det med läkaren i citatet att göra? Jag vet inte riktigt. Men, det utgör ett 
problem om identifikationen med de som, till synes, är lika samtidigt kommer 
att utgöra ett hinder för förändring. Olikhet är en förutsättning för förändring
– inte bara teoretiskt – utan även för att formas i yrket som läkare. Därför – 
det är logiskt att identifiera sig med andra som är lika – men det är inte alls 
säkert att det är särskilt klokt. 

Sammanfattande kommentarer 

Att formas till ett yrke – hur kan det förstås i dagens samhälle? På vilka sätt 
kan vi förstå hur formande och yrkesidentifikation kommer till uttryck av stu-
diens civilingenjörer och läkare? Detta är de frågor som berörs i kapitlet. 

Avsnittet visar att studiens civilingenjörer formas genom sin utbildnings-
examen, sin funktion på arbetsplatsen och IT-sektorn i stort, samt i möten med 
andra anställda som inte är civilingenjörer. 

Arbetet och IT-sektorn framstår som avgörande för hur studiens ingen-
jörer föreställer sig att de fungerar och blir ‘dem de är’ i sina arbeten – men 
mindre avgörande för identifikation med civilingenjörsyrket som så. Deras 
identifikation med yrket tolkas som ambivalent. Yrket förstås dels, som 
stabilt och säkert i förhållande till arbetslivet/arbetsmarknaden genom en ci-

114 Se avsnittet ”Identitet” i kapitel 4. 
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vilingenjörsexamen, dels beskrivs det som om en fast yrkesprofession skulle 
utgöra en onödig begränsning i deras arbetslivskalkyl – IT-ingenjörernas for-
mas framför allt till flexibla generalister. I möten med andra på arbetsplatsen 
är det tydligt att studiens civilingenjörer, i större omfattning än läkarna, refle-
xivt förhandlar med sin yrkesidentitet. IT-ingenjörerna väljer ur en större 
repertoar av funktioner och befattningar att identifiera sig med. De förhåller 
sig flexibla till de uppdrag arbetslivet har att erbjuda. Civilingenjörerna fram-
står som relativt löst förankrade i sitt yrke också efter några års arbete. Ar-
betsplatserna och IT-sektorn är i högre grad formande för dem än yrket som 
så. Formen blir inte fast – den blir ganska flytande.

Studiens läkare formas genom sina personliga förutsättningar och tidiga
erfarenheter, i situationer i arbetet när självständighet, ansvar, eget besluts-
fattande, och omdöme sätts på prov, samt genom de förebilder de möter und-
er utbildningen och i arbetet. 

Gränsen mellan person och yrke beskrivs som diffus av läkarna. Studien 
visar på en markant skillnad i förhållande till civilingenjörerna – de förbinder 
inte alls på liknande sätt sin person med yrket. Hur läkarna formas och identi-
fierar sig med yrket grundas i deras personlighet. Det kan tolkas som en 
stadig grund, vilken i viss mån förefaller att underlätta ingången i yrket – 
Identifikationen med yrket blir tydlig. De själva utgör i någon mån yrkets 
plattform. Detta kan utgöra en stabil konstruktion. Läkarnas berättelser från 
vardagen i arbetet pekar dock även ut problematiken. Min tolkning är att den-
na diffusa gräns mellan person och yrke leder till sårbarhet. Att formas till 
läkare tenderar att bli en fråga om förhandling med sig själv och sina person-
liga förutsättningar. Ambivalens visar sig uppkomma när läkarna förhandlar 
om sin person i förhållande till sitt yrke. Personligheten och yrkesidentiteten 
gjuten i samma form kan utgöra en skör konstruktion. Identifikationen med 
läkaryrket förstärks när självständighet, ansvar, eget beslutsfattande, och om-
döme sätts på prov i specifika situationer i arbetet. Att läkaryrket också be-
tyder en livslång kvalificering visas tydligt i studien. Läkarutbildningen ges 
huvudsakligen betydelse genom de förebilder den bidrar med. Förebilderna är 
andra läkare som de träffat under sin utbildningstid eller senare i arbetet. 
Dessa förebilder ges en avgörande betydelse för ‘hur en läkare blir läkare’. 
Det kan sammantaget tolkas som om läkares yrkesidentifikation handlar om 
att bygga en karaktär.

Tydligt är att såväl läkare som IT-ingenjörer på skilda sätt kontinuerligt 
formas – studien visar också att det inte är möjligt att avgränsa dessa proces-
ser enbart till deras utbildning eller arbete. 
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9. Att vara i ett yrke 

Detta kapitel handlar om hur studiens läkare och civilingenjörer förstår sig 
själva, sitt arbete och sitt yrke – i förhållande till livet i stort. Kunskapspro-
cesser och yrkesidentifikation i arbete och vardag fokuseras särskilt. 

Arbetslivet har för många yrkesgrupper alltmer kommit att handla om en 
livslång kvalificeringsprocess med individen som huvudaktör. Arbetsplatser 
utgör arenor för självbedömning och förhandling kring den egna personen, i 
relation till förväntningar och krav i arbetet, och i förhållande till livet i stort. 
Engagemang, personligt ansvarstagande och kontinuerligt lärande är centrala 
drivkrafter i många arbeten (Salling Olesen, 2001a, b). Kontinuerlig utbild-
ning och livslångt lärande förstås inte bara som möjligheter – detta utgör 
människors reella villkor för att kunna vara verksamma i dagens och framtid-
ens arbetsliv. Att betrakta professionell identifikation som lärprocesser i lev-
nadshistorier är i linje med dessa föreställningar om ett livslångt lärande. Att 
de subjektiva dimensionerna i arbete och vardag skapar en nyttig spänning 
(ambivalens) mellan lärandets potentialer och dess aktualiteter (villkor) pekas 
på av Salling Olesen (2001a) – vilket diskuteras som identitetens subjektiva 
dynamik. Vidare anser han att människors levnadshistoria kan länka en kritik 
av dominerande diskurser i samhället till det dagliga livet. I min studie före-
dras dock begreppet levnadsbana framför levnadshistoria. 

Inslag i analysen utgör också Sennetts (1998) kritik av arbetslivet och 
‘honnörsord’ som flexibilitet. Betoningen av de sociala och etiska aspekterna 
av arbete är tydlig hos honom. Detta tillsammans med Baumans (2001, 2004) 
argument mot en ensidig fokusering på människors livspolitik utgör teoretis-
ka referenspunkter i kapitlet. 

Olika/lika

Civilingenjörer och läkare representerar olika yrkesgrupper inom två vitt skil-
da verksamhetsområden. Studien visar att de efter några år i arbete också 
möts av olika uppgifter och problematiker på arbetsplatserna. Att deras arbe-
ten kräver skilda slag av kunskaper och kvalifikationer är en naturlig följd. 

Ett särskiljande av dessa båda yrkesgrupper ses i termer av L (‘living’) 
och T (‘thing’) professioner (Hellberg, 1999) – det betyder att professionerna 
kategoriseras utifrån antagandet att gruppernas huvudsakliga kunskapsom-
råde rör det levande, kontra ting eller teknik
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Även om paralleller är möjliga att dra från Hellbergs resonemang till min 
studie, menar jag att det är en alltför robust kategorisering av förhållandet 
mellan grupperna. Ett skäl är att studiens IT-ingenjörer inte representerar ett 
traditionellt civilingenjörsområde, som exempelvis inriktningarna maskin el-
ler teknisk fysik. Ett annat är att både läkare som IT-ingenjörer arbetar inom 
områden där det krävs kunskaper som främjar ”det levande” och som handlar 
om ”ting” eller teknik. IT-baserade lösningar kan ha som huvudsakligt syfte 
att underlätta mänsklig kommunikation och främja hälsa i vid mening. Hur 
kan detta kategoriseras – levande eller ting? I studien finns också läkare som 
väljer inriktning i arbetet för att det i väldigt hög grad fokuserar just teknik. 
På motsvarande sätt arbetar flera civilingenjörer huvudsakligen inte med tek-
nik, och strävar inte heller fortsättningsvis att få arbeta med det. Målet för 
flera ingenjörer är att arbeta som projektledare, eller i annan övergripande 
ledningsfunktion. Kräver detta kunskaper som rör det levande eller ting är en 
relevant, men inte okomplicerad, fråga att ställa. I studien finns uttalanden 
som visar på svårigheterna med denna tudelning – ”IT-tekniken är bara ett 
sätt att underlätta för människor för att kunna njuta mer” (IP13) – är ett så-
dant. Informationsteknologi kan här närmast tolkas som ett medel för att 
främja det levande.

Huvudpoängen i avsnittet är inte att vidare jämföra yrkesgrupperna av-
seende specifika kunskapsområden eller verksamheternas art. Det ter sig som 
alltför snårig mark. Vad som däremot kräver plats i texten är att personer ur 
dessa båda yrkesgrupper i väldigt skiftande grad, och på olika sätt, identifie-
rar sig med det yrke de har utbildat sig till. Detta får konsekvenser för såväl 
yrkesbana som levnadsbana. På vilka sätt identifikationen förstås och ut-
trycks av studiens civilingenjörer och läkare beskrivs i kapitlet. 

Civilingenjör är inget jag säger att jag är 

Det är relativt ovanligt att studiens civilingenjörer identifierar sig som civilin-
genjörer i det dagliga arbetet. Flera uttryck i textmaterialet visar detta. Ett så-
dant är betoningen på att ”man absolut inte behöver vara civilingenjör” 
(IP26) i arbetet personen för närvarande har. Istället beskriver ingenjörerna 
sig som programmerare, projektledare, eller någon som arbetar med gräns-
snitt eller mot användare etc. Yrket förknippas framförallt med den specifika 
arbetsuppgiften eller funktionen på arbetsplatsen – inte nödvändigtvis med 
yrket i sig: 

Jag vet inte hur det är att vara civilingenjör, höll jag på att säga. Det är 
väl…för mig så känns det inte som något speciellt. Jag går inte runt och 
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säger – ja, hej, jag är civilingenjör liksom. Utan jag är en programmerare. 
Och de som jag stöter på utanför mitt arbete är ju… Jaha, håller du på med 
sådant, typ. Och när jag jobbar så, vet jag inte, det är ingen skillnad mot 
någon annan som jobbar där heller, om de är systemvetare.  (CiK, IP17) 

Att presentera sig som civilingenjör på arbetsplatsen är inte relevant berättar 
de. Andra anställda inom IT-företagen har antingen motsvarande utbildning, 
eller någon annan form av kortare datorrelaterad utbildning. Fortfarande är 
det också så att ett antal av de intervjuades arbetskamrater och kollegor är 
autodidakter inom datorområdet. Det handlar om personer som skaffat sig en 
lång och bred erfarenhet av datorer och IT-området under 80 – 90-talet. 
Skillnader i funktion eller arbetsuppgifter kan inte på ett entydigt sätt relate-
ras till den anställdes utbildning eller titel utifrån de intervjuades berättelser. 
Titeln civilingenjör har inte ett så starkt bruksvärde på arbetsplatserna enligt 
IT-ingenjörerna. 

Annat som visar sig ha betydelse, är att en del av dem som gått IT-utbild-
ningen ännu inte har slutfört sin utbildning. Några saknar examen också när 
vi träffar dem vid den andra intervjun, vilket i viss mån förklarar att de inte 
upplever sig som, och inte heller säger sig vara, civilingenjörer: 

Neej, jag känner mig fortfarande inte som civilingenjör. Jag går inte och 
tänker på mig själv som civilingenjör. /…/ (I: Spelar det någon roll? Ja – 
spelar det någon roll när du söker jobb och så?).Naejbo…Så länge jag 
håller mig innanför Sveriges gränser så kan jag inte tänka mig att det har 
någon som helst betydelse….Inte nu när jag har jobbat i 5 år. Jag har 
ju…Är snubblande nära en examen, så. Jag vet inte ens om de skulle fråga 
efter betyg i dag. Däremot skulle man söka jobb utomlands, då måste du ju 
ha examensbevis. (CIM, IP19) 

Under studiens gång har också de som saknar examen fått arbetslivserfaren-
het inom IT-området. Några av dem vi samtalar med berättar att de egentli-
gen bara behöver sin examen för arbete utomlands, eller, möjligen för att 
stärka den egna självkänslan. Titeln – att formellt sett vara civilingenjör – an-
ses inte direkt nödvändigt för nuvarande arbete. 

analytiska problemlösare 

Att civilingenjörsgruppen förstår sig som tekniskt och analytiskt intresserade 
personer är knappast överraskande. Jag förstår det som en närmast allmänt 
vedertagen föreställning om människor med detta yrke. Beskrivningar av 
detta slag framträder starkt i IT-ingenjörernas berättelser. Det händer att in-
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genjörerna pekar på att de på så sätt också ”passar in” i föreställningar om 
yrket: 

Ja, alltså jag tycker att på något sätt så passar jag in i…Jag känner mig 
ganska analytisk, jag känner mig ganska teknisk på något sätt liksom. 
(CIM, IP32) 

För jag tycker att det är väldigt roligt med teknik och så. Men jag ser mig 
mer som den här analytikern, det just…ja. Och har litet mer bredd, den här 
bredden. (CIK, IP38) 

Inget av citaten är unikt på något sätt. Ett analytiskt och strukturerat arbets-
sätt förstås både som kännetecknade för civilingenjörsyrket – och som utmär-
kande egenskaper eller attribut för dem vi samtalar med. Annat som visar sig 
är att de beskriver sig som yrkesmänniskor vilka, utifrån en bred kunskapsbas 
och med hjälp av datorrelaterade verktyg, har utvecklats till mångfacetterade 
och flexibla problemlösare i arbetet. 

generalister 

IT-ingenjörernas föreställningar om ”vad en bra civilingenjör är” 115 framgår 
tydligt av det samlade textmaterialet. Förutom beskrivningar av ingenjören 
som en analytisk problemlösare, ses bredd – ”att kunna lite om mycket”, att 
ha ”helhetsbilden” och ”att ha koll” – som positivt laddade uttryck i deras be-
rättelser om yrket: 

…att ha koll liksom, struktur och att ha koll. Det märker man om man 
diskuterar ett problem med någon som har koll att – ”Jaha, men då kan 
man göra så här och så här. Jamen, om man gör så då, har du tänkt på att 
då blir det - så där. För det kan påverka det här, så!” Det är så otroligt 
viktigt med den här helhetsbilden. För att få reda på slutnotan, vad det 
kommer och kosta då. Då tänker man, jamen då kan jag lösa den här 
kundens problem genom och göra så här. Så tänker man inte på det… 
jamen, det kommer och slå där och där och där. Ooo, det kostar kanske 
inte 20 timmar som jag trodde från början. Ska du göra det här jobbet – 
kostar det 200 timmar. Då blir det skit dyrt och åker längst ner på priorite-
ringslistan. Den delen är så otroligt viktig. (CIM, IP19) 

115 Detta utgör en av frågorna vid intervjuomgång 2. 
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Det är inte ovanligt att ingenjörerna beskriver sig själva i arbetet med hjälp 
av termer som att ”ha helhetsbilden klar för sig”. Att vara bred och att inte 
nödvändigtvis få en ”kick av att lösa ett programmeringsproblem” är annat 
som ges positiva konnotationer. Att inte vara ”detalj fixerad”, utan istället att 
intressera sig för hur det fungerar på ”utsidan” är inte bara kännetecknade för 
ingenjören i följande utdrag:  

… jamen, jag är inte så detalj fixerad. Jag är inte så intresserad, jag tycker 
inte det är kul att sitta och… jag får ingen kick av att sitta, liksom lösa ett 
problem, programmeringsproblem och liksom – YES nu jäklar funkar 
det!./…/ Jag är inte så intresserad av vad som finns bakom, bara det funkar 
på utsidan. (CIK, IP40) 

Begreppet generalist förekommer explicit i deras beskrivningar av sig själva i 
arbetet. En generalist förstås i sammanhanget som någon som har breda kun-
skaper och färdigheter inom, bland annat, det informationsteknologiska om-
rådet. Som fortsättningen av kapitlet visar, är detta inte hela ‘sanningen’. Än-
då är föreställningen den att yrket bygger på övergripande kunskap inom (IT) 
teknikområdet, vilket gör att de vi samtalar med också uppfattar sig som ge-
nerellt gångbara och attraktiva på arbetsmarknaden. Trots att arbetsmark-
anden för IT-ingenjörer inte hade sin glansperiod åren runt 2000 förstår fler-
talet sig – i termer av bred kunskapsbas och meriter – som potentiellt anställ-
ningsbara yrkesmänniskor med goda framtidsutsikter på arbetsmarknaden. 
116

flexibla 

En kunskaps- och färdighetsmässig generalist beskrivs närmast enhälligt i 
positiva ordalag av studiens civilingenjörer. En generalist associeras i inter-
vjumaterialet med, dels breda kunskaper, dels med förhoppningar om goda 
möjligheter att på olika sätt röra sig i arbetslivet. En önskan om att kunna 
byta funktion eller sammanhang, men också strävan att arbeta såväl nationellt 
som internationellt kännetecknar flera berättelser i ingenjörsgruppen. En ge-
neralist, färdighetsmässigt, förstås som flexibilitet ur individers perspektiv. 
Att förhålla sig flexibel kan tolkas som en eftertraktad förmåga: 

Ja, flexibilitet som jag har varit inne på förut. /…/ Ja, det är just att man 
kan hoppa in i nya situationer utan och ha så mycket förberedande, att inte 

116 Se avhandlingens tidigare resonemang om ‘employability’ (t ex Harvey, 2001; 
Worth, 2002).
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behöva läsa in sig så mycket utan man kan gå in i en situation och ändå se 
vad som behöver göras, se helheten. (CIK, IP38) 

IT-ingenjörernas berättelser om generella färdigheter med sina goda möjlig-
heter att byta arbetsuppgifter eller arbetsplats uttrycker i huvudsak – vad jag 
betecknar som – flexibilitetens framsida.

Också Högskoleverket har saker att säga om flexibilitet. Följande formu-
lering om flexibilitet och individer ses: ”Ur ett individperspektiv innebär fle-
xibilitet något annat än vad näringslivet avser. Flexibilitet blir då frihet och 
möjlighet att flytta mellan olika arbetsgivare, och att ha inflytande över sin 
arbetssituation” (Högskoleverket, 2003:27 R, s.35). Huvudsakligen förstår 
studiens civilingenjörer sin situation i arbetslivet på sådant sätt. Ett ifråga-
sättande av idén om flexibilitet framgår inte explicit i deras beskrivningar. 

En framsida förutsätter dock en baksida. Flexibilitetens baksida avser de 
personliga konsekvenser som följer i flexibilitetens spår. Begreppet har urspr-
ung i engelskans ‘flexibility’, med grund i iakttagelser av träd och grenar som 
vajar i vinden – för att sedan fjädra tillbaka till sina utgångslägen. 117 Sådana 
förväntningar har också människor att förhålla sig till i arbetslivet. I andra 
studier har detta visat sig ge konsekvenser för innebörden av arbete, för ar-
betsrelationer, för professioner, likväl som för individen själv (Siig Andersen 
m fl, 2001; Salling Olesen, 2001a, b; 2003; Sennett, 1998). Människor i dag-
ens arbetsliv förväntas bedriva kontinuerlig förhandling med och om sig själ-
va och att ha samma förmåga att böjas – och fjädra tillbaka – som grenarna 
på träden. Dessa villkor gäller också för denna studies IT-ingenjörer. Flexibi-
litetens framsida – individers möjligheter att vid behov röra sig, töjas och 
ändra form – är det som framträder starkast i gruppens berättelser. Vilka möj-
ligheter det finns att ”fjädra tillbaka” är svårt att uttala något entydigt om. 
Dock förekommer berättelser som visar att chansen till ett sådant återställan-
de lyser med sin frånvaro. Några av ingenjörerna pekar på personliga konsek-
venser till följd av alltför omfattande arbetsuppgifter och uppdrag – ett, enligt 
dem – alltför stort ansvar under de första åren i yrket. Perioder av sjukskriv-
ning till följd av detta berättas om i studien. 

subjektifiering av kunskap 

Det förhållningssätt till kunskaper och färdigheter som är mest utmärkande i 
IT-ingenjörernas berättelser är intresset av att ständigt lära sig nya saker, och 
förmågan att hela tiden ”kunna gå vidare”:  

117 Att jämföra med Sennetts trädmetafor (1998). 
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Jag tycker det är roligt och lära mig nya saker. Och dessutom är jag affärs-
mässigt intresserad, jag är intresserad av ekonomi.…Men även, är lite soc-
ial kan liksom…ser inte bara, eller mitt sätt att lösa saker på, utan kan dis-
kutera andra sätt också. (CIK, IP26) 

Men det är lite grann de värderingarna jag har att kunna mycket inom ett 
…inom ett brett område,  att lätt kunna ta till mig nya saker. Och inte vara 
fastlåst vid en sak utan att kunna se – kunna gå vidare…(CIM, IP16) 

Intresse av att lära nytt, i kombination med viljan att driva processer framåt 
och att gå vidare – att vara utvecklingsinriktad – är en tydlig linje i ingenjörs-
gruppens beskrivningar av hur de förhåller sig till kunskaper, färdigheter och 
lärande i arbetet. De berättar också att det är värdefullt att vara social, kom-
munikativ med en förmåga att etablera kontakter, samt att vara affärsmässigt 
intresserad. I huvudsak ses detta som personliga förmågor eller attribut de lär 
genom utbildning och i yrket. Subjektifiering av kunskaper och färdigheter är 
ett tydligt drag i IT-ingenjörernas beskrivningar. Ingenjörernas arbeten och 
fortsatta yrkeskarriärer kan också tolkas som en livslång kvalificeringspro-
cess. 118

Annan forskning kring högre utbildning visar motsvarande linje – attribut 
som kreativitet, flexibilitet, egenansvar, öppenhet, kommunikativ förmåga, 
att kunna inge förtroende, etablera kontakter och nätverk etc. beskrivs som 
attraktiva och gångbara kunskaper och färdigheter på dagens och morgondag-
ens arbetsmarknad (se Brown m fl, 2001; Carnoy, 1998; Jørgensen, 2002). 
Såväl flexibilitet som subjektifiering pekas även på i Stehrs (2001) analys av 
vilka kunskaper och färdigheter som generellt sett efterfrågas i vårt samhälle. 

Sammanfattningsvis förstås IT-ingenjörerna närmast som ett skolex-
empel i förhållande till såväl Högskoleverkets som forskares beskrivningar 
av gångbara attribut i dagens arbetsliv. 

yrket isoleras till arbetsplatsen 

Att vara civilingenjör förknippas inte i någon stor utsträckning av de intervju-
ade med människan bakom titeln. När de berättar om hur det är att vara ci-
vilingenjör får yrket, deras person och privatliv inte någon tydlig relation. 

Detta förefaller inte ha så mycket att göra med hur mycket, eller hur lite, 
tid de faktiskt befinner sig på sina arbetsplatser. De beskriver, precis som läk-
arna, perioder av hårt arbete med långa arbetsdagar och tuffa arbetsveckor 
under sina första år i yrket. De berättar också om flexibilitetens möjligheter i 

118 Se Salling Olesen (2001a, b). 
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arbetslivet. Trots det tenderar civilingenjörerna, när vi talar med dem under 
den andra intervjuomgången, att beskriva sitt yrke och nuvarande arbete som 
i tid och rum isolerat till sina arbetsplatser. Detta är ett gemensamt drag i 
deras berättelser. Att vara civilingenjör förknippas i huvudsak med det som 
sker på plats och inom arbetstidens ram.

Yrket binds hårt till arbetsplatserna i de intervjuades berättelser. De be-
skriver bildligt hur yrket överges när de lämnar arbetet för dagen. Civilingen-
jör är något de (möjligen) ser sig som på arbetsplatsen – om de överhuvud-
taget identifierar sig som civilingenjörer. Inte heller det är givet. Flera i stu-
dien berättar – som beskrivits tidigare – att de varken känner sig som, eller 
titulerar sig som, civilingenjörer i arbetet. 

Att bli och vara civilingenjör med IT-inriktning kan i vissa avseenden 
tolkas som ett anonymt projekt – yrket som så är diffust 119 för dem själva. 
Studien visar att det i viss mån också är diffust för samhället i övrigt. Det fin-
ns inte någon tydligt etablerad föreställning om vad en IT-ingenjör kan tän-
kas vara, eller vad hon/han antas arbeta med, enligt dem vi samtalar med. Yr-
kestiteln har inte en given innebörd. Yrket definieras framförallt utifrån sam-
manhang och arbetsplats. Detta är i linje med de idéer om högre utbildning 
och dess ”nya kunskapsproduktion” 120 vilken diskuterats tidigare i avhand-
lingen. I relationer med människor utanför arbetet föreställs yrket inte heller 
spela en särskilt stor roll. I studiens material framstår Civilingenjör huvud-
sakligen att vara just – en titel – inte nödvändigtvis något som de intervjuade 
på ett djupare plan identifierar sig med. 

kvalitetsstämplad produkt 

Allt eftersom intervjusamtalen spinner på visar det sig att civilingenjörsyrket 
och titeln ges viss betydelse, också utanför arbetet. Yrket inger status och
respekt i förhållande till andra. ” Man har en viss status med den titeln” 
(IP16) som en av de vi samtalar med uttrycker det, och vidare att ”andra tror 
eller vet att man kan vissa saker”. Att yrket medför en värdefull kvalitets-
stämpel berättar flera i gruppen: 

…Det känns väldigt bra. Det är ju någon form av, bara att ha den här 
kvalitetsstämpeln att jag har någon form av akademisk bakgrund, och en 
så pass statusfylld titel som civilingenjör så ger det en bra plattform./…/ 

119 Jämförelse med studiens läkare görs implicit i stycket. 
120 Högre utbildning, kunskapsproduktion och legitimering av kunskaper diskuteras i 
termer av ”the new production of knowledge” i Gibbons m fl (1994), Gibbons (2002), 
Kogan (2000, 2005), Nowotny m fl (2001). Se vidare kapitel 2. 
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Ja, jag tror att en civilingenjör, med den titeln, bär med sig ganska stor 
respekt i yrkeslivet. (CIM, IP33) 

Att titeln utgör en kvalitetsstämpel beskrivs inte bara av IT-ingenjörerna i det 
närmast föregående textutdraget. Det är en utbredd föreställning inom grup-
pen. Jag menar att det närmast råder en konsensus kring detta. Stämpeln ut-
trycker följande: den titel personen har borgar för kvalitet. Vilket skulle kun-
na förstås som att personen borgar för kvalitet om titeln finns. Detta kan jäm-
föras med när produkter i handeln är märkta ”bra miljöval” – exempelvis 
tvättmedlet Grumme tvättsåpa. Köper vi en produkt med en ”bra miljöval-
märkning”, antar vi att den har vissa kvaliteter. Problemet är bara att det kan 
vara väldigt svårt att få information om vad kvaliteterna egentligen innebär – 
och vilka de eventuellt oönskade kvaliteterna skulle kunna vara. 121 Det vikti-
ga är att konsumenten tror på märkningen och har respekt för den. Detta gäl-
ler också för konsumenter av IT-ingenjörer – som arbetsgivare. Även om jag 
här diskuterar (såväl tvättmedel) som studiens ingenjörer, kan samma sak för-
stås gälla andra yrkesgrupper. 

Civilingenjörstiteln kan i flera avseenden förstås som en produkt med 
skyddat varunamn. Den är dold i flera bemärkelser. Skydd finns mot både 
plagiat och otillbörlig insyn i produktionen – enligt studiens IT-ingenjörer 
fungerar skyddet också mycket bra. Det är inte alls ovanligt att just den skyd-
dade yrkestiteln pekas på som särskilt värdefull. Inte bara för att den borgar 
för kvalitet i samhällets ögon. Titeln ger också individen yrkesstolthet, trygg-
het och stabilitet. ”Att vara civilingenjör ger en bra plattform” (IP33) som 
mannen i närmast föregående citat uttrycker det. 

Studien visar att titeln civilingenjör antas utgöra en stabil grund och 
plattform för gruppens varande och framtid i arbetslivet – oavsett om indivi-
der inom gruppen identifierar sig med titeln eller inte. Det kan förefalla något 
märkligt. Jag menar att det är exempel på hur en etablerad profession kan 
leva sitt eget liv – oberoende av om enskilda yrkesutövare identifierar sig 
med yrket eller ej. Att vara civilingenjör innebär att man har genomfört en ut-
bildning vid universitet eller högskola. Ingenjörerna berättar att de har ”klarat 
av” eller har ”tagit sig igenom” utbildningen. För dem innebär det en yrkes-
examen som leder till en yrkestitel. Såväl kunskapsplattformen som titeln ci-
vilingenjör ger respekt och status i förhållande till andra människor enligt 
gruppens berättelser. I studien lyfts denna aspekt särskilt fram i relation till 
andra anställda på civilingenjörernas arbetsplatser. Yrkestiteln som kvalitets-
stämpel berörs även på ett generellt sätt i berättelserna. 

121 Poängen är inte att på något sätt ifrågasätta Grumme tvättsåpa som ett bra 
miljöval. 
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respekt – spela med yrkesidentiteten 

Flera berättar att de uttryckligen väljer att avstå från att kalla sig civilingenjör 
på arbetsplatsen. Väldigt sällan, om ens någon gång, presenterar de sig som 
civilingenjör. Titeln anses inte viktig för arbetet som så. En rädsla för att stic-
ka ut, eller att andra anställda skall uppleva dem som (ungefär) översittare, är 
ytterligare ett av de skäl som anges. 122

Ett visst motstånd att använda titeln på den egna arbetsplatsen framgår av 
textmaterialet. Om vi jämför med läkargruppen är titeln läkare närmast att be-
trakta som en nödvändig förutsättning för arbetet på (t ex) ett sjukhus skall 
kunna fungera. Det är väldigt svårt att tänka sig att det överhuvudtaget skulle 
vara möjligt för en läkare att undvika att använda sin titel i arbetet av ‘öd-
mjukhet’ inför andra anställda eller patienter. Detta säger något om dessa bå-
da yrkens karaktärer – men kanske i högre grad något om de verksamheter de 
befinner sig i. Det ger även viss förståelse för civilingenjörers, i någon men-
ing, dolda och insynsskyddade yrkesgrupp. 

Att vara civilingenjör är inget de gör någon stor poäng av – annat än vid 
de tillfällen i arbetet när det finns uppenbara skäl till det. De berättar att i si-
tuationer när de av någon anledning vill få särskild respekt och vinna för-
troende i förhållande till andra människor, ett annat företag eller en organisa-
tion är då de oftast använder sig av titeln. Att vara civilingenjör kan således 
inte tolkas som ett konstant tillstånd i deras arbete. Titeln nyttjas vid behov.
På arbetsplatsen väljer de att säga att de är det – när de tror det spelar en av-
görande roll. De avstår – om det på något sätt antas fördelaktigare. Studien 
visar att civilingenjörerna använder sin yrkestitel såväl flexibelt som strate-
giskt på arbetsplatsen – i förhållande till kunder, uppdragsgivare och andra 
företag.

Dessa strategier framstår som särskilt användbara och värdefulla för de 
civilingenjörer som också är, förhållandevis, unga kvinnor. Flera uttryck fin-
ns i det samlade textmaterialet som visar på hur de använder möjligheten att 
spela med sin yrkesidentitet på arbetsplatsen – när särskilt behov finns av 
detta. Det rör, bland annat, situationer när de känner sviktande respekt eller 
upplever sig ifrågasatta av andra. I vissa situationer anser de sig behöva stöd i 
form av tydliga tecken på merit och rang.

Under den intervju utdraget hämtas, berättar kvinnan att det vid vissa 
tillfällen kan uppstå ett väldigt starkt behov av att vara civilingenjör: 

Men jag är ändå glad för att jag valde civilingenjör, för det känns ändå 
som att man är ingenjör – det är bra att vara det. /…/ Är du civilingenjör 

122 Se föregående kapitel 8 för exempel på detta. 
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då vet du, att de inte testar dig lika hårt och de vet att du har ändå…den 
här skolan du har gått igenom…./…/ Det är ibland man säger, ja jag är 
civilingenjör inom det och det, och berättar någonting om sin bakgrund, 
beroende på dem som lyssnar. (Jaa..) Eller, om man verkligen vet att nu 
har vi riktigt…ja, nu har vi personer som behöver höra det här, för att de 
inte skall ställa de jobbigaste frågorna, bara för att ställa dem s.a.s. (I: Har 
du erfarenhet av att det kan vara så?) Jaa…oh ja, verkligen. Så är det ofta. 
/…/ Jag tror faktiskt att det är så, eller så är det bara en inbillning, men det 
känns…det känns lite grann som att då behöver de liksom inte… testa, de 
här grundläggande sakerna. Och jag har märkt andra också, när jag hör 
presentationer, det är lite grann så här. CIK, IP26)  

Ett strategiskt spel med yrkesidentiteten ses inte enbart hos kvinnorna i civil-
ingenjörsgruppen. Det förekommer att män i gruppen berättar om liknande 
strategier – för att få förtroende eller respekt i arbetet. Vanligen utspelar sig 
detta i kontakter med kunder och uppdragsgivare. 

Motsvarande spel med yrkesidentitet framstår däremot som närmast orea-
listiskt för studiens läkare. Studien visar på ett entydigt sätt att de utgår ifrån 
att läkare är något de är – oavsett det fördelaktiga i detta faktum eller ej. 

Läkare är något jag alltid är 

Det är inte ovanligt att arbetet beskrivs som fantastiskt kul och spännande av 
studiens läkare. Ingen drastisk förändring ses heller i detta efter några år i yr-
keslivet. Många läkare betonar att de fortfarande är ”väldigt nöjda” med sitt 
yrkesval. Det läkarna särskilt pekar på är att de ofta inte vet vad som kommer 
att hända under arbetsdagen – de lär sig därför ständigt nya saker. Också sätt-
en att uttrycka sig på under samtalen visar att de är uppenbart förtjusta över 
sitt val av yrke. Följande utdrag är inte på något sätt unikt i det samlade text-
materialet:

Ja, det är häftigt. Jag tycker det är underbart. Jag tycker det är, det en-
da…alltså det är det enda yrket som jag kan tänka mig. Jag kan inte tänka 
mig något annat yrke. /…/ Det är det som är utmaningen och fascinationen 
och – som gör att jag inte tröttnar. Utan bara…ingen dag är den andra lik, 
och varje dag måste jag kunna improvisera, jag måste kunna…jag kan inte 
följa givna mallar, för det finns inte. Utan varje möte är speciellt, och varje 
person och patienter reagerar på sitt sätt på medicin eller på en undersökni-
ng eller någon…Det kan man aldrig veta i förväg. Utan det är det här – att 
det är så spännande. (LK, IP18) 
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Det är ganska vanligt i läkargruppen med uttalanden som ”det är det enda yr-
ke jag kan tänka mig”. Jämför vi med studiens ingenjörer, är det så att fler i 
läkargruppen även har prövat på andra arbeten eller yrken innan utbildningen 
påbörjades. En fascination över läkaryrket ses också fortfarande efter två-tre 
år av arbete på landets sjukhus och vårdcentraler. Nyfikenhet och glädjen i 
det konstanta sökandet och lärandet är sådant som lyfts fram: 

… det som är viktigt det är att man har en nyfikenhet och en glädje i att 
lära och söka. Söka kunskap, för det krävs hela tiden. (LM, IP2) 

Fascinationen över utmaningar i läkaryrket – över att ”man aldrig är färdig 
lärd” (IP3) är tydlig i deras berättelser. Det oförutsägbara i arbetet och arbets-
uppgifternas karaktär, tillsammans med ett konstant behov av att lära sig nya 
saker är starkt framträdande i läkarnas berättelser. Detta visar sig både under 
intervjuomgång 1 och 2. De dynamiska inslagen i arbetet betonas – det är ut-
vecklande både på ett personligt plan och för yrket som så berättar de. 

Efter några år i arbete – med allmäntjänstgöring, specialisttjänstgöring el-
ler vikariat vid sjukhus och på vårdcentraler – poängteras särskilt läkaryrkets 
många utmaningar. Det är ett yrke att växa i, och med, under livet låter de oss 
få veta. Nu lyfts också läkaryrkets bredd fram. Inom ramen för yrket finns så-
väl möjlighet till specialisering som att arbeta med andra typer av verksamhe-
ter än, exempelvis, vid sjukhus:  

… det är ju, väldigt brett på något sätt. Vad skall man säga? Ett brett spek-
trum av uppgifter man kan göra och specialiteter man kan jobba med. Och 
instanser man kan jobba…(Hm) Det är ju väldigt…Ett stort yrke på det 
sättet. Och man kan jobba utomlands. Du kan jobba mer mot samhället 
med myndigheter t.ex. och försäkringskassan. Om du är händig, kan du 
jobba mest med praktiska saker, som att operera. Är du mer åt det här med 
kommunikation, så kan man jobba mer åt det. Det är oerhörda valmöjlig-
heter. (LK, IP36) 

Läkaryrkets bredd och många valmöjligheter är sådant som betonas. I visst 
avseende är det utifrån deras berättelser möjligt att förstå läkaryrket som ett 
‘yrke för alla’. Vilket blir något knepigt med insyn i den urvalsprocess som 
utbildningen i sig innebär. Tydligt är att de vi samtalar med förstår sitt yrke 
som en livslång kvalificeringsprocess. 123 Det är inte på något sätt anmärknin-
gsvärt med tanke på läkares utbildningstjänstgöringar – allmäntjänstgöring 
med vidare specialisering genom ST innefattas i detta. Kvalificeringsproces-

123 Se Salling Olesen (2001a, b). 
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sen är, på så sätt, en förutsättning för att kunna arbeta som läkare. Det rör sig 
dels om en formaliserad kvalificeringsprocess som tar, som minst, sju år efter 
avslutad läkarutbildning. Gruppens berättelser visar att det väldigt ofta också 
handlar om en informell kvalificering. Dessa båda faktum antas spela en av-
görande roll för hur studiens läkare förstår sitt yrke och hur detta influerar, 
inte bara yrkesbanan, utan i hög grad också deras levnadsbana.

altruism och ambivalens i möten med människor 

Möten med människor är karaktäristiskt för arbetet som läkare berättar de. 
Det förekommer att de explicit uttalar att de blir läkare i möten med andra 
människor. Patientkontakt och samarbete med kollegor och annan personal 
på arbetsplatserna beskrivs som basen för dessa möten. Som pekats på tidiga-
re i studien är det möjligt att tolka yrkesval som ”socialt inriktade projekt”. 
124 Därför är det heller inte anmärkningsvärt att möten med andra beskrivs 
som karaktäristiskt för hur de upplever det att vara läkare. De berätta om hur 
stimulerande och kul de tycker att dessa möten är: 

…varje möte är speciellt, och varje person och patient reagerar på sitt sätt 
på medicin eller på en undersökning eller någon…Det kan man aldrig veta 
i förväg. Utan…det är det här, att det är så spännande. Och jag kan…jag är 
ju nyfiken på att försöka att förstå och lära känna andra personer. /…/ Men 
samtidigt jag tycker om och leda arbetet, jag tycker om organisatoriska 
frågor. Och jag är nog … jag upplever mig i alla fall duktig på att peppa 
andra, och det har jag fått med hemifrån det här att berömma andra. Det 
tycker jag är viktigt (LK, IP18) 

Och sedan är det väldigt spännande också att möta olika sorters människor 
som man aldrig skulle ta sig tid och prata med, eller vilja prata med för 
den delen heller, annars. Men här tvingas man liksom…lyssna på deras 
världsbild. Och det kan vara otroligt spännande. (LM, IP2) 

Det är inte ovanligt att läkarna, förutom att beskriva möten med människor 
som ”väldigt spännande”, även betonar att det är ”ansvarsfullt” och att det 
”känns viktigt” att kunna hjälpa andra. Sådana uttryck visar på möjligheten 
att tillgodose altruistiska behov i möten med andra människor i arbetet som 
läkare. Följande båda utdrag illustrerar detta: 

124 Se kapitel 7 för vidare läsning om utbildningsval som ”socialt inriktade projekt”. 
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Ansvarsfullt, och det känns viktigt för mig, just det att hjälpa andra. (LK, 
IP8) 

Det är…ju på många sätt ett mycket … jaa, ett mycket fint arbete så, i och 
med att man träffar så mycket människor. Att man får inblick i så många 
människors liv. Och så många människor som öppnar sig för en. (LK, 
IP36) 

 Yrket beskrivs som ”fint” då det innebär att läkaren träffar många människ-
or. Att få inblick i människors liv genom att ”människor öppnar sig” lyfts sär-
skilt fram. Nya möten med människor i arbetet förstås som spännande och 
stimulerande. 

De ständigt nya mötena med människor beskrivs också som oerhört kräv-
ande. Läkarna i studien har mycket att säga om detta efter några år i yrket. 
Motstridiga uttryck ses i en och samma berättelse – en ambivalent inställning 
visar sig i förhållande till (här) möten med patienten. En av läkarna berättar 
att ”det kan bli jättetjatigt att träffa människor”: 

Det är roligt. Samtidigt som det kan va jättetråkigt, jätteenformigt, jätte-
tjatigt. Men oftast är det roligt. Men det är väl framför allt för att man… 
Så jag tror att det är roligt de dagarna man orkar, de dagarna man tycker 
att det är roligt och träffa massa människor. (LK, IP18) 

Samtidigt betonar läkaren i citatet att det vanligen är ”roligt” och stimuleran-
de att möta andra människor i arbetet. Det beskrivs som roligt ”de dagar man 
orkar”. Detta och liknande uttalanden tolkas inte som en inkonsekvens under 
samtalen. Istället påstår jag att det uttrycker den ambivalens flera läkare upp-
lever i sitt arbete och inför sitt yrke. En subjektiv dynamik 125 finns med i 
leken också här. I möten med människor – och särskilt hos dem som yrket 
ges mening som ett mer eller mindre socialt projekt – visar sig sådana mot-
stridiga känslor tydligt. Att människors ambitioner och intentioner inte alltid 
stämmer överens med arbetets vardag framgår tydligt av läkargruppens be-
rättelser.

Över tid tolkar jag det som om ambivalens utgör ett konstant – eller möj-
ligen potentiellt konstant – tillstånd/företeelse i läkares arbete. Detta tillstånd 
eller denna företeelse, som har grund i mänskliga möten, visar sig vara gan-
ska svåra att förhålla sig till för dem vi samtalar med. Då civilingenjörerna 

125 Se här Salling Olesen (2006a), Salling Olesen & Weber (2001) och Weber (1996) 
förståelse av subjektiva dynamiker och ambivalens. 
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berättar att de spelar med sin yrkesroll i förhållande till andra på arbetsplat-
sen, tolkar jag det som om läkarna i större omfattning förhandlar om yrket i 
förhållande till sig själva. Gränsen mellan yrke och person är suddig i läkar-
gruppens beskrivningar av hur det är att vara läkare. Att framställa deras 
berättelser som inkonsekventa – eller uttryck för en oskön otydlighet – är inte 
rimligt. Studien visar dels, att suddighet i beskrivning är en konsekvens av 
läkares arbetssituation och villkor. Dels att det är en konsekvens av allmänna 
föreställningar inom såväl utbildning, arbetsliv och samhället i stort – 
föreställningar som rör vad en läkare är eller bör vara.

öppen och serviceinriktad 

Tydligt är att läkaryrket starkt förknippas med vad vi i dagligt tal betecknar 
som personliga egenskaper. När läkarna berättar hur det är att vara läkare, 
och hur de vill beskriva sig själva i yrket, är det framförallt mänskliga egen-
skaper som visar sig. Under intervjuerna beskrivs dessa uttryckligen som per-
sonliga. Att vara ”öppen” och ”engagerad” (IP5) i förhållande till andra män-
niskor ges en avgörande betydelse. Det är också ganska vanligt att en anknyt-
ning till serviceyrken i allmänhet görs i resonemangen. Föreställningen att 
personer som arbetar i ett serviceinriktat arbete är ”servicepersoner” före-
kommer. De som pekar på det säger (ofta) att de också ser sig själva som det: 

Jag lägger ner mycket tid på patienterna...det är därför man är där och 
jobbar, det är ett serviceyrke. Och alltså då är man en serviceperson, det är 
ju så./…/ Jag är väl en person som försöker…alltså att jag – nätverkar 
mycket, om vi säger. Jag tror man skall prata med många olika människor 
och lyssna på vad de har att säga och ta reda på vad som händer och vad 
som inte händer. Och utvecklingen och …jag är ambitiös. (LM, IP9) 

Överhuvudtaget visar studiens båda intervjuomgångar att engagemang och 
ambition i arbetet som läkare värderas högt i deras berättelser. 

empatisk men effektiv 

Andra egenskaper och attribut som anses eftersträvansvärda i arbetet som lä-
kare pekas på under intervjuerna. Fortfarande är det så att de huvudsakligen 
förstås som personliga egenskaper av läkarna. Jag påstår att det också är 
möjligt att resonera om dem i termer av karaktärsdrag. 126 Att vara ”lugn”, 
att ta sig tid och att lyssna, att vara ”respektfull och empatisk” är 
återkommande formuleringar i det samlade textmaterialet. Flera ger uttryck 

126 Här åsyftas den betydelse Sennett (1998) avser med ‘characters’. 
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för att detta dels, är kännetecken för dem själva som läkare. Dels påpekar de 
att dessa egenskaper också utmärker (bra) läkare i allmänhet. Det finns 
ganska starka föreställningar om vad en ”bra” läkare kan tänkas vara. 

Att ”vara empatisk” och att ha ”god hand med människor” beskrivs som 
väldigt viktigt av mannen i citatet som följer: 

…Och sedan så  är det också väldigt viktigt att kunna vara empatisk och 
ha god hand med människor. Det tror jag är de två viktigaste egenskaper-
na. (LM, IP2) 

Också här ses betoningen på ”egenskaper”. Att göra sitt bästa och att vara 
”noggrann” är annat som ofta lyfts fram. Förutom detta så beskrivs närvaro i 
situation som viktigt – kvinnans erfarenhet är att patienter upplever sig nöjda 
då:

Och sedan är jag lugn och tar mig tid. I den situationen där jag är, då är jag 
där och tar mig tid och tänker noga igenom på det jag gör. Noggrann och 
gör det bästa, och försöker göra det bästa för varje person. Sedan om det är 
hundra andra saker, så försöker jag att inte ha med det just då. För det vet 
jag att det har varit många patienter som har varit nöjda, och tyckt att det 
känts bra. (LK, IP4) 

På samma gång som empati, noggrannhet och att hålla ”ordning och reda” 
starkt betonas, påpekas att arbetet också kräver att de är någorlunda ”effekti-
va”. Det är såväl läkarens höga ambitioner, som olika typer av förväntningar 
vilka visar sig i textmaterialet. Att inge lugn och vara noggrann kan tolkas 
som väsenskilt ifrån att vara effektiv i arbetet. Deras beskrivningar kan läsas 
som motsägelsefulla – det är också något läkarna själva uppmärksammar och 
kommenterar under intervjuernas gång. Följande utdrag visar att ett väldigt 
kort uttryck kan innehålla en mängd olika förväntningar på en läkare i arbe-
tet:

Jaa, effektiv. Empatisk. Hmhmhmhm…Jaa, vad skall jag säga…noggrann. 
Det är nog vad jag skulle säga. (LK, IP8) 

Vilken betydelse dessa egenskaper och attribut har i arbetet som läkare är 
svårt att uttala något entydig om. Om de har betydelse för att yrket beskrivs 
som ansvarsfullt med orimliga krav i arbetet är också svårt att urskilja. Att yr-
ket beskrivs så finns det däremot ingen tveksamhet om. 
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ansvar och orimliga krav 

Att arbetet som läkare innebär ett stort ansvar är ett genomgående tema under 
samtalen. Det är inte ovanligt att kraven i arbetet beskrivs som stimulerande 
och utmanande, men på samma gång som väldigt krävande. Att ta beslut – 
vilka väldigt konkret påverkar andra människors liv och hälsa – utan att för 
den skull ta på sig för stort ansvar för andra beskrivs som en svår balansgång 
i arbetet. Detta är något flera menar att de ställs inför dagligen. 

Läkarna berättar att ett ständigt balanserande i arbetet kan bli destruktivt 
för dem själva. Jag menar att det även är olyckligt för arbetet och verksamhe-
terna som så. Detta balanserande tolkas som ett personligt uttryck för flexi-
bilitet, i linje med Sennetts (1998) beskrivningar av detta. Människors för-
måga att böjas och töjas 127 prövas, och inte alltid med lyckad utgång.  Det 
händer att väldigt mörka sidor av läkares arbete skildras under intervjuerna. 
Det som beskrivs som utmaningar i läkares arbete av någon, kan betyda en 
alltför stor utmaning och press för någon annan. Personliga konsekvenser av 
skilda slag finns beskrivet i det samlade textmaterialet, några berättelser drö-
jer sig kvar. Denne läkares erfarenheter – av vad han betecknar som orimliga 
krav och ett tungt ansvar i arbetet – är av sådant slag. ”Utmaningar” kan 
väldigt snabbt omvandlas till ”orimliga krav”: 

Ja, det är väl de utmaningar, de som man ställs inför. Man måste hela tiden 
hitta en lösning på det, så att man aldrig blir maktlös och hamnar utom… 
utan medel och i frustration som…Man ser ju, det är ju många kolleger 
som redan har gjort det som hamnar – de utsätts för så stor social press i 
det här att de inte klarar att hålla på…på något sätt, de kan inte – de tar 
ansvaret på sig själva hela tiden.  Även för de beslut som andra fattar. Och 
jag har sett hur förödande det kan vara, ifall man…att man inte inser då att 
det enda…att man ser sina egna begränsningar att man inte kan styra en 
annans liv. /…/ Man tar på sig för mycket ansvar och att man tar på sig 
ansvar för saker och ting som man inte kan påverka. (LM, IP9)  

Läkaren som en ”ofelbar person” och ”nästan Gud” är föreställningar som pe-
kats på tidigare i avhandlingen. 128 Förväntningar förknippade med läkares 
ansvar kan tolkas som läkarnas egna, de kan byggas under i utbildningen 
eller uppstå i en specifik arbetssituation vid någon av hälso- och sjukvårdens 
verksamheter. De facto är läkaryrket också ett legitimerat yrke, som i hög 
grad styrs av Socialstyrelsens föreskrifter i, bland annat, ansvarsfrågor. 

127 Se Siig Andersen m fl (2001) samt Salling Olesen (2003) om flexibilitetens 
dubbelsidighet – som (ung.) böjbarhet och töjbarhet. 
128 Se kapitel 7. 
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Risken är uppenbar att läkare hamnar i en ”martyrställning”, när de för-
väntas att ansvara för saker de egentligen inte kan ta ansvar för berättar läkar-
en vidare: 

Att man hamnar i martyrställning och då blir det…då slutar det med lång-
variga depressioner och självmord och sådana…/…/…jag har sett det…jag 
kände en som tog livet sig under utbildningen. Och jag vet ytterligare en 
som tagit livet av sig….Det är sådan problematik som cirkulerar. Att det 
kan bryta ner någon som är en ganska glad och harmonisk människa, om 
man inte kan sätta gränser för sig själv, vad man själv kan klara av, och ac-
ceptera det. (Hmhm) Och det är väl något, det är väl det som har format 
mig mest. Att jag på något sätt skall klara, för jag skall fixa att göra det här 
resten utav livet. (LM, IP9) 

Att ambivalens i arbetets vardag inte alltid leder till lärande, fördjupade insik-
ter och konstruktiva lösningar är uppenbart i det samlade textmaterialet. 
Läkare berättar om depressioner och ångest till följd av arbetet och ansvaret 
som läkare på ett sådant sätt att detta inte kan negligeras. Några utsagor har 
grund i läkares egna erfarenheter, annat rör människor de mött under sin ut-
bildning, eller läkare de arbetat tillsammans med på olika sjukhus och vård-
centraler. Studien visar att konsekvenser av att vara läkare, för några, på ett 
väldigt påtagligt sätt kan bli en fråga om ett ohållbart liv.

Behovet av goda arbetsförhållanden och stöd från omgivningen pekas ur 
denna aspekt på som mycket viktigt i arbetet som läkare: 

Sedan är det ju ansvarsfullt, och det är tyngande ibland. Det beror ju litet 
på var man är också, men…det där är ju i dom rätta förhållandena när man 
har rätt stöd omkring sig, då är det ju väldigt, väldigt roligt och stimuleran-
de och givande, utvecklande – just att man liksom skall lära sig nytt hela 
tiden. Men har man inte rätt stöd omkring sig kan det vara väldigt tungt, 
tror jag, för en del. (LK, IP25) 

Jourtjänstgöring – och framförallt nattjourer – är något av det som beskrivs 
som särskilt ångestskapande: 

…ibland är det mycket stressigt inför… framför allt nattjourer så kan man 
ha en hel del ångest. (Hmhm) Därför att man inte vet vad som kommer att 
hända. Det är inte så att man vet att man jobbar 4 timmar och sedan har 
man lunch och sedan jobbar man 2 och sedan har man fika utan…Man vet 
aldrig vad som händer, och är det så att man klarar av allting som händer, 
och kommer man och lösa det rätt och så. Och det gör man ju oftast, det 
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gäller att man kommer hit och börjar jobba lite, och adrenalinet kommer 
igång så att, då glömmer man det där ganska snabbt. (LK, IP3) 

Att vara ensam läkare på arbetsplatsen nattetid – även då en överordnad läka-
re finns att tillgå som bakjour – upplevs som en utsatt position. Även om be-
rättelserna uttrycker att det också är i just dessa situationer som de verkligen 
upplever sig att vara läkare, är jourtjänstgöring ändå intimt förknippat med 
viss ångest i början av yrkeslivet. 

Att fatta livsavgörande beslut – åt andra – och att ge svåra besked till pat-
ienter och anhöriga är annat som pekas ut som svåra dilemman under de för-
sta åren som läkare. Det förekommer att hanteringen av sådana situationer 
berättas om i termer av yrkesgruppens professionalism under intervjuerna. 
Studien visar att detta inte är något som givet följer av läkarutbildningen – 
även om värdet av ett professionellt förhållningssätt ibland ges en stark beto-
ning i utbildningen enligt dem vi samtalat med. Professionalism följer inte 
heller givet av någon praxis i läkares dagliga arbete. Däremot beskrivs egen 
erfarenhet, förenat med konkret stöd från kollegor och arbetskamrater på ar-
betsplatsen som avgörande för att utveckla omdöme och en slags klokhet ge-
nom dessa situationer. Flera av läkarna pekar på bristen av stöd i arbetet. 
Krav på optimala vårdflöden – med ambitioner att bland annat sänka sjukhu-
sens vårdkostnader – leder till ett högt arbetstempo på många arbetsplatser. 
Bristen på läkare vid vårdcentraler och mindre sjukhus runt om i landet leder 
också till en högre arbetsbelastning på enskilda läkare. Sammantaget begrän-
sar det utrymmet för de kollegiala samtal som pekas på som så avgörande för 
att utveckla omdöme vid handhavande av just svåra situationer. Att sociala 
och etiska dimensioner av arbetet riskerar att utarmas under sådana förhållan-
den är något som Sennett (1998) visat. Jag menar att det inte bara är en risk – 
det är ett faktum i flera av läkarnas arbeten.  

Några av läkarna beskriver att de under sina första år i yrket har utvecklat 
en slags ”cynism”. Cynismen utgör en ventil – för att kunna hantera flödet av 
möten med människor, arbetets krav och sitt yrkesansvar som läkare. Ventil-
en kan, som i efterföljande citat, visa sig i form av två olika sidor. Den ena si-
dan är ”lyssnande och inkännande” i förhållande till patienter. Den andra – 
den ”cyniska” – har inte mycket gemensamt med den empatiska sidan. Den 
cyniska sidan visar sig, i detta fall, bland läkarkollegor, sjuksköterskor och 
andra på arbetsplatsen. Läkaren berättar att den cyniska sidan hos honom är 
väldigt raljant, kall och ”allmänt osympatisk”. Den är inget han är stolt över: 

Jag har två väldigt olika sidor som läkare. Jag har en sida när jag är med 
patienterna och då är det…jaa, lyssnande och inkännande, och jag är gans-
ka bra på det. Och försöker föra ganska mycket resonemang med patienten 
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och ha den med mig. Och, ganska professionell om man säger, jag tror att 
jag hittat liksom min professionella hållning. (Hmhm) Där kan jag tolerera 
nästan vad som helst s.a.s. Och sedan så, utanför patienten, så blir jag gan-
ska cynisk och… ja, man pratar om, man slänger in folk i fack och pratar 
om att dom är så jobbiga och dom är som någon annan sorts…det är lite så 
man ventilerar saker och ting, men då är man på ett helt annat sätt. Då har 
man inte alls den här medkänslan eller empatin längre, utan då säger man: 
”Usch vad de är tråkiga och jobbiga”. /…/ Men det kräver mycket enga-
gemang och koncentration att vara den där som lyssnar och känner in när 
de frågar, att orka resonera om samma sak igen. /…/ Och då behöver jag 
liksom få…spy ur mig lite galla emellanåt, för att jag ska kunna komma 
tillbaka…kunna vara så igen. (LM, IP2) 

Att ”sköta det snyggt”, att smidigt växla mellan dessa olika sidor blir läkar-
ens uppgift i arbetet. Min tolkning är att det utgör ett exempel på flexibel livs-
politik. 129 Kanske kan även läkares ”professionalism” till viss del förstås 
utifrån denna utgångspunkt? En ventil fungerar för läkaren i det här fallet äv-
en om detta inte är en eftersträvansvärd lösning, vilket för övrigt är en upp-
fattning som läkaren och jag delar. Utifrån studien kan detta tolkas som en 
konsekvens av att dilemman kring läkares ansvar – eller icke-ansvar – inte 
nog betonas och problematiseras i läkares utbildning och på arbetet. Bristan-
de arbetsledning och frånvaron av fungerande arbetsgemenskaper på många 
arbetsplatser inom hälso- och sjukvården framträder. Att detta kan ge förö-
dande konsekvenser – inte minst för läkaren själv – är väl synligt i det sam-
lade textmaterialet. 

yrket isoleras inte till arbetsplatsen 

I studien konstrueras läkaryrket på så sätt att människan i yrket alltid är läk-
are. Det är inte ovanligt med uttalanden som – ”Läkare är något jag alltid är”. 
Yrket är i gruppens beskrivningar i låg grad bundet till tid och rum (j m f 
civilingenjörsyrket). Flertalet av de intervjuade är läkare också efter arbets-
dagens slut. De förstår sig som läkare i kön till kassan i mataffären när någon 
bekant vill ventilera diverse problem med hälsan. De blir också läkare när de 
är på fest och en vän ber om goda råd gällande hälsan, läkemedel eller förhör 
sig om möjligheten att få ett läkemedelsrecept utskrivet: 

Man ska ju vara intresserad och vilja, och man ska vara mottaglig och lys-
sna så där. (Hmhm) Det är inte alltid man är, när man är privat. Och ibland 

129 Se såväl Sennett (1998) som Bauman (2001, 2004) kring innebörden av en 
flexibel livspolitik. 
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så vill man inte alltid veta sådana saker om människor, som man träffar 
privat. Jag kanske inte vill veta hur många underlivsinfektioner du haft det 
senaste året, när jag står här på en fest med en cocktail i handen. (Neej) 
Men sådant kommer. Så att, det är ju en annan typ av information som 
man får ta emot då, p.g.a. att man är läkare. (LK, IP5) 

Att ”inte alltid vilja veta” saker om andra människors hälsa eller sjukdomar 
är en av de saker som är utmärkande för läkarnas berättelser kring andra män-
niskors förväntningar – även när de träffas och umgås privat med dem. Att på 
fritiden ”få ta emot” oönskad information utgör ett problem för läkarna: 

Man ska vara tillgänglig alltid. Man skall, man skall orka med att lyssna 
på vad som helst, när som helst – man går aldrig ur läkarrollen. Man är all-
tid – om man är på fester är man läkare, och när man är på jobbet är man 
läkare och när man är och reparerar bilen så är man läkare. Det finns inga, 
det finns inga hämningar i de frågor man kan ställa…/…/…jag ska givet-
vis ställa upp och skriva ut läkemedel och agera läkare på min fritid (iro-
niskt uttryckt). Sådant … sådana förväntningar har ju folk på en. (LM, IP9) 

Tydligt i intervjumaterialet som helhet är att yrket inte isoleras till arbetsplat-
serna. Även om något enstaka uttalande förekommer, där arbetet som läkare 
enbart beskrivs som ett ”jobb” – ”Nejmen, det är ju bara ett yrke, man går hit 
och gör sitt jobb.” (LK, IP4) Undantaget detta uttalande visar sig yrket följa 
tätt intill studiens läkare.

leva upp till allmänna föreställningar 

Det är ganska vanligt att de intervjuade beskriver att hur det är att vara läka-
re, står i direkt konflikt med allmänhetens föreställningar om hur en ”doktor 
ska vara”: 

Nej men alla har en uppfattning om hur en doktor är, och vad en doktor 
bör göra. Som är bildat på en massa historiskt arv och mediebevakning, 
(Hm) både populärvetenskaplig och ‘blind fiction’ men alla har en uppfatt-
ning om hur en doktor är, och vad en doktor gör. Som inte alls, tycker jag, 
stämmer med uppfattningen, om hur det är att jobba inom vården och så 
där, så vet man inte hur verkligheten ser ut.  Och då måste man ju ändå 
möta personer som kommer med de här förutfattade meningarna och sam-
tidigt vara sann mot sin egen teoretiska bakgrund och hur världen…ja, 
samhället ser ut, hur vården ser ut. (Hm) Så, det är en konflikt. (LK, IP5) 

Vardagen som läkare – visserligen beskriven som spännande – karaktäriseras 
även av hårt arbete. Den spännande och glamorösa vardagen för läkare som 
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den ofta framställs i olika sjukhusserier på TV berörs under samtalen – i för-
hållande till läkargruppens, på flera sätt, hårda arbete och väldigt vardagliga 
vardag.

I fiktion blandas briljanta och charmerande, eller bara egensinniga, läkare 
som hanterar akuta, livsavgörande förlopp, liv och död, med piller, drinkar 
och, inte minst, kärlek i en, ibland, oemotståndlig intrig. Sådant spelar roll. 
Det ger människor ett tillträde till sjukvården – tillträde till sjukvården i fik-
tion. Även om det förekommer serier som är mer eller mindre dokumentära, 
har de vanligen ganska lite att säga om en ST läkares arbete på en geriatrisk 
klinik i Dalarna, eller om allmäntjänstgöring på en vårdcentral i en av Stock-
holms södra förorter. Att leva upp till allmänna föreställningar kring läkare 
förstås av flera vi samtalar med som ett ganska omöjligt uppdrag. 

Att förverkliga politiska ambitioner, och på samma gång leva upp till 
människors förväntningar, blir en konkret uppgift att hantera i läkares arbete: 

Ja, dessvärre tyvärr inom landstinget, är det väldigt höga förväntningar. 
Och de flesta yngre läkare, som jag, får väldigt stora problem med det. 
Förväntningarna är för höga. (I: Vilken typ av förväntningar är det?) Att 
man måste s.a.s. producera. Ja, men produktion har inget och göra med 
patientbehandling. Det innebär att du ska behandla så många som möjligt, 
med den kortaste administrativa tid och de billigaste läkemedel, och gärna 
inga prover som kostar. De här förväntningarna är väldigt krävande tycker 
jag. (Hm). Och dessutom våra…ja, högsta chefer är ju politiker…De fattar 
ingenting av det vi sysslar med. (LM, IP37) 

Under intervjuerna berättar de också att i allmänhetens ögon är en läkare all-
tid en läkare – även utan ”läkarrock”. En av läkarna berättar att han blir be-
mött på ett annat sätt än tidigare, också privat. Människor blir överdrivet res-
pektfulla, läkaren ses som en intellektuell person och som en samhällets stöt-
tepelare:

Ja, sedan är det också en position som man ständigt påminns om att man 
har, även s.a.s. utanför jobbet. När man är läkare så bemöts man på ett 
speciellt sätt, så fort folk vet om det. /…/…Ja, för det första blir de flesta 
väldigt mycket mer respektfulla. De tar mer hänsyn till vad jag tycker och 
tror, även om det inte har nåt med mitt jobb och göra. Om jag säger att jag 
tror på ett visst hockeylag så tycker de att det…/…/…de lägger större vikt 
vid det än innan. (Jaa) Att vara läkare, då är man någon sorts intellektuell 
smart person och samhällets stöttepelare och allt det där, så att många ser 
ju lite grann upp till en bara för att man är det. Utan att egentligen veta nå-
gonting mer… (LM, IP2) 
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Sammantaget ses stora skillnader i sätten att identifiera sig med yrket – i 
arbetet och utanför arbetet. Civilingenjörernas identifikation med yrket för-
stås som otydligare än läkarnas, och yrket isoleras till arbetsplats och arbets-
tid. Det förknippas inte i någon hög grad med ingenjörernas person och pri-
vatliv. Att ”läkare är något de alltid är” framträder tydligt – yrket förstås inte 
som isolerat till arbetsplats och arbetstid. Det följer med dem också på friti-
den. Detta ger konsekvenser och skapar uppenbara problem för läkarna. De 
förväntas, bland annat, vara ständigt tillgängliga för konsultation, också pri-
vat. Något motsvarande ses inte hos ingenjörsgruppen. Personliga egenskap-
er, attribut och färdigheter kännetecknar såväl läkare som IT-ingenjörer i ar-
betet. Föreställningen om att vara yrkesmässiga generalister och värdet av att 
förhålla sig flexibla framträder framförallt i ingenjörernas berättelser. Ändå 
är det så att en subjektifiering av kunskaper och färdigheter ses hos både in-
genjörer och läkare, dock visar den sig på lite olika sätt. 

Arbete & fritid 

Vi kan ha föreställningar om att yrken är något som hör arbetslivet till. Inget i 
denna studie omkullkastar heller detta. De uppföljande intervjusamtalen med 
IT-ingenjörer och läkare visar att detta kan vara ett alltför snävt synsätt – yr-
ke och arbete formar även fritiden och det övriga livet. Gränserna mellan 
arbete och fritid är mer eller mindre (o)tydliga för de två yrkesgrupperna. 

Arbetet kan innebära att det inte är möjligt att upprätthålla en regelbun-
denhet under veckans dagar. Föreställningen om ett 8-17 arbete under veck-
an, med lediga lördagar och söndagar, är inget som i någon hög grad materia-
liseras i exempelvis läkares arbetsschema i studien. Låt oss titta på ett annat 
exempel. En viktig uppgift för projektanställda IT-ingenjörer är att deras upp-
drag slutförs inom ramen för uppgörelsen med kunden. Detta innebär en oj-
ämn arbetsbelastning, med perioder av väldigt intensivt arbete. Jag menar att 
tid – och särskilt arbetstid – har betydelse för hur både arbetet och fritiden ter 
sig för läkare och civilingenjörer. Vi säger ibland att tid inte finns, att det är 
något vi skapar. Det är en del av problematiken – tiden tenderar att varken bli 
särskilt regelbunden eller fast. Så blir inte heller arbetstiden, och särskilt inte 
för de läkare vi samtalar med. Arbetstiden blir rörlig och flytande. Det krävs 
flexibel anpassning, planering och god logistisk förmåga för att få såväl ar-
betsveckorna som livet att hänga ihop under sådana förhållanden berättar de 
under intervjuerna. Kompensation i form av annan tid – och lön – ges dock. 

Dagens arbetsliv, med olika informationsteknologiska lösningar, ger go-
da möjligheter att luckra upp idén om en både platsbunden och regelbunden 
arbetstid. Sådana villkor gäller främst för ett antal av studiens civilingenjörer. 
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130 Ett flytande tillstånd innebär minskad tröghet – och bättre möjlighet till 
rörlighet. Flexibilitet och rörlighet har mycket gemensamt. ”Att inte sitta 
fast” är också ett uttryck som flitigt används av studiens IT-ingenjörer – med 
positiv konnotation. 

Det samlade textmaterialet visar att yrken inte enbart är bundna till arbet-
et och arbetsplatsen. Yrken beskrivs i väldigt olika grad som bundna till män-
niskan i yrket – även till de föreställningar som finns om yrkesgruppen i sam-
hället. Att vara i ett yrke kan innebära en ständig förhandlig om den egna per-
sonen i förhållande till arbetet. Bauman (2001, 2004) benämner detta livs-
politik och Sennett (1998) diskuterar på liknande sätt i termer av flexibilitet.
Jag mera att den självkritik, förhandling och flexibilitet som människor i den-
na studie ger uttryck för, i förhållande till sitt arbete och till sitt liv, främst re-
sulterar i individuella lösningar – individuella lösningar på generella probl-
em. Studien visar att läkaryrket i stor utsträckning förknippas med personliga 
egenskaper. De läkare vi samtalat med är i mångt och mycket detta utifrån si-
na personliga förutsättningar. Förutsättningar vilka finslipas genom erfaren-
heter. Läkare är något de alltid är – även utanför arbetsplatsen. Yrket förefal-
ler att sitta ohjälpligt fast – i dem själva. Motsvarande kommer inte alls till 
uttryck av civilingenjörerna. IT-ingenjörer är något de i huvudsak är i arbetet 
– yrket följer inte lika tätt intill individerna utanför arbetsplatsen. Civilingen-
jörer med IT-inriktning utgör också en mer anonym yrkesgrupp i förhållande 
till det övriga samhället. 

IT-ingenjör på arbetsplatsen 
De civilingenjörer vi möter vid det andra intervjutillfället har alla arbetslivs-
erfarenhet. Uteslutande har de också erfarenhet från IT-relaterat arbete – åt-
minstone under någon period efter utbildningen. Variationen i funktioner på 
arbetsplatserna är stor. Programmerare, arbete med gränssnitt, användbarhet, 
web-design och grafik, projektledare eller ‘teamledare’, arbete med marknad-
sföring, delägare och chef för IT-företag utgör bara några exempel på hur de 
beskriver sina funktioner eller vad de gör, i arbetet. 

Projektbaserade anställningsformer vid olika företag är inte uteslutande – 
men ganska vanligt. Ett antal av dem som tidigare gjort sina examensarbeten 
på företag finns fortfarande kvar på samma arbetsplatser. De fick möjlighet 
att stanna. Några av dem har ändå på olika sätt rört sig inom företagen. Det är 

130 Övergången från fast till flytande tillstånd diskuteras av Bauman (2000) som en 
generell problematik i det moderna samhället (‘liquid modernity’), likväl som 
Sennett (1998) pekar på personliga konsekvenser av detsamma i sin kritik av dagens 
arbetsliv. 
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också så att en inte obetydlig andel av gruppen har upplevt perioder av arbet-
slöshet och intensivt ”jobbsökande”. De har flyttat från utbildningsorterna, 
några till mindre städer ut i landet och andra till storstäder. Detta har gett dem 
nyttig yrkeslivserfarenhet och bättre position på arbetsmarknaden berättar de. 

Det är inte ovanligt att IT-ingenjörerna efter några år i arbetslivet beskri-
ver sin situation som mycket trivsam: 

Ja, går till jobbet och sätter mig framför min dator och ägnar 8 timmar åt 
rolig problemlösning och…hjälper mina kolleger lite och hamnar i spon-
tana roliga och tekniska diskussioner eller … det är ett lyxjobb alltså, ab-
solut! Om man tänker efter! Tjänar bra med pengar också faktiskt.  (CIM, 
IP19) 

Några av dem som uttrycker att de är mycket nöjda över sina nuvarande posi-
tioner i arbetet, har tidigare rört sig geografiskt under 1-3 år för att hitta ett 
lämpligt arbete. En av civilingenjörerna, som har erfarenhet av arbetslöshet, 
vikarierar som gymnasielärare när jag träffar henne för andra gången. Planen 
är att påbörja en särskild lärarutbildning (SÄL), för att byta yrke. Ingenjören 
berättar att hon inte hittat något lämpligt arbete efter sin tillfälliga (6 mån) 
projektanställning – dessutom anser hon att arbetet som lärare är trivsamt. 

förväntningar bundet till funktion och bransch 

De förväntningar som finns på studiens IT-ingenjörer är framförallt kopplat 
till den funktion hon/han har på arbetsplatsen. Tekniska kunskaper och dator-
kunskap är mer eller mindre underförstådda berättar de. Ändå är det så att det 
finns en undran hos flera av dem vi samtalar med om deras arbetsgivare över-
huvudtaget vet vad en civilingenjör med IT-inriktning kan: 

Sedan är det ju inte så många som kan precis vad IT-programmet är. För 
där har de ju ofta för låga förväntningar då att man…ja, inte för låga men 
de har inga förväntningar alls så – just på det området då, för att de inte vet 
vad vi läser och sådant. (CIK, IP38)  

Textutdraget visar att förväntningar på ingenjörerna kan tolkas som låga – 
ibland som obefintliga – ”de hade inga förväntningar alls”.  Detta kan delvis 
ses mot bakgrunden att IT-utbildningen är relativt ny när studiens ingenjörer 
gör entré i arbetslivet. Det kan ändå tyckas något märkligt – med tanke på att 
dem ingenjören i citatet talar om är chefer och arbetskamrater på arbetsplat-
sen. Utbildningen och yrket förefaller ändå inte att vara särskilt bekant. För-
väntningar på den anställda blir närmast obefintliga. Det kan vara svårt att ha 
rimliga förväntningar på någon/något man inte vet särskilt mycket om. 
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Detta skulle kunna förstås utifrån de allmänna föreställningar, vilka stud-
iens IT-ingenjörer berättar om. I tidigare avsnitt beskrivs att civilingenjörer ”i 
allmänhet” anses vara analytiska, strukturerade problemlösare som gillar att 
driva saker framåt. De beskriver också sig själva på motsvarande sätt.  Så-
dana föreställningar kan utgöra skäl till anställning. Förväntningarna från 
andra på arbetsplatserna knyts huvudsakligen till sådana attribut och/eller – 
till deras specifika funktion i arbetet. 

Ingenjörerna berättar vidare att kollegor och överordnande förväntar sig 
att de sociala dimensionerna i arbetet ska fungera. Det som särskilt betonas är 
att kunna samarbeta och att vara kommunikativ. Även att sköta kontakter och 
uppdrag väl – IT-ingenjörerna påpekar att de många gånger är företagens an-
sikte utåt. Det är inte på något sätt givet att förväntningarna på dem uttrycks 
explicit. De kan vara mer eller mindre ”outtalade”: 

Och…medan förväntningarna då från ens chef kanske är…de är mer out-
talade…/…/…men det finns ju också med att…att ha en bra relation då, 
med min kund, och att göra ett bra jobb eller göra ett gott intryck och stär-
ka vårt rykte, eller så där också. (CIK, IP1) 

Att ha en bra relation med kunder beskrivs inte bara av ingenjören i föregåen-
de citat som väsentligt – ett ”gott intryck” och att stärka företaget ”rykte” ut-
gör närmast ett fundament för IT-ingenjörernas arbeten.  

De ingenjörer i gruppen som har en arbetsledande funktion, är projektle-
dare eller liknande, berättar att arbetet framförallt kräver att de ska vara inno-
vativa samt affärsmässigt, juridiskt eller ekonomiskt intresserade. Såväl chef-
er som deras uppdragsgivare och kunder har sådana krav. Att leverera saker i 
– ”tid och till rätt pris” – utgör ofta en mer eller mindre underförstådd förut-
sättning i arbeten och företag inom IT-branschen:  

Jaa…att jag skall leverera saker och ting i tid och till rätt pris. (Jaa) Det är 
väl mycket det kanske.  (CIM, IP12) 

En betoning av att kraven på affärsmässighet också är i linje med egna intres-
sen är inte ovanligt: 

Och dessutom är jag affärsmässigt intresserad, jag är intresserad av eko-
nomi. Jag tycker att det skall finnas ett syfte i det man gör, jag tycker att 
tekniska lösningar är jättespännande, men jag vill gärna att kunden skall 
ha någon nytta av dem också, och inte bara att vi ska få in pengar, eller 
bara något jag tycker lät spännande. (CIK, IP26) 
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Affärsmässighet i databranschen kan också förstås i termer av att vara ”öppen 
för nya saker”, att ligga steget före i den tekniska utvecklingen, utvecklingen 
av mjukvara etc. Detta utgör också förväntningar från andra. Det poängteras 
att IT-sektorn är en rörlig bransch och att de som ingenjörer måste förhålla 
sig flexibla – att ”inte fastna” är viktigt. Till detta hör, bland annat, att kunna 
ta sig an nya uppgifter utan särskilt mycket förberedelser: 

Man måste hela tiden vara öppen för nya saker man kan inte fastna, därför 
att, det handlar trots allt om och styra utvecklingen inom…ja, olika teknis-
ka områden. /…/…en bra civilingenjör har väl hela tiden…befinner sig 
hela tiden någonstans längre fram s.a.s. Och kan se, kommande behov 
och…Jaa. Det tror jag är viktigt. (I: Tycker du att det är speciellt känne-
tecknande för IT-sektorn, eller för civilingenjörer i allmänhet?) Ja, det är 
klart att jag ser utifrån mitt perspektiv, inom datasektorn. Men den är ju 
otroligt rörlig, men det är ju de andra också på sätt och vis. Alltså även om 
man har maskin- eller teknisk fysik eller vad det nu är, så handlar det ju 
ändå om utveckling, teknisk utveckling, oavsett om det är maskiner eller 
om det är mjukvara eller någonting, så handlar det ju ändå om och komma 
vidare s.a.s. (CIK, IP10) 

Sammantaget framstår öppenheten inför nya saker och ”att inte fastna” (flexi-
bilitet) som några av de mer dominerande förväntningarna på IT ingenjörerna 
i studien. Att de är tekniskt intresserade, analytiska, med intresse för struktu-
rerad problemlösning är mer eller mindre underförstått, och beroende av der-
as funktioner på arbetsplatsen. De förväntas också att vara affärsmässiga, 
kunna kommunicera, etablera och bibehålla kontakter med uppdragsgivare 
och kunder. Detta förstås som förväntningar och krav från andra i arbetet – 
de blir i hög grad också ingenjörernas egna.

Arbetet – en stor del av livet 
En massiv samstämmighet finns inom civilingenjörsgruppen att arbetet har 
en stor betydelse för dem. Det är viktigt att trivas både med arbetsuppgifterna 
och på arbetsplatsen berättar de. Att arbetet skall vara roligt, stimulerande 
och utvecklande är de rörande eniga om. De sociala aspekterna betonas ock-
så, bland annat lyfts vikten av goda relationer till arbetskamrater och kollegor 
fram. Att arbetet influerar det övriga livet är också synligt. Som den här man-
nen uttrycker – ”det måste vara en bra stämning på jobbet annars är det job-
bigt i övrigt med” (IP12). Arbetet beskrivs som viktigt, inte minst då mycket 
tid tillbringas på arbetsplatsen: 
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Ja, jobbet spelar rätt…eller spelar en stor roll för mig. Om man räknar sin 
vakna tid så spenderar man ju väldigt mycket av den på jobbet. /…/ Ja, 
men egentligen så tycker jag att andra saker är viktigare, men man lägger 
så mycket tid på arbetet. Och i och med att man gör det så blir det också 
väldigt viktigt. Och därför är det ju otroligt viktigt att man trivs och att 
man gör någonting bra på all den här tiden som man lägger på arbetet. 
(CIK, IP1) 

Det är inte ovanligt att ingenjörerna uttrycker att mycket av den vakna delen 
av dygnet är de på arbetsplatsen. Att trivas och ”göra något bra” under arbets-
tiden är inte bara viktigt för arbetet som så – det påverkar också deras övriga 
liv berättar de. 

Under intervjuerna beskrivs de första åren i arbetslivet som intensiva. 
Många av ingenjörerna har lagt mycket tid på sina arbeten – även om berät-
telserna varierar något på den punkten. Vid det andra intervjutillfället har inte 
bara gruppens arbeten och arbetsuppgifter förändrats. Det har också hänt sa-
ker i deras privatliv. Det är inte ovanligt att de har etablerat nya nära relation-
er, brutit upp relationer, varit arbetslösa, gjort längre resor, bytt bostad, blivit 
föräldrar, varit föräldralediga etc. Några berättar att de också värderar saker 
annorlunda än vad de gjorde när de började arbeta. Att arbetet fortfarande an-
ses vara en stor del av livet är väl synligt i ingenjörernas berättelser – att vis-
sa omprioriteringar gjorts är lika tydligt. Följande utdrag beskriver hur arbet-
et har kommit att värderas lägre – efter att mannen har fått barn och blivit 
förälder:

Det har sjunkit, så arbetets värde…Jag har blivit pappa för 4 månader se-
dan och det förändrade nog min bild av livet ganska mycket. Även om jag 
inte trodde det innan så gör det märkligt nog det. Man är ju helt plötsligt 
inte odödlig. Det är roligt och komma hem på kvällen. Hemmet blir en 
central punkt. Även sambon betyder väldigt mycket mer, hon är helt plöts-
ligt även mamma till min egen dotter nu. Så att, jag kan väl säga, tidigare 
kanske jobbet var mellan 60 och 70 procent av tillvaron. Det vändes inte 
över en natt men…om jag skulle titta tillbaka på de här 3 åren som har 
gått, så kanske det handlar om 65--70 procent då, mot 50 procent i dag. 
(CIM, IP33) 

Att arbetets betydelse och värde skiftar över tid är påfallande i det samlade 
textmaterialet. Det finns fler berättelser som liknar denna. Saker och ting 
händer helt enkelt i livet – det kan ändra föreställningar om innebörden av ar-
bete, eller vad det är att leva. Att ”bli pappa” och ”helt plötsligt inte vara o-
dödlig”, som det uttrycks i citatet, är en erfarenhet och insikt som i hög grad 
påverkar IT-ingenjörens inställning till såväl sitt arbete som liv. 
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identitet och social gemenskap 

Arbete har betydelse för livet i stort på så sätt att det ger en identitet berättar 
civilingenjörerna. Den sociala gemenskapen på arbetsplatsen betonas också. 
Inte minst pekas detta på av dem i gruppen som har upplevt arbetslöshet. En 
civilingenjörsutbildning förstås som en garanti för att inte bli utestängd från 
arbetslivet någon längre period. I de två följande utdragen görs jämförelser 
mellan perioder av arbetslöshet och, som vid intervjutillfället, att ha arbete: 

Det ger en identitet. Så det kändes jättejobbigt när man var arbetslös. Men 
det kändes skönt när jag kände, jag har en civilingenjörsutbildning i ryg-
gen. Så jag känner mig aldrig direkt orolig, för jag tycker jag har en bra ut-
bildning. Som jag säkert kan komma långt med - så. (CIK, IP38) 

Det var fruktansvärt och vara arbetslös. Man mister hela den här sociala 
biten, man träffar inte människor, för alla är på sitt jobb. Du har ingenting 
att göra. (CIM, IP19) 

Civilingenjörerna uttrycker föreställningen att utbildningen och yrket gör det 
lättare för dem att välja ett arbete som de kan trivas och utvecklas i under liv-
et. Att utvecklas i arbetet kan handla om självförverkligande. Även om det 
inte alls är lika framträdande under samtalen med ingenjörerna, som för lä-
karna, förekommer det ändå uttryck som – ”arbetet betyder 50 procent för 
mitt självförverkligande.” (IP33) Arbetet ger möjligheter till såväl ”självför-
verkligande” som ”en identitet” och social gemenskap berättar de. Trygghet – 
bland annat med betydelsen att risken för arbetslöshet är minimal – visar sig 
bli ett framträdande ämne under intervjuerna med IT ingenjörerna. 

stabilitet, god ekonomi och kul fritid 

Civilingenjörsyrket och arbetet innebär en trygghet i livet anser de vi samtal-
ar med. Om de hade uttryckt motsatsen hade det varit förvånande. ”Att vara 
och arbeta som civilingenjör betyder att jag troligen inte blir arbetslös” – som 
en person i gruppen formulerar detta. I avhandlingens tidigare kapitel pekas 
också på att civilingenjörsutbildningen fungerar som en dörröppnare på ar-
betsmarknaden. Yrket ger trygghet och utbildningen utgör en plattform att a-
gera utifrån i arbetslivet. Det är ganska vanligt förekommande att IT-ingen-
jörerna berättar att de också ”känner sig stolta” över vad de har presterat: 

….jag tycker det är tryggt att det är…ja, man känner sig stolt. /…/…nu vet man 
att titeln är skyddad…Man vet, man har vissa år bakom sig som man har gjort. 
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Man har gått igenom en viss…ja, vissa…läst ämnen, och läst så och så många 
år. Det ger en trygghet och det är…ja, en stabilitet. Tycker jag. (CIK, IP38) 

Trygghet och stabilitet betonas i citatet. Det är inte ovanligt att ingenjörerna 
beskriver vad utbildning och yrket betyder för dem på ett sådant sätt. Att ar-
bete och sysselsättning är avgörande för en fungerande privatekonomi pekas 
också på. En god ekonomi värderas både för den trygghet den medför – och 
för de goda förutsättningar ekonomin ger till en kul fritid. Båda beskrivs som 
tillfredsställande:

Det är klart man får bra med pengar och man kan ha kul på fritiden. Ja, det 
känns bra. (CIM, IP32) 

Även de som inledningsvis påpekar att arbetet inte har någon stor betydelse 
utanför själva arbetsplatsen, anser ändå att den ekonomiska biten spelar stor 
roll för dem privat. Särskilt de med erfarenhet av annat, lågavlönat, arbete, 
poängterar detta. Civilingenjören i följande citat berättar att skillnaden är stor 
vid jämförelse med sitt tidigare, och hennes sambos nuvarande, arbete som 
skogsarbetare:

Ja, den största skillnaden är väl lönen jämfört med en skogsarbetare. Som 
min sambo är – fortfarande skogsarbetare. (CIK, IP41) 

Arbetet påverkar ingenjörernas privatekonomi – detta spelar roll för hur deras 
fritid ter sig. Som i uttalandet: ”Det påverkar mig ju säkert…ja, i allt möjligt 
skulle jag misstänka, men det tänker man inte så mycket på” (IP12). Det är 
inte ovanligt att en sådan uppfattning dyker upp under intervjusamtalens gång 
även hos dem som betonar att yrket inte har någon avgörande betydelse för 
dem utanför arbetet. Tydligt blir att arbetet anses utgöra en stor del av livet 
då det ger såväl trygghet/stabilitet, en god ekonomi och möjligheten till (kul) 
fritid.

IT-ingenjör på fritiden 
Att vara civilingenjör kan betyda många olika saker – både i arbetet och på 
fritiden. Tidigare i kapitlet beskrivs ingenjörernas yrke som bundet till deras 
(arbets) platser. Detta får också konsekvenser för yrkesgruppens ledig tid. I 
linje med det är det inte ovanligt att IT-ingenjörerna betonar vikten av att inte
identifiera sig med arbetet utanför arbetsplatsen. Någon pekar på att det är 
väldigt lätt att etikettera människor efter vad de arbetar med. Föreställningen 
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att arbetet ska utgöra större delen av livet är inget mannen i följande citat 
sympatiserar med: 

Så…jag försöker att inte identifiera mig med jobbet men det…(jaa..) gör 
man väl lite./…/ Det är alltid första frågan när man träffar någon: "Vad 
jobbar du med?". Och sedan så är man…så har man etiketterat den per-
sonen. Så jag försöker undvika den frågan…(CIM, IP12) 

Frågan – ”Vad jobbar du med” – förstås som ett vanligt sätt att ”etikettera” 
människor. Eller, att kategorisera och ordna människor efter yrke – också på 
fritiden. Yrken ges på så sätt betydelse. Civilingenjören i föregående citat tar 
avstånd från det. Även om arbetet ses som viktigt, betonas ambitionen att inte
identifiera sig med arbetet. Också i följande utdrag uttrycks att ”det gäller att 
inte identifiera sig” – arbetet är det som då syftas på. I texten pekas på arbets-
löshet i umgängeskretsen som ett av skälen till att inte låta arbetet ta alltför 
mycket utrymme: 

…det är viktigt. Det är det. (Hm) Samtidigt som jag också är, försöker tän-
ka på allt annat som är viktigt också. /…/ Speciellt med tanke på att det är 
många som är arbetslösa i min bekantskapskrets, som verkligen inte…det 
gäller att inte identifiera sig med jobbet, utan att liksom ha det som en sak 
man gör, och tycka det är kul. /…/ Det är viktigt för mig, men det är inte 
så viktigt alltså att det är mitt liv, det är det inte.  (CIK, IP26) 

Ingenjörerna berättar att arbetet inte är något de tar med sig hem – vare sig 
bokstavligt eller bildligt. Efter några år i arbetslivet är det heller inte så van-
ligt förekommande att de tänker på sitt arbete på ledig tid. Några undantag 
från detta finns i textmaterialet. Jämförelser görs också med andra yrken – 
som psykologer och läkare. En av ingenjörerna berättar ”…säg att jag hade 
varit psykolog, då hade jag fått sitta med mina kompisar och reda ut…” han 
säger vidare ”folk skulle ha dragit sig för att prata med (sitt namn) för han är 
ju psykolog!” (IP19) Arbetet förefaller inte att påverka fritiden – eller um-
gänge med andra människor – på ett lika påtagligt sätt som för psykologen (i 
exemplet). Eller, som för läkaren – aktuell i denna studie. Att arbetet är vikt-
igt, även om det inte är ”…sådant jag tar med hem och sitter och funderar på, 
på kvällarna.” (IP41) är starkt framträdande i IT-ingenjörernas berättelser. 

Yrket och arbetet betyder andra saker för ingenjörerna, för deras liv ut-
anför arbetsplatsen. De berättar att arbetet har gjort dem till kritiska och prob-
lemlösande personer. Några säger att de också blivit ”starka personer” som 
”vågar stå för saker och ting” (IP1). Människor som vet att de klarar av att 
lösa svåra saker, även i privatlivet. Detta är dimensioner som kan sammanfat-
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tas i begreppet självförtroende.  En av dem vi samtalar med pekar ut ”själv-
förtroende” som den största skillnaden – i förhållande till hur det var innan 
utbildningen och arbetet som civilingenjör: 

Jag har fått mer självförtroende. Det är största skillnaden. /…/ Just det här 
att man har jobbat sig igenom utbildningen och att man är…just det tanke-
sättet som genomsyrar civilingenjörsprogrammen. Också det här att man 
kan göra mycket svåra saker. Så jag tvekar ju inte så mycket hemma 
heller, om jag ska lösa något annat problem. Utan jag har en grundtrygghet 
i att jag kommer och klara det också, om jag klarat andra saker så. (CIK, 
IP38) 

Det kan tolkas som att civilingenjörerna på olika sätt använder sina färdig-
heter under fritiden – i generativ mening. På ett positivt sätt, och när de själva 
anser sig behöva det. Det är uppenbart att många av dem vi samtalar med inte 
har några stora problem att kliva ur yrket som så, eller att (mentalt) lämna ar-
betet när de är lediga. Här ses en markant skillnad i förhållande till läkarna. 
De är i stor utsträckning läkare – också under ledig tid. Jag förstår detta, bla-
nd annat, som att det rör gruppernas skilda sätt att identifiera sig yrket. Civil-
ingenjörerna uttrycker explicit att de anser det viktigt att inte identifiera sig 
med arbetet på ledig tid. Sannolikt spelar också förväntningar från andra
människor, i förhållande till yrket som så, en betydande roll i detta. 

socialt liv och förväntningar från andra 

Vad det betyder att vara civilingenjör på fritiden, och för sociala relationer 
med andra människor, utvecklas inte i så stor omfattning i textmaterialet. 131

Min förståelse är att det helt enkelt handlar om att ingenjörerna ganska tydligt 
skiljer på arbete och icke-arbete. Förväntningar – för att de just är ingenjörer 
– hos människor utanför arbetet beskrivs inte direkt att skapa några problem 
för dem. Däremot förefaller det faktum att de har läst en högre utbildning att 
påverka andra människors uppfattningar och förväntningar på dem. Utbildn-
ingen i sig leder till att det sociala livet och umgängeskretsen förändras. Så-
väl utbildningen som yrket får på så sätt betydelse i social mening. 

I följande utdrag pekas på både förändrade uppfattningar och ändrade re-
ella förhållanden – det visar sig existera en ”äldre, tidigare bekantskapskrets”. 
Implicit förstås att de inte är dem mannen umgås med vid intervjutillfället:   

131 Jämförelse med läkargruppen avses. I studien är utgångspunkten att alla intervjuer 
berör samma frågor. 
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Ganska mycket tycker jag. Socialt – inte minst! Jag tycker att det påverkar 
ganska mycket min omgivnings uppfattning av mig som person. Det beror 
delvis på den utbildningsbakgrund som jag har. (Hm) Jag ser också att den 
har förändrats efter…Alltså min äldre bekantskapskrets då, tidigare bekan-
tskapskrets, deras uppfattning av mig har förändrats en del sedan jag blev 
– jag skaffade mig utbildningen. (I: På vilket sätt?) Jag var inte en person 
som stod kvar och stampa, utan jag gjorde någonting. Jag skaffade mig en 
utbildning, jag tog steget vidare. Jag tror att jag har varit lite…hur ska vi 
säga, stimulantia för andra personer. Att göra samma sak. (CIM, IP33) 

Flera av dem vi samtalar med pekar på samma fenomen – det sociala umgän-
get påverkas av yrket. ”Det innebär ju också att man får andra bekanta” 
(IP41) som någon uttrycker detta. Dels, tenderar det att visa sig på så sätt att 
människor med högre utbildning socialt söker sig till andra människor med 
högre utbildning. Dels finns uttryck i materialet som ger vid handen att civil-
ingenjörer också söker sig till andra civilingenjörer. Vilket påpekas som ett 
problem. En av IT-ingenjörerna berättar att hon nästan bara umgås med andra 
civilingenjörer – rädslan att ”bli en inskränkt person” är uppenbar: 

Ja, det är ju rätt sorgligt höll jag på att säga. Eftersom jag inte kommer i-
från Linköping från början, utan flyttade hit när jag började plugga så kän-
ner jag nästan bara civilingenjörer och umgås nästan bara med civilingen-
jörer…Jag vet egentligen inte om det i sig är att jag är civilingenjör som 
gör det, men det är ju något som jag faktiskt känner är ganska…är väldigt 
synd. Även om de är mina vänner och mitt umgänge, jag trivs väldig-
t…jättebra med, och så där. Men sedan när man tänker efter att… oj, hjälp 
jag känner verkligen bara civilingenjörer jag…jag är en inskränkt person. 
(CIK, IP1) 

Förväntningar från andra, vänner och bekanta, stämmer väldigt väl överens 
med allmänna föreställningar kring civilingenjörer (enligt tidigare avsnitt). 
Det är inte ovanligt med beskrivningar som ger uttryck för att andra männi-
skor förväntar sig att IT-ingenjörerna är allmänt tekniska, duktiga, karriärister 
etc. Att de förstår saker i största allmänhet – och att de är människor som fo-
kuserar på sitt arbete och sin karriär: 

…ja, det finns en allmän bild av civilingenjörer (Jaa) och framför allt om 
man, kanske inte har gått någon civilingenjörslinje så finns det en allmän 
bild av civilingenjörer som…liksom tekniska kanske…visst mått av karri-
ärism också. Vad finns det mer?…jamen, att man kanske ska vara super-
duktig, kanske ha väldigt bra betyg. Man ska…Jag vet inte! Allmänt 
tekniskt då, det är väl det liksom. (CIM, IP32) 
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En vanligt förekommande förväntning på studiens IT-ingenjörer, utanför ar-
betet, är att människor i deras omgivning tänker att de skall ordna deras dato-
rer när problem uppstår. Vilket flera påpekar att de ”naturligtvis inte kan”: 

De som inte har med mitt yrkesliv att göra, de tror att jag kan fixa allting 
med deras dator!!! (Hmhm) Vilket jag naturligtvis inte kan. (CIK, IP41) 

Sammantaget skapar andra människors förväntningar ingen påtaglig ‘proble-
matik’ i civilingenjörernas sociala liv. Deras berättelser visar att det ter sig 
ganska okomplicerat för dem att sätta gränser – eller om man så vill – de strä-
var efter att inte identifiera sig med yrket och arbetet på fritiden. En tanke – 
som det inte är möjligt att säga så mycket om utifrån materialet – är i vilken 
utsträckning det faktiskt är så att civilingenjörer i huvudsak umgås med an-
dra civilingenjörer. Om detta skulle vara ett faktum, underlättar det för-
ståelsen av de på ett förhållandevis smidigt sätt kan hantera det hela. I före-
gående citat uttrycks exempelvis ”de som inte har med mitt yrkesliv att göra” 
– de framstår närmast som undantag när denna, och andra, berättelser läses 
som helhet. Strävan att uppnå en balans mellan arbete och fritid är utmärkan-
de för studiens civilingenjörer.   

balans i livet 

Att hitta en balans mellan arbete och privatliv är något som flera civilingenjö-
rer säger sig sträva efter. Det är inte ovanligt att de beskriver sin drivkraft och 
sitt engagemang på arbetsplatsen som något positivt – både för arbetet och 
för dem själva. Att det ändå finns en risk för ett alltför intensivt engagemang 
i arbetsuppgifterna är några ingenjörers föreställning – några andras erfaren-
het. I det första av de två följande utdragen illustreras ”balans i livet” genom 
procentsatser. Hundra procent motsvarar då det ”viktiga i livet”. I det andra 
citatet används balanstermen uttryckligen under samtalet. Innebörden blir un-
gefär densamma – ingen av de båda civilingenjörerna vill att arbetet skall ut-
göra hela deras liv.  Båda beskriver arbetet som väldigt viktigt för dem. Det 
sociala behöver också få utrymme berättar de – familj, barn, vänner etc. En 
”balans” eller motsvarande ”50 procent” är det båda eftersträvar: 

Om det viktiga fanns, om det var hundra procent totalt, så säg att livet då 
till kanske 50 procent består av arbetet, och det som mitt arbete tillför mig 
som person alltså. Det har den…kanske 50 procent betydelse för mitt 
självförverkligande. (Hm) I huvudsak resten är det sociala runt omkring, 
min familj, med vänner, bekanta. (CIM, IP33) 
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Sedan så tycker jag det är viktigt och hitta någon slags balans. Jag vill inte 
jobba för mycket, det vill jag inte. Nu har inte jag några barn eller så, nu, 
men i framtiden så vill jag ju kunna ha…känna att det inte får gå ut över 
det andra s.a.s. (CIK, IP10) 

Det förekommer berättelser där IT-ingenjörer delar med sig av sina dåliga er-
farenheter från de första åren i arbetslivet. Konsekvensen av alltför mycket 
arbete och alltför stort ansvar 132 visar sig i form av en längre periods sjuk-
skrivning och psykologkontakt. Konsekvenserna – av att lära sig hantera 
branschens villkor och arbetets förutsättningar – förefaller ibland att tala onö-
digt hårt: 

 …jag kommit underfund med och arbetet är faktiskt inte det.  (I: Det är 
INTE det, säger du?) Neej. Nej, det är inte det viktigast. (neej..) Utan det 
viktigaste är att…vara lycklig och ha det trevligt. Att vara lycklig är inte 
att jobba 2 timmar per dag s.a.s. Utan man måste vara nöjd med vad man 
har nu, annars kommer man aldrig och bli nöjd. /…/ Men det där är något 
som jag inte kommit underfund med på egen hand. Utan i samband med 
att jag jobbade för mycket så skaffade jag en psykolog. (jaa..) För att nu 
försöka hantera att jag jobbade för mycket. (Jaa) Då kom jag till insikt. 
(CIM, IP13) 

Följden är att arbetets betydelse tonas ned – ingenjören berättar när jag träffar 
honom en andra gång att han håller på att lära sig hantera detta. Genom sina 
erfarenheter delar han med sig av insikten att ”det viktigaste är att ha trevligt 
och vara lycklig”. Det är väldigt svårt att inte instämma i den slutsatsen. 

Läkare på arbetsplatsen och läkare under fritiden 

De läkare vi samtalar med har samtliga skaffat sig yrkeserfarenhet som läka-
re, under åtminstone någon period efter utbildningens slut. Stor variation gäl-
lande typen av tjänstgöring ses inom läkargruppen. Landsting och kommuner 
är så gott som uteslutande arbetsgivare, någon enstaka läkare arbetar vid en 
privat läkarmottagning. 

Flera har påbörjat sina specialisttjänstgöringar (ST) och arbetar nu på 
sjukhus eller vårdcentraler runt om i landet. Specialisering inom områdena 
internmedicin, barnkirurgi, anestesi, geriatrik, ortopedi, allmän medicin och 
psykiatri utgör bara några exempel på vald ST. Det är också så att ett antal av 
läkarna genomför sin allmäntjänstgöring (AT) under den här perioden. De är 

132 Här avstås av etiska skäl att ge en utförligare beskrivning. 
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formellt sett inte legitimerade läkare ännu. Några av dem är, eller har varit, 
föräldralediga efter utbildningen, andra har vikarierat som underläkare i vänt-
an på placering för AT tjänstgöring, ytterligare någon annan genomför fors-
karutbildning. En stor spridning i var läkarna befinner sig på yrkesbanan ses 
redan inom gruppen. 

förväntningar i arbetet 

Att vara läkare betyder specifika förväntningar på både arbetsplatsen och fri-
tiden enligt studiens läkare. De berättar att patienter, kollegor, överordnade, 
politiker och allmänheten så gott som dagligen ger uttryck för sina förvänt-
ningar på dem, eller på läkaryrket som så. 

Läkarna berättar också att patienterna förutsätter att de kan väldigt många 
olika sker – att de kan ge svar, bota sjukdomar, men också lösa många av pa-
tienternas sociala problem. Läkarna beskriver förväntningar från patienter 
som orealistiska när de mer eller mindre innefattar att ”ta hand om deras liv”:  

Patienter har ju oftast förväntningar att man skall lösa deras problem, alla 
deras problem. Inte att man ska göra sitt jobb, eller liksom lyssna på…inte 
bara att man ska lyssna på dom och göra sitt bästa eller att man skall för-
söka bota deras åkomma eller skriva ut medicin. Utan att man ska…många 
vill att man ska ta hand om deras liv liksom, och göra allting bra igen. 
(Hmhm) Vilket är naturligtvis helt orealistiskt, men det finns många som 
har den typen av förväntningar. (LK, IP5) 

Att kunna lyssna och ge besked förstås som en stark förväntan från patienter 
de möter i sina arbeten. Textmaterialet som helhet visar att läkarna har sam-
ma förväntningar på sig själva. På så sätt sammanfaller patienter och läkares 
förväntningar på den punkten. 

Läkarna möts också av föreställningar om att sjukdom ”nästan inte fin-
ns”, eller att de åtminstone kan botas. En förändring över tid beskrivs av flera 
läkare – hur människor förhåller sig till ohälsa och sjukdom i dagens samhäl-
le förstås som vitt skild från hur det exempelvis var under den första halvan 
av 1900-talet: 

Jag upplever att många, framför allt de yngre generationerna i Sverige har 
en … har på något sätt en tro att man inte ska behöva vara sjuk, man ska 
inte behöva ha ont. Sjukvården kan bota allt. (I: Du säger den yngre 
generationen, tycker du att du ser skillnad där …?) Ja, det tycker jag. De är 
uppväxta med den här världsbilden med en sjukvård till för alla, som kan 
lösa alla problem. Som det nog kanske var lite, ja, jargongen på 80-talet. 
Kan vi inte lösa det nu så ska vi i alla fall utveckla det så vi kan lösa det 
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snart. Medan den äldre generationen, de är ofta nöjda med att bara få kom-
ma hit och få prata lite… (LM, IP2) 

Det framstår tydligt av läkarnas beskrivningar att flera har föräldrar, far och 
morföräldrar som berättat om människors förändrade attityder till hälsa, sjuk-
dom och till sjukvården över tid. I föregående citat pekas även på den utveck-
lingsoptimism som läkaren menar kännetecknade 1980-talets Sverige. Min 
tolkning utifrån textmaterialet som helhet är att detta skapar vissa problem 
för såväl studiens läkare som läkare i allmänhet – det är inte ovanligt att för-
väntningar på både läkare och hälso- och sjukvården beskrivs som ”orealis-
tiska” av detta skäl.

Läkarkollegor, andra personalgrupper och ledning är de som starkast på-
talar behovet av att läkare har gedigna kunskaper och färdigheter. Läkaren i 
det första citatet som följer uttrycker också att de nog inte tycker ”det är lika 
viktigt med patient biten”. I det andra citatet är det ett konstant behov av vi-
dareutbildning som pekas på. 

Att man har kunskap, kunskap och färdighet. Det är nog viktigare för dem 
som man jobbar med. De tycker nog inte att det är lika viktigt med det här 
med patient biten. Det tror jag inte… (LK, IP3) 

Och sen kolleger, överläkare och så dom förväntar sig säker att man ska 
lära sig och utbilda sig vidare och så, så är det ju. (LK, IP25) 

Studien ger dubbelbottnade och motsägelsefulla uttryck för människors för-
väntningar på såväl läkare som sjukvården i stort. På samma gång som ”ut-
vecklingsoptimism” och en tro på kunskaper, medicinsk teknik och sjukvård-
ens möjligheter är stark, förefaller patienters förväntningar på läkare i väldigt 
hög grad vara av social och kommunikativ art. 

Det händer att de bilder som ges av arbetsgivares krav och förväntningar 
på läkare är mörka. En möjlig tolkning utifrån textmaterialet är att det i något 
avseende har brustit i förtroende mellan läkare och arbetsgivare i dessa fall. 
Att ”man skall var glad och tiga still” eller nöjd att arbetet resulterar i lön, är 
några av de förväntningar som läkaren i följande utdrag föreställer sig att ar-
betsgivaren har på honom. Tydligt är dock att det inte bara är förväntningarna 
från ledning som är svåra att förhålla sig till som läkare. Citatet pekar på att 
förväntningarna på läkaren sammantaget uppfattas som övermänskliga – en 
människa utan ”några svagheter” är det som beskrivs:   
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Förväntningen ovanifrån är att man skall vara glad och tiga still, och vara 
glad att man överhuvudtaget får betalt för det man gör. Och förväntnin-
garna från patienten är ju just det att man ska kunna allt, att det inte finns 
någonting där…Och från personalen är det att man ska vara tillgänglig 
jämt, att man aldrig skall vara trött och aldrig…aldrig nånsin skall ha någ-
ra svagheter. (Neej) Så det är lite…det kommer lite från olika håll. (LM, 
IP9) 

Läkaren pekar också på ekonomiska incitament som en källa till, dels hur 
vården bedrivs och, dels, hur arbetet som läkare ter sig på mannens arbets-
plats:

Men just nu så är incitamentet inte och skapa bättre vård utan det är rent 
ekonomiskt. Det är billigare och ha oss här, men den medicinska säkerhe-
ten är sämre för vi har ingen handledning. Och vi får alltså ingen utbild-
ning, utan att man är så bra som man är då./…/ Utan det är ju ett rent eko-
nomiskt incitament, och det förstod jag inte när jag började. (neej) 
Utan…men det är billigare för landstingen och ha det så här. (LM, IP9) 

Detta är inte den enda berättelsen som beskriver problematiska villkor inom 
de verksamheter som studiens läkare arbetar i. Kraven från ledning och poli-
tiker att ”producera patienter” förstås som tydliga inom såväl öppen vård som 
på de sjukhus där studiens läkare arbetar. 

Att vara läkare och kvinna förefallet att erbjuda särskilda slag av prob-
lematiker i förhållande till andra människor i arbetet. Studien visar att det inte 
är ovanligt att patienter och personal förväntar sig andra saker om läkaren är 
kvinna:

Ibland kan man känna att det är förväntningar som är ouppnåeliga, som jag 
aldrig kan tillgodose. Jag vet ju att som kvinnlig läkare så har man faktiskt 
högre förväntningar på sig, framför allt från … ja, patienter och anhöri-
ga./…/ Det är liksom … ja, det är inte bara det här rent medicinska, utan 
man förväntas att ha någon slags överblick och kunna hjälpa till med allt. 
Alltifrån att fixa hemtjänst till att fixa någon färdtjänst, transport efter att 
besöket är klart till att vara…kan du hjälpa mig att kissa på bäcken… 
Ibland har de svårt att skilja ut mig, läkarrollen och vad som är en sköter-
skas arbete. /…/ De är ju ofta mer kortfattade med en manlig läkare…Det 
blir mer känslomässiga inslag när de pratar med en kvinnlig läkare. Och 
det är mer…det tar mer tid och engagemang på något sätt. /…/ För det har 
och göra med att jag som kvinnlig läkare. /…/ Jag kan också se att förvänt-
ningar från personal är olika på mig som kvinna, än om jag hade varit 
man. Jag förväntas alltså göra mer saker själv, på egen hand. Jag förväntas 
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inte behöva lika mycket assistans som mina manliga kolleger. Utan under-
förstått på något konstigt sätt – om det nu är undermedvetet eller vad det 
är! – så tycker jag att jag får göra mer arbete som egentligen är sköterske- 
och sekreterare arbete, än vad mina manliga kolleger behöver göra. De får 
bättre markservice upplever jag. (LK, IP18) 

Kvinnorna i läkargruppen berättar att de ofta talar med varandra om fenomen 
som andra och ”högre förväntningar”, i termer av problem de möter på sina 
arbetsplatser under de första åren i yrket. 

Förväntningar från läkarkollegor och annan vårdpersonal kan handla om 
att samarbete med kollegor och annan personal ska fungera på ett smidigt 
sätt. Detta är något som läkarna beskriver som väldigt viktigt. Att avdelnin-
gen och kliniken inte så gärna vill ha konflikter betonas av läkarna. Att de tar 
ansvar som läkare och ”gör vad som ingår” i deras anställning förväntas på i 
stort alla arbetsplatserna. Gott omdöme – att exempelvis säga ifrån om det är 
saker de själva inte kan hantera – förväntas också. Ändå berättar de att det 
inte är ovanligt att exempelvis de läkare som är bakjourer utgår ifrån att de 
kan mer, än vad de faktiskt kan. Bakjouren räknar med att de ska klara vissa 
saker själva, utan deras insatser: 

Om man är på jour så är det den bakjouren man har. (Jaa) De räknar med 
att man … de räknar oftast med att man kan litet mer än man kan. Så att de 
skall slippa komma in. Och där kan det ibland vara att…jamen, du gör 
bara si och så. Kolla det, och funkar det inte så ring mig igen. Så kan det 
vara, att de vill ju gärna inte komma in på natten. (LK, IP3) 

I många situationer handlar det om att visa prov på omdöme, att säga ifrån, 
menar läkarna. Det kan, som i citatet, innebära att den läkare som är bakjour 
får, vad några av dem vi samtalar med kallar, ”merarbete”. Min tolkning är 
att läkares omdöme i hög grad förknippas med ett professionellt förhållnings-
sätt. Detta omdöme kan handla om att ”göra rätt sak, vid rätt tid, och även att 
kunna avstå ifrån att göra vissa saker” (LK, IP39). Tydligt är att mycket av 
det som lyfts fram som förväntningar från andra på läkarna – i stort samman-
faller med de bilder de själva ger av vad en ”bra läkare” är. 

Arbetet – en alltför stor del av livet 
Studien visar entydigt att läkarna förstår sina arbeten som en stor del av livet. 
Över tid är det också uppenbart att många upplever att arbetet utgör en alltför
stor del av livet. Att arbetet är viktigt för livet i stort poängteras, samt att lä-
karyrket innebär en livslång kvalificeringsprocess vilken innefattar hela livet 
har också pekats på tidigare i avhandlingen. Under de senare intervjuerna blir 
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det alltmer framträdande att, även om arbetet är viktigt så är det ”inte så vik-
tigt som det tar utrymme” (LM, IP9). Arbetstiderna är det som särskilt beton-
as – att arbetet inte på något sätt tar hänsyn till helger och liknande skapar 
problem för flera av studiens läkare. ”Jag har ju faktiskt tappat vänner för att 
jag har jobbat så mycket som jag har gjort” (LM, IP9) är bara ett av många 
uttryck för detta. 

Utmärkande i läkarnas beskrivningar av förhållandet mellan arbete och 
livet i stort är perioden kring valet av specialist tjänstgöring (ST). Min tolk-
ning är att det är en på flera sätt avgörande period för många läkare – för de-
ras fortsatta karriär i yrket och för deras person och privatliv. Det upplevs äv-
en som en period då det är svårt att få livet att hänga samman. Flera av studi-
ens läkare har bildat familj under perioden och detta visar sig ha betydelse för 
hur de tänker och känner kring sitt arbete, sin karriär i förhållande till det öv-
riga livet. Såväl motstridiga känslor som ambivalens kommer till uttryck. Lä-
karen i följande citat berättar om sina tankar kring just valet av ST och arbe-
tets betydelse i förhållande till privatlivet. Tydligt är att läkaren har tagit del 
av andra kvinnors erfarenheter, som också är läkare. Att välja en ”opererande 
specialitet” beskrivs som särskilt påfrestande för privatlivet. Läkaren berättar 
att en sådan specialitet betyder att ”man får satsa lite hårdare för att komma 
dit”:

Det är oerhört viktigt för mig att jag får tid för familjen och umgänge med 
vänner och annat. Och det hade väldigt stor…väldigt viktigt när jag valde 
vad jag skulle fortsätta med, innan jag gick in i en specialitet. För inom 
vissa specialiteter är det ju mer eller mindre underförstått att man ska … 
ja, man kan aldrig gå hem när man ska sluta, och det är väldigt mycket 
jourande. /…/….det skulle förta mycket av glädjen om man hela tiden 
stressar, och man skall hämta barn och det kör ihop sig hemma. Så jag 
tycker att det … naturligtvis är det ju viktigt att man har ett roligt jobb som 
man trivs med. Men det är absolut inte viktigare än min familj och sociala 
liv. /…/ Nejmen det är väl överhuvudtaget de, kanske…neurokirurgi eller 
plastikkirurgin, nu vet jag inte exakt. /…/…där får man ju ändå på något 
sätt satsa litet hårdare för och komma dit. Och överhuvudtaget så är det … 
opererande specialiteter, de står ju där och opererar och då … ja, jag måste 
åka till dagis! Så, sådana saker, sådana specialiteter är ju svårare att 
kombinera med dagishämtning och så. /…/ Sedan går det ju naturligtvis, 
men då har jag blivit påverkad av dem man kan identifiera sig med, under 
AT och så där, kvinnliga läkare med småbarn och familj och så där. Och 
sett en del som kanske har valt en specialitet där de känner att de får stres-
sa och jobba över - ååå det bara kör ihop sig. Och som sagt, hade jag vetat 
att det var så här, då hade…då hade jag valt något annat, för det är inte 
riktigt värt det då (LK, IP25). 
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Ett antal av studiens läkare har, precis som kvinnan i föregående citat, gjort 
avgörande val inför den fortsatta yrkeskarriären. De berättar också att det har 
blivit tydligt för dem att deras val av specialisttjänstgöring på ett påtagligt 
sätt kommer att påverka deras fritid och privatliv. Någon läkare i gruppen, 
med tidigare arbetserfarenhet, ser tillbaka på en period i livet då arbetet fått ta 
alltför stor plats i livet. Behovet av ”distinkta gränser” mellan arbete och fri-
tid är sådant som betonas:   

Ja, ju äldre man blir…jag är 39 nu, 40 i mars blir jag. Så tycker jag att det 
där med jobbet, försöker i alla fall, att det ska ta litet mindre plats i mitt 
liv. De åren som jag har kämpat här, 8 år, alltså från 1996 till 2004. Det 
var ju mycket familjen som fick ta stryk då. Men nu blir det mindre och 
mindre. Men man jobbar ändå med jourer och 55 timmars vecka. /…/ Det 
är många som tycker att folk är arbetsnarkomaner, men jag tycker inte det. 
Vill man göra något rätt, då måste man göra det så. Det finns ingen mel-
lanväg. /…/ Och det är ju klart, det var en överenskommelse med min fru i 
början och så, men man märker ju att ungarna blir väldigt gamla fort. Och 
man ser ju liksom plötsligt…den ena är 4 1/2 år och den andra 10 1/2. 
Man förlorar ganska mycket, man blir ju lite efterklok. Ju äldre man blir, 
tycker jag, försöker man ju tona ner det litet. Så, att nu är det lite mer 
distinkta gränser.  (LM, IP37) 

Ett antal av läkarna delar erfarenheten med mannen i föregående citat – att 
arbetet på ett negativt sätt har influerat fritiden och privatlivet. Även de som 
endast har arbetet som läkare under några får år har liknande erfarenheter. 
Min tolkning är att flera upplever detta som en konflikt fylld period i livet. 
En rad förväntningar från olika håll sammanfaller – förväntningar som dess-
utom ofta är motstridiga. Såväl flexibilitet som ambivalens är begrepp som är 
möjliga att använda för att beskriva hur dessa processer gestaltar sig för 
studiens läkare. En av läkarna beskriver livet som en ”pall på tre ben” – ”du 
måste ha jobb, familj och vänner för att kunna sitta på pallen.” (LM, IP9) 
Läkarens egen erfarenhet är att han vid det andra intervjutillfället ”har en pall 
som inte går att sitta på”. Vidare berättar han att det framförallt är arbetet och 
familjen som är i fokus, vänner är sådant han har fått välja bort. 

bra yrke och god ekonomi 

Även om flera läkare pekar på att arbetet utgör en alltför stor del av livet, är 
det ändå så att betydelsen av att ha ett arbete de trivs med är väldigt högt 
skattat. Annat som betonas är de ekonomiska fördelar som läkaryrket medför. 
Att det förhåller sig så finns dock ingen samstämmighet kring inom gruppen. 
Det är också så att några uppskattar den oregelbundna arbetstiden, jourtjänst-
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göring inkluderad, just på grund av att det erbjuder bra möjligheter att ta ut 
ledig tid som kompensation för detta. Ett ”arbete att trivas med” och ett ”bra 
yrke” med ”ekonomiska fördelar” är sådana uttryck som återkommer i det 
samlade textmaterialet. 

Det har ju betydelse på det sättet att man …att man har ett bra arbete som 
man trivs med. Och sedan, att det är rätt bra betalt och så, det har ju stor 
betydelse för livet också. (LM, IP21) 

Det har stor betydelse. Men dels är det ju ett…alltså, det är bra yrke. Så 
jag har ju vissa ekonomiska fördelar, kan man säga. Vi har ju en arbetstid 
som påverkar privatlivet. Det som vi pratat om tidigare (jaa) med jourer, 
de begränsar i viss mån. Men de ger ju också möjligheter att vara ledig 
mycket mer, tack vare den kompensations tid vi får – som vi faktiskt har 
möjlighet och ta ut. Så, jag kan ju vara ledig 10 veckor per år, och det är 
inte så många förunnat att ta 10 lediga veckor per år. Så det påverkar ju 
privatlivet också. (LK, IP5) 

För andra innebär arbetet att en personlig ”dröm har gått i uppfyllelse”. 

drömmar går i uppfyllelse 

Det är inte ovanligt att studiens läkare beskriver sin utbildning och sitt yrke i 
termer av självförverkligande, eller som förverkligande av en personlig dröm: 

…min dröm har ju gått i uppfyllelse på något sätt. Jag har förverkligat mig 
själv, eller vad man skall säga. Jag har blivit den jag ville bli, så det har ju 
en stor betydelse för mig som person. (LK, IP8) 

Men, för det första att jag,…att jag klarade utbildningen! Fast jag hade 
småbarn och allt, /…/…väldigt glad att jag vågade testa och att det gick 
bra. Jag är väldigt nöjd med att jag klarade det på något sätt. (LK, IP25) 

Dock är det inte alltid så att arbetet som läkare på ett positivt sätt influerar 
fritiden och privatlivet. Människors förväntningar, tillsammans med en diffus 
gräns mellan att vara läkare i arbetet och att vara privatperson på fritiden, 
visar sig ställa till ganska stora problem. 
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Läkare på fritiden 
Studien pekar närmast entydigt på att läkare upplever att andra människor 
förväntar sig att de ska vara, och agera som, läkare på fritiden. Detta har 
också berörts i tidigare kapitel i min avhandling. Den otydliga gränsen mellan 
läkare i yrket och läkare som privatperson inbjuder till påfrestande, och 
ibland konfliktfulla, situationer på fritiden. 

socialt liv och förväntningar 

Det är starkt framträdande i textmaterialet att det för läkarna också på fritiden 
handlar om förväntningar på att de skall vilja lyssna, förklara och ”rycka ut” 
för att hjälpa människor i största allmänhet: 

Och även privat har folk förväntningar att man skall lyssna, även när jag är 
där som privatperson. Att man ska ställa upp med förklaringar och oftast 
att man ska ha kunskaper som är för specialiserade, eller kanske inte inom 
mitt gebit, och att man ska vara beredd att rycka ut. (LK, IP5) 

Bland vänner och så där. Och även…jaaaa…som svärmor och farmor. Nej 
men…det kan vara jaa…en del äldre då som berättar om sina krämpor och 
man skall säga att – men det där är inget farligt. Och det där ska du göra så 
och så med. Och även kompisar som ringer och…kanske att barnen har 
ont i öronen och…ja, litet så. (LK, IP25)  

Den otydliga gränsen mellan yrke och person förefaller enligt min tolkning 
av textmaterialet som helhet, att bidra som en komplikation till att hitta något 
enkelt sätt att förhålla sig till andra människors förväntningar utanför arbets-
tidens ram. Studiens läkare anser sig ha svårt att både förhålla sig till, och att 
hantera, människors förväntningar på dem under fritiden.  

ingen distinkt gräns 

Att aldrig kliva ur ”läkarrollen”, alltid lyssna, alltid förstå är förväntning som 
finns på dem och som de själva lyfter fram under våra samtal. Oavsett om de 
arbetar eller är lediga. Några av läkarna pekar på det ”orimliga” i de förvänt-
ningar och krav som finns på läkare. Läkaren i det avslutande citatet utt-
rycker det i termer av att det är som om ”man förlorar sin mänsklighet, när 
man har fått den där läkarlegitimationen”: 

Ja, de förväntningarna, de förväntningar och kraven tycker jag är ganska 
så…de är ju orimliga. Det är ju liksom, det är att bortse ifrån att man…på 
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något sätt – man förlorar sin mänsklighet när man har fått den där läkar-
legitimationen. (min kurs.)…mitt yrke är på något sätt annorlunda, än det 
yrke som en rörmokare har. Om du ringer en rörmokare klockan elva på 
kvällen för och få ett rör fixat för att du känner honom, så är det inte säkert 
att han kommer springande. (Neej) Men, men jag förväntas göra det.…jag 
upplever det som någonting ganska negativt, och jag försöker vara väldigt 
rak med det att – neej jag vill inte prata nu, nu är jag här och vi har lite fest 
och jag vill inte prata om din sjuka farmor. Jag vill faktiskt inte det. (Neej) 
Om du vill prata, du får gärna komma till mig på arbetstid, men nu ska jag 
försöka få litet luft här.  (LM, IP9) 

Skillnader mellan olika yrken, och andra människors förväntningar förknip-
pade med dessa, pekas på i citatet. Att vara läkare förstås av denne läkare 
som att ”förlora sin mänsklighet” i och med läkarlegitimationen. Något mot-
svarande kommer inte alls till uttryck av studiens civilingenjörer. Min tolk-
ning är att såväl generella föreställningar – kring vad det innebär att vara läk-
are – tillsammans med andras och egna förväntningar ställer till ganska stora 
problem för läkarna på detta område.   

Sammanfattande kommentarer 

Detta kapitel har beskrivit olika betydelser av att arbeta och att vara läkare 
eller civilingenjör. Tydliga skillnader ses, där ingenjörerna inte alls på något 
motsvarande sätt som studiens läkare upplever svårigheter att upprätthålla en 
balans eller gräns mellan arbete, person och fritid. 

Även om IT-ingenjörerna betonar att arbetet utgör en stor del av deras 
liv, är det ändå sa att fritiden och det sociala livet i väldigt liten omfattning 
beskrivs som influerat av detta. Frånvaron av specifika förväntningar från an-
dra människor – för att de är just civilingenjörer – visar sig spela en avgöran-
de roll i detta. Att uppnå ”balans i livet” – mellan arbete, fritid och privatliv – 
är sådant som också särskilt betonas av ingenjörerna. 

Läkarna berättar att arbetet utgör en alltför stor del av deras liv. Läkare är 
något de alltid är enligt denna studie, också andra människors förväntningar 
är i linje med detta. De ”konsulterar” läkarna också på fritiden kring sin och 
andras hälsa eller sjukdomar. Dessa förväntningar från andra människor är 
svåra att förhålla sig till för läkarna. 

Gemensamt för studiens bägge grupper är att de anser att deras respekti-
ve yrke är ett ”bra yrke” som i ganska stor utsträckning erbjuder möjligheter 
till ”självförverkligande” och en ”god privatekonomi”.  
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10. Levnadsbanor och livslångt lärande – 
åter till utgångspunkterna 

I detta avslutande kapitel diskuteras studiens resultat genom att återknyta till 
avhandlingens frågor, teoretiska och analytiska utgångspunkter. Levnadsban-
or och livslångt lärande utgör diskussionens paraply. Avhandlingens slutsat-
ser fokuserar civilingenjörers och läkares kunskaps- och identifikationspro-
cesser. Dessa diskuteras som tre utsnitt ur levnadsbanor: (a) Utbildnings- och 
yrkesval, (b) Att formas till och (c) Att vara i ett yrke. Den empiriska grunden 
utgörs av de subjektiva föreställningar som kommit till uttryck genom inter-
vjusamtal med människor ur de båda yrkesgrupperna – dessa slutsatser svarar 
mot studiens första forskningsfråga: 

� Vilka subjektiva föreställningar framträder kring kunskaps- och iden-
titetsskapande processer vid övergången från utbildning till arbete, 
samt under de första åren i arbete som civilingenjör och läkare? Hur 
kommer dessa till uttryck, ges mening och kan tolkas i förhållande 
till civilingenjörernas och läkarnas levnadsbanor? 

Slutsatserna diskuteras vidare genom att koppla dem till de övergripande tan-
kefigurerna kring kunskap, högre utbildning, arbete samt samhälleliga dyna-
miker som utgör figurer i den teoretiska ramen. Detta görs framförallt i avs-
nitten: Högre utbildning, arbete och formbara liv samt Högre utbildning, ar-
bete och hållbara liv. Förhoppningen är att diskussionen skall bidra med nå-
got nytt i sätten att förstå och förklara relationen mellan högre utbildning och 
arbete. Detta svarar mot den andra forskningsfrågan: 

� (Hur) kan man utifrån människors subjektivitet, erfarenheter och 
levnadsbanor förstå relationen mellan högre utbildning och arbete, 
såsom den framstår genom studiens teoretiska analys? 

Kunskaps- och identifikationsprocesser 

Avhandlingen fokuserar hur kunskapsprocesser och identifikation kommer 
till uttryck, samt sätten som människors liv finns med i dynamiken kring hög-
re utbildning och arbete. Studien visar entydigt att rörliga kunskapsprocesser 
och livslångt lärande inte bara utgör dominerande föreställningar – de utgör 
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reella villkor för studiens läkare och civilingenjörer. Som jag tidigare pekat 
på är kunskapsprocesser inget universiteten har monopol över – lärande förk-
nippas inte givet med kunskapsproduktion vid en utbildningsinstitution, utan 
ses också som nära beroende av det omgivande samhället (se Barnett, 2000; 
Jørgensen, 2004; Nowotny m fl, 2001; SOU 1999:141; SOU 2004:104). Kun-
skap är en fråga om konsumtion och investering – för såväl individ som sam-
hälle. Studien som helhet visar att en utbredd ekonomisk rationalitet är starkt 
närvarande i forskning, policy och inte minst – i de verksamheter där IT-in-
genjörerna och läkarna arbetar. 

Resultaten visar att människors erfarenheter och subjektivitet i stor utst-
räckning utgör dynamiken. Trender, en rad förutsättningar och problem i var-
dagen medför villkor att förhålla sig till, och agera utifrån. Detta möjliggör – 
eller omöjliggör – vissa förhållanden och viss utveckling. Studien indikerar 
att kunskaps- och identifikationsprocesser vare sig är rätlinjiga eller fullt ut 
transparanta processer. Så är inte heller de utbildnings- och yrkesval som ut-
gör det första utsnittet ur IT-ingenjörernas och läkarnas levnadsbanor. Dessa 
”val” betyder inte nödvändigtvis ett rationellt ordnande av livet – känslomäs-
siga komponenter och slump är svårt att inordna i rationella strategier. 

Utbildnings- och yrkesval 
Människors val av högre utbildning och yrke beskrivs och diskuteras övergri-
pande i avhandlingen som reflexiva livsprojekt (Giddens, 1991) och subjekti-
va dynamiker (Salling Olesen, 2001a, b) 

reflexiva livsprojekt och subjektiva dynamiker 

En slutsats utifrån studien är att det inte är självklart att betrakta utbildnings- 
och yrkesval som ett rationellt ordnande av livet, eller som alltigenom refle-
xiva livsprojekt (Giddens, 1991). Slutsatsen kan förstås som ett empiriskt 
grundat ifrågasättande av denna teoretiska konstruktion. Valet av utbildning, 
vilket leder till ett arbete som läkare eller civilingenjör, är starkt influerat av 
subjektiva dynamiker. Förutsättningar, erfarenheter, egna och andras förvänt-
ningar leder till motstridiga tankar och känslor. Detta handlar inte bara om 
kognitiva och rationella processer – de emotionella inslagen framträder också 
starkt, båda dessa förståelsesätt kommer att diskuteras vidare i avsnittet. 

Resultaten visar att föreställningen om handlingsfrihet är gemensam för 
ingenjörer och läkare – en stark målmedvetenhet och rationalitet ses vid valet 
av utbildning. Detta har inte överraskat mig. En komplicerande subjektiv dy-
namik visar sig också – det är inte alltid fullt möjligt att förstå, kontrollera 
eller beskriva förloppet. Motstridiga tankar och känslor – ambivalens – träder 
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in på arenan. Min förståelse är här i linje med Bauman (2001), dessa dynami-
ker ger rimliga proportioner åt människors förhandling med och om sig själ-
va, de sätter nödvändiga gränser för livspolitik. Studien beskriver också skill-
nader i läkares och civilingenjörers föreställningar kring utbildningsval. 
Läkares sociala bakgrund framträder både starkare och enhetligare än vad ci-
vilingenjörers bakgrund gör. Social bakgrund ger en rationell förklaring till 
varför läkarutbildningen har valts, den erbjuder också emotionella förklaring-
ar – egna och andras förväntningar sätter subjektiva dynamiker i rörelse. Tan-
ken om social bakgrund kan enligt resonemangslinjen förknippas med såväl 
en rationell aspekt (Giddens, 1991) som subjektiv dynamik (Salling Olesen, 
2001a, b) Ingen av dessa båda teoretiska referensramar kan ensam ge en tro-
värdig förståelse av utbildnings- och yrkesval, som de visar sig i denna stu-
die.

tesen om godhet och kvalifikation 

Den resonemangslinje som följer rör hur en kvalifikationstes underordnas 
konjunkturen i samhället, på liknande sätt som en godhetstes relateras till fak-
tiska villkor i arbetet. Utgångspunkten för resonemanget utgörs av IT-ingen-
jörernas och läkarnas berättelser om marknadsföring av utbildningarna och 
massmediala bilder av yrket. 

Tydligt är att massmediala föreställningar om läkare saknar motsvarighet 
för civilingenjörer. Läkarna har genom, bland annat, dessa schablonbilder 
tydliga föreställningar av yrket innan utbildningen. Min tolkning är att läkare 
framförallt representerar olika nyanser av godhet i bilderna, vilket senare vi-
sar sig vara svårt att leva upp till i arbetets vardag. Anmärkningsvärt är att lä-
karutbildningen närmast bygger under denna godhetstes. Läkarna ger uttryck 
för båda dessa saker. Om marknadsföring av programmen berättar ingenjö-
rerna hur utbildningen lanserades på hemsidor och utbildningskataloger som 
”de många och goda möjligheternas bransch”. Det som betonades var verk-
samhetsområdet – IT-sektorn. Yrket i sig fokuserades för läkarutbildningen. 
Studien som helhet indikerar att såväl läkares som IT-ingenjörers föreställ-
ningar kolliderade med verkligheten i arbetslivet. Eller, utanför arbetslivet – 
vilket blev erfarenheten för ett antal av ingenjörerna. Min tolkning utifrån da-
ta är att kvalifikationstesen – generella färdigheter som antas stärka männi-
skors möjligheter till anställning och karriär (se Harvey, 2001; Worth, 2002) 
– fungerar dåligt under lågkonjunktur också för generalister som studiens IT-
ingenjörer. Att högkonjunktur ökar möjligheterna till anställning är i sig inte 
anmärkningsvärt. Studien visar att både generella föreställningar och teoretis-
ka konstruktioner kan undermineras av människors erfarenheter i vardagen. 

- 211 -



Formbara människor: Högre utbildning och arbete som utsnitt ur läkares och 
civilingenjörers levnadsbanor 

skörhet i socialt inriktade projekt – stabilitet i rituella projekt 

I resultaten beskrivs personliga motiv till utbildningsval. I läkarnas val av yr-
ke framträder altruism och tanken om ett arbete som rör dimensionen liv – 
död. Studien visar att utbildningen förstärker dessa föreställningar – de speci-
fika kunskaperna förknippas starkt med värden och etiska aspekter. Jag men-
ar att de utgör singulära kunskapsstrukturer vilka bygger på inre dedikation
(Bernstein, 1971, 2000). Kanske utgör ”inre dedikation” en förutsättning för 
arbetet som läkare, men studiens visar att det också är en källa till problem 
för enskilda. Att vilja arbeta med människor utgör en stark drivkraft – läkarna 
beskriver yrkesvalet som ett socialt inriktat projekt. Min slutsats är att såväl 
altruistiska inslag, den sociala inriktningen som en inre dedikation har poten-
tial att göra läkares livsprojekt sköra. Data visar att det inte är ovanligt att de 
erfarenheter läkare gör under de första åren i arbetet skakar om deras före-
ställningsvärld. Studien ger för handen att en vidare problematisering av 
Bernsteins tanke om inre dedikation skulle vara fruktbar. 

På samma sätt som socialt inriktade projekt är specifika för läkarna, är ri-
tuella projekt (Abrandt Dahlgren m fl, 2006) utmärkande för civilingenjörer-
na. Civilingenjörerna betonar särskilt ämnesintressen – teknik, matematik 
och datorkunskap som motiv till val av utbildning. Min tolkning är att discip-
linära kunskaper är i fokus, och de också uppfattas i linje med utbildningens 
inriktning av ingenjörerna. Utbildningen beskrivs som en rit vilken behöver 
passeras för tillträde till arbetslivet – formell examen innefattas i ritualen. Ef-
ter några år förefaller de rituella projekten produktiva i den meningen att i 
stort sett alla ingenjörer finns i arbetslivet åren 2004-2006, trots en ganska 
skakig arbetsmarkand för IT-ingenjörer under perioden. I den meningen kan 
ämnesintresse och rituella utbildningsprojekt förstås som stabila över tid.

karriär, rörlighet och reella hinder 

Tanken om goda framtidsutsikter, utvecklingsmöjligheter och goda ekonom-
iska villkor är väl synliga hos bägge grupper – i studien betecknar jag dem 
karriärinriktade projekt. IT-branschen har varit hårt drabbad av konjunktur-
svängningar under perioden – attraktionsvärdet för civilingenjörer har deval-
verats. Begrepp som rörlighet på arbetsmarknaden får därmed en väldigt spe-
cifik innebörd när vi ser på ingenjörsgruppen. Min tolkning är att flexibilitet
främst visar sig för IT-ingenjörerna som anpassning till rörlighetens omöj-
lighet på grund av dessa förhållanden. Detta har inte mycket gemensamt med 
högskoleverkets skrivning om rörlighet och flexibilitet: 

Ur ett individperspektiv innebär flexibilitet något annat än vad näringslivet 
avser. Flexibilitet är då frihet och möjlighet att flytta mellan olika arbets-
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givare, och att ha inflytande över sin arbetssituation. (Högskoleverket, 
2003:27 R. s 35) 

Flexibilitet som frihet och möjlighet att röra sig uttrycks i citatet, medan stud-
ien ger exempel på individers böjbarhet (Sennett, 1998) eller anpassning till 
de faktiska villkor som råder. Utifrån flera berättelser i studien kan flexibilitet 
främst tolkas i linje med Sennetts resonemang om böjbarhet. Parallellt med 
detta, uttrycker IT-ingenjörerna också den idé om flexibilitet som ses i hög-
skoleverkets skrivning. Stor spännvidd ses inom gruppen, vilket också stöder 
Siig Andersen med kollegors (2001) tanke om flexibilitet som både böjbarhet
och (ung.) töjbarhet.

Ett resultat värt att lyfta fram är den problematisering av karriär och 
framtid i yrket som görs av kvinnorna i läkargruppen vid val av specialist-
tjänstgöring. Studien som helhet visar att karriär och fritid konkurrerar om 
samma tid – förhållandet gäller inte bara läkare eller kvinnor. Läkares ST 
ställer till ganska stora problem här. Vissa specialiteter kräver en icke för-
svarbart stor arbetsinsats utanför arbetstidens ram, också för att bli erbjuden
en specialisttjänstgöring. Min tolkning är att vissa ST ‘väljs’ bort av detta 
skäl – till förmån för fritid, socialt umgänge och familj. Förutsättningar för 
tjänstgöring inom vissa specialiteter och faktiska arbetsvillkor är av sådant 
slag att de kolliderar med deras föreställningar om vad arbete, karriär och det 
övriga livet handlar om. Denna subjektiva dynamik visar sig som ambivalens
– framförallt hos kvinnorna i läkargruppen. Den uttrycks i termer av ”priori-
tering”. Min förståelse är att det framförallt handlar om en individuell lösning
på en strukturell problematik. Ambivalens kan vara produktiv i den mening-
en att den utgör en kritisk instans i förhållande till samhället i stort. Genom 
subjektens smidiga politik med sig själv, livspolitik, och framtiden i yrket fin-
ns dock risk att generella problematiker döljs. Min studie visar på så sätt på 
en svaghet i den teoretiska konstruktionen reflexiva livsprojekt (Giddens,
1991).

Formas till civilingenjör och läkare 
Hur civilingenjörer och läkare formas genom identifikations- och kunskaps-
processer fokuseras i ett empiriskt kapitel. Avhandlingen som helhet beskriv-
er att identiteter endast i liten omfattning ses som förutbestämda idag – de an-
tas öppna för ständig förändring (se Bauman, 2004; Jørgensen, 2004). 

I studien uttrycks identifikationsprocessen på två sätt: Civilingenjörer blir 
i mångt och mycket till genom sin examen – detta tolkas som en säker och 
stabil konstruktion. Stabiliteten grundas i det faktum att processen i hög grad 
utspelar sig oberoende av ingenjörernas identifikation med yrket – civilingen-
jörsyrket som sådant är inget de identifierar sig med. Läkare blir till genom 
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personliga förutsättningar och erfarenheter – konstruktionen betraktas som 
både stabil och skör. Stabil i den meningen att de personliga förutsättningar-
na är välbekanta. På samma gång skör då yrket är strakt knutet till person – 
”Jag har ingen yrkesroll” är ett vanligt uttryck bland studiens läkare.  

civilingenjör – bli generalist och spela med säkra kort  

Resultaten visar att studiens civilingenjörer formas genom sin examen, funk-
tionen på arbetsplatsen och i möten med andra anställda som inte är civilin-
genjörer. Att IT-branschen är avgörande för hur ingenjörerna formas till dem 
de är i sina arbeten är också tydligt i studien. 

Yrket antas stabilt och säkert i förhållande till arbetsmarknaden. Trots att 
arbetsmarkanden för IT-ingenjörer inte var på topp åren runt 2000 förstår 
många sig som potentiellt anställningsbara, med goda utsikter på arbetsmark-
naden. Den breda kunskapsbasen och de generella färdigheterna utgör grund 
för detta. Högre utbildningsforskning och policy beskriver kreativitet, flexibi-
litet, kommunikativ förmåga, förmåga att etablera kontakter och nätverk, 
samt att inge förtroende som attraktiva och gångbara färdigheter på dagens 
och morgondagens arbetsmarknad (se Brown m fl, 2001; Jørgensen, 2002; 
Högskoleverket, 2003:27 R.). IT-ingenjörerna utgör ett skolexempel i förhål-
lande till antaganden om generella och gångbara färdigheter. Deras föreställ-
ningar bygger under dessa beskrivningar. Om vi antar att de kommer att ut-
göra normen i arbetslivet är framtidsutsikterna goda för studiens ingenjörer. 

Civilingenjörer har genomfört en utbildning vid universitet eller högskola 
– de berättar att de har ”klarat av” eller har ”tagit sig igenom” utbildningen. 
Det leder till en yrkesexamen och en titel, vilket inte nödvändigtvis betyder 
att de på djupare plan identifierar sig med yrket som så. Ändå antas den ut-
göra en stabil grund för gruppens varande och framtid i arbetslivet. Det före-
faller något svårtolkat. Det är ett exempel på hur en etablerad profession kan 
leva sitt eget liv – oberoende om enskilda yrkesutövare identifierar sig med 
professionen eller inte. Min tolkning är att både den breda kunskapsbasen och 
titeln ger respekt och status i förhållande till andra människor. Särskilt visar 
sig detta i relation till andra anställda på IT-ingenjörernas arbetsplatser. 

Trots det är identifikationen med yrket ambivalent. Avhandlingens ut-
gångspunkt är att ambivalens rör en ständigt pågående, alltid ofullständig ak-
tivitet som alla människor är engagerade i (Bauman, 2001, 2004). En förstå-
else av det ambivalenta förhållandet till yrket och titeln är att en fast profes-
sionstillhörighet kan utgöra en begränsning i arbetslivskalkylen. Betonas kan 
att IT-ingenjörerna formas till flexibla generalister. Detta har en inneboende 
potential, vilken riskerar att begränsas genom professionstillhörighet. Resul-
taten visar att IT-ingenjörerna väljer ur en större repertoar av funktioner och 
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befattningar att identifiera sig med än läkarna. Också efter några års arbete 
visar de sig relativt löst förankrade i yrket. På arbetsplatserna är det dock 
ganska vanligt att civilingenjörerna spelar med sin yrkesroll och titel. Hur 
‘Jag’ förhåller mig till ‘de Andra’ (se Bauman, 1991, 2004; Mead, 1967) vi-
sar sig ha en signifikant betydelse för civilingenjörernas identifikation med 
yrket på arbetsplatsen. 133 De upplever sig som civilingenjörer framförallt när 
de möter andra i arbetet som inte är det – en slutsats utifrån detta är att deras 
identifikation stärks genom interaktion (se Mead) med olikhet.

läkare – bli en karaktär och spela med dig själv som insats 

Resultaten beskriver hur läkare blir läkare genom personliga förutsättningar 
och erfarenheter. Även hur de formas av situationer i arbetet när självständig-
het, ansvar, eget beslutsfattande och omdöme sätts på prov, samt genom före-
bilder de möter under utbildningen och i arbetet beskrivs. 

Läkarutbildningen ges huvudsaklig betydelse genom de förebilder den 
bidrar med. Andra läkare som de träffat under sin utbildningstid eller senare i 
arbetet utgör dessa förebilder. Resultaten visar att de har en avgörande betyd-
else för formandet. Studien indikerar också att de specifika ”läkarkunskaper-
na” tas för givna – de förstås som mer eller mindre självklara och är ofta un-
derförstådda i texterna. En reflektion är att vad en läkarutbildning handlar 
om, och vad en läkare i allmänhet arbetar med, förutsätts vara allmänt känt.

Studien visar att gränsen mellan person och yrke är diffus för läkarna. En 
markant skillnad ses i förhållande till civilingenjörerna – de förbinder inte 
alls på motsvarande sätt sin person med arbetet eller yrket. Sätten som läkar-
na formas och identifierar sig med sitt yrke baseras i stor utsträckning på de-
ras personlighet. Detta förefaller i viss mån underlätta ingången i yrket. Iden-
tifikationen med läkaryrket är tydlig. En slutsats är att personligheten utgör 
en signifikant plattform i yrket. Den kan vara en stabil konstruktion. Jag skall 
även diskutera motsatsen. 

Erfarenheter från vardagen i arbetet pekar på problematiken. De förhåll-
anden inom hälso- och sjukvården som läkarna har att agera utifrån känne-
tecknas av ett starkt tryck på att producera allt mer vård på allt kortare tid. 
Liknande förhållanden berättas om oavsett arbetsplats. Tillsammans med st-
ändigt nya behandlingsmetoder och en alltmer upplyst allmänhet ställer detta 
höga krav – inte minst på en nyutbildad läkare. Min tolkning av resultaten är 
att formning till läkare i hög grad handlar om flexibel förhandling med sig

133 Möjligen kan också läkares identifikation diskuteras på liknande sätt. Den 
avgörande skillnaden är dock att ingenjörernas diffusa förhållande till yrket i sig 
inbjuder till ett ”spel” med titeln i arbetet. Vem som är läkare på arbetsplatsen 
framgår vanligen genom olika synliga attribut, skylt som anger titel etc. 
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själva och sina personliga förutsättningar i förhållande till faktiska förvänt-
ningar och krav i arbetet. Detta producerar motstridiga känslor i stor om-
fattning. Ambivalens (se Bauman, 2001, 2004; Salling Olesen & Weber, 
2001; Weber, 1995, 1996) uppkommer när läkarna förhandlar om sin person i 
förhållande till mångfalden av problem i vardagen. Utifrån min tolkning av 
resultaten och studiens teoretiska antaganden om ambivalens menar jag att 
personligheten och yrkesidentiteten gjuten i samma form inte bara är en stabil 
och generativ konstruktion – den kan även vara en skör konstruktion. Indivi-
dualiseringen av kunskapsprocesser (se Bauman, 2001, 2004) är tydlig. Ex-
empelvis visar studien att lärandet och identifikation med yrket är som star-
kast när självständighet, ansvar, beslutsfattande och omdöme sätts på prov i 
olika situationer i läkares arbete. Subjektivitet och reflexivitet är tydlig i 
deras berättelser. Individualiseringen gör att problem och svårigheter kan för-
stås som personliga – min tolkning är att det leder till sårbarhet.

Att arbetet som läkare utgör en livslång kvalificeringsprocess (se Salling 
Olesen, 2001a, b) är uppenbart. Personligt ansvarstagande, kontinuerlig själv-
bedömning och flexibel förhandling i förhållande till förväntningar och krav i 
arbetet och livet betonas starkt. Sådana förhandlingar utgör subjektiva kva-
liteter – vilket betyder möjligheter att lära av dessa händelser. Såväl flexibili-
tet som lärande har dubbla sidor – det förutsätter både böjbarhet och töjbar-
het (se Salling Olesen, 2003; Siig Andersen m fl, 2001). Även om denna dub-
belhet visar sig som läkarnas stora potential att lära och utvecklas i arbetet, 
vill jag ändå betona att den diffusa gränsen mellan person och yrke också 
leder till sårbarhet. Textmaterialet som helhet visar att misslyckanden i ar-
betet förstås som mer eller mindre personliga av läkarna. I linje med detta 
menar jag att det finns det goda skäl att tolka läkares identifikationsprocesser 
som ett byggande av karaktär, i moralisk mening (Sennett, 1998). Jag ser det 
som något problematiskt. Studien visar att inte bara ”karaktären krackelerar” 
(se Sennetts ‘The corrosion of character’) – utan att själva resonemanget om 
karaktärers hållbarhet tenderar att krackelera.  

Vara civilingenjör och läkare 
I detta avsnitt är min avsikt att diskutera betydelsen av att vara civilingenjör 
och läkare på arbetsplatsen, på fritiden, samt vidare vad det innebär för livet i 
stort. Levnadsbanor utgör den övergripande tolkningsramen. Om vi jämför 
IT-ingenjörer och läkare ses två närmast motsatta sätt att tala om detta – som 
flexibel strategi eller konstant tillstånd.
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identifikation som flexibel strategi eller konstant tillstånd 

Studien visar att identifikationsprocesser i arbetet ter sig väldigt olika för ing-
enjörer och läkare. Det är inte anmärkningsvärt i sig. Snarare är det personli-
ga konsekvenser av de skilda sätten att identifiera sig med arbetet jag vill pe-
ka på, och dess konsekvenser för livet utanför arbetet. 

Att vara civilingenjör förstås inte som ett konstant tillstånd på arbetsplat-
sen. Resultaten visar att ingenjörerna huvudsakligen använder sin titel vid be-
hov – om den överhuvudtaget används. I arbetet väljer de att säga att de är ci-
vilingenjörer då det antas ha en avgörande betydelse. Detta handlar om kon-
takter med kunder, uppdragsgivare och andra företag. De avstår – när det 
uppfattas fördelaktigare. Det är inte ovanligt att såväl kvinnor som män på så 
sätt spelar med yrkesidentiteten i arbetet. Min tolkning är att det framförallt 
handlar om situationer när de upplever sig ifrågasatta av andra och känner 
sviktande respekt. Eller, som jag beskrivit tidigare, när de anser sig behöva 
stöd i form av tydliga tecken på ”merit och rang”. Slutsatsen är att studiens 
civilingenjörer spelar med sin yrkesidentitet och använder titeln flexibelt och 
strategiskt i arbetet. 

Studien visar att läkargruppens identifikation med yrket är väsensskild 
från IT-ingenjörernas ”flexibla” förhållningssätt. Det är inte ovanligt med be-
skrivningar som: ”jag är alltid läkare” eller ”jag kliver aldrig ur läkarrollen”. 
Att vara läkare och kvinna i arbetet utgör en särskild problematik i förhållan-
de till andra människors förväntningar. Studien som helhet visar att patienter 
och personal väntar sig andra saker utifrån det faktum att läkaren är kvinna. 
Det är också påtagligt att unga kvinnor inledningsvis känner viss misstro från 
patienter på grund av att de som läkare är just – unga kvinnor. Också förvänt-
ningar från läkarkollegor och annan vårdpersonal förefaller att vara av annat 
slag – detta uttrycks i termer av att de ”får mindre uppbackning” än de läkare 
som är män. På hela läkargruppen finns också förväntningar på en konstant 
tillgänglighet för konsultation – också på fritiden. Något motsvarande före-
kommer inte för ingenjörerna. Att kunna bistå, lyssna och förstå är såväl läk-
arnas egna som andras förväntning, oavsett om de är i arbete eller inte. Studi-
en visar närmast entydigt att läkare är något de alltid är – oavsett det fördel-
aktiga i detta faktum eller ej. 

subjektifiering av kunskap och färdigheter 

Jag har tidigare beskrivit läkares och civilingenjörers specifika kunskapsbas, 
vilken grundläggs under den formella utbildningen Att kunskaper och färdig-
heter även kan förknippas med personliga förmågor förstås av resultatet som 
helhet. Individualiserade kunskapsprocesser (Bauman, 2001; Stehr, 1994, 
2001) kommer tydligt till uttryck i gruppernas berättelser om utbildning och 
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arbete. Utsagor som att ”lära att lära” ger livslångt lärande en framträdande 
position. Min slutsats av resultaten är i linje med de teoretiska utgångspunk-
terna – det är rimligt att karaktärisera båda dessa yrkesgrupper och professio-
ner i termer av individualiserade och livslånga kvalificeringsprocesser. Skä-
len till detta följer. 

För läkargruppen är individuella kvalificeringsprocesser en förutsättning 
för att överhuvudtaget kunna arbeta som läkare. Det rör sig dels om en form-
ell process som tar minst sju år efter avslutad läkarutbildning – utbildnings-
tjänstgöringar som AT och vidare specialisering genom ST inbegrips i detta. 
Resultaten visar att det också handlar om informell kvalificering. Tydligt är 
att den formella kvalificeringen ofta föregås av en informell och i hög grad 
dunkel kvalificeringsprocess. Val av ST är utmärkande. Genomskinligheten i 
den processen är låg – också för läkarna själva. Sammantaget menar jag att 
dessa kvalificeringsprocesser spelar en avgörande roll för hur studiens läkare 
förstår sitt yrke, sin framtid i yrket och livet i stort – såväl yrkesbanan som 
levnadsbanan påverkas. 

Subjektifiering av kunskaper och färdigheter visar sig i IT-ingenjörsgrup-
pen genom fokusering på nyckelkvalifikationer. Tekniskt, analytiskt intresse 
och strukturerad problemlösning utgör grunden – detta knyts i hög grad till 
person i textmaterialet. Att kunna kommunicera, etablera kontakter, vara aff-
ärsmässiga och bibehålla kontakter med uppdragsgivare och kunder ingår oc-
kså i de ”nödvändiga” färdigheter som beskrivs. Uttalanden som ”att vara öp-
pen inför nya saker” och ”att inte fastna” betonar förväntningar på ett flexi-
belt förhållningssätt. Sammantaget utgör detta personliga förmågor, attribut 
och förhållningssätt vilka bygger under tesen om subjektifiering. Jag menar 
att detta också gör det möjligt att diskutera ingenjörernas arbete och yrkes-
karriär som en individualiserad och livslång kvalificeringsprocess.

civilingenjör – bundet till plats, funktion och tid 

En slutsats av studien är att civilingenjörernas yrkesbana och levnadsbana ut-
gör två parallella spår, med några beröringspunkter utan att för den skull 
sammanfalla. Ett resonemang kring detta följer. 

Stora skillnader mellan gruppernas sätt att relatera till yrket och arbetet 
ses i textmaterialet. Övergripande tolkas civilingenjörernas identifikation 
med yrket som svag. Dels på grund av betoningen på att ”jag inte tänker eller 
känner mig som civilingenjör”, dels för att yrket i hög grad isoleras till ar-
betsplatsen och till arbetstidens ram. Jag menar inte att detta nödvändigtvis är 
en svaghet – bara att yrket som så är otydligt förankrat hos studiens ingenjör-
er. Utifrån teoretiska resonemang kring professioner och kollektivt agerande 
(Salling Olesen, 2006b, 2007a) är det ändå möjligt att anta att detta i någon 
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mån påverkar engagemang inom professionen på sikt. Yrket knyts framförallt 
till funktionen på arbetsplatsen. Resultaten visar också bildligt hur IT-ingen-
jörerna överger yrket när de lämnar arbetsplatsen för dagen – de berättar att 
fritid och privatliv endast i liten omfattning influeras av arbetet. Min tolkning 
är att innebörden av vara civilingenjör inom IT-området i stor utsträckning 
kan förstås inom ramen för funktionen på arbetsplatsen och det som sker i ar-
betet under arbetstid.

Civilingenjörerna uttrycker att de anser det viktigt att inte identifiera sig 
med arbetet på ledig tid. På fritiden ställer andra människors förväntningar 
inte heller till några stora problem i deras sociala liv som grundar sig i det 
faktum att de just är civilingenjörer. En fråga som snuddas vid i resultatet är 
om det förhåller sig så att de huvudsakligen umgås med andra civilingenjörer 
på fritiden. Antydan om ett sådant förhållande ses i texterna. Om detta är ett 
faktum, menar jag att det i någon mån kan förklara det förhållandevis smidi-
ga sättet att hantera förhållandet mellan arbete och fritid. 

Dagens arbetsliv, med en rad informationsteknologiska lösningar, ger an-
nars goda möjligheter att luckra upp tanken om en platsbunden och regelbun-
den arbetstid. Även om sådana villkor gäller för flera av studiens civilingen-
jörer är det påfallande att detta inte är något de eftersträvar. Flexibilitet och 
rörlighet betyder andra saker för IT-ingenjörerna än exempelvis flexibla ram-
ar för arbetet. Det i studien flitigt använda uttrycket ”att inte sitta fast” syftar 
framförallt på flexibilitet som rörlighet i arbetslivet och på arbetsmarknaden, 
och inte på att luckra upp tid och rumsliga ramarna för arbetet. Sammantaget 
visar studien att IT-ingenjörerna endast i begränsad omfattning förknippar ar-
betet och yrket med sina liv i stort. 

läkare – bundet till person 

En slutsats av resultaten kring läkargruppen är att läkares yrkesbana och lev-
nadsbana i väldigt hög grad sammanfaller. En diskussion kring detta följer. 
Resultaten beskriver att läkarna förstår sig som läkare utifrån sina personliga 
förutsättningar. Dessa finslipas genom erfarenheter under utbildning, arbete 
och livet i stort. Att ”läkare är något jag alltid är” framträder tydligt i texter-
na. Min tolkning är att yrket binds till person – yrket följer med dem också på 
fritiden. Någon distinkt gräns mellan arbete och fritid – liknande IT-ingenjö-
rernas – är svår att urskilja för läkarna.

Min poäng är att läkares yrkesidentifikation kan vara ‘ohållbart stark’ 
genom en diffus gräns mellan yrke och person. Studien visar att denna sud-
dighet är en konsekvens av arbetssituationen och utbredda föreställningar om 
vad en läkare är och bör vara. Föreställningar om läkaren som en ”ofelbar 
person” eller ”nästan Gud” beskrivs i avhandlingen. Sådana förväntningar är 
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starkt förknippade med såväl ett personligt som övermänskligt ansvar. Min 
tolkning är att läkarna är delaktiga i att förmedla dessa föreställningar, de för-
stärks även under utbildningen och i specifika situationer i arbetet inom häl-
so- och sjukvården. En signifikant skillnad i förhållande till civilingenjörer är 
att läkaryrket är legitimerat – som sådant styrs det av hälso- och sjukvårds-
lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter i ansvarsfrågor. Förutom detta 
visar resultaten att läkare idag möts av föreställningen att ”sjukdom nästan 
inte finns”, eller, att de åtminstone kan botas. Berättelserna visar på föränd-
ringar över tid – hur människor förhåller sig till hälsa och sjukdom i dagens 
samhälle är vitt skild från hur det var under den första halvan av 1900-talet. 
Att leva upp till människors förväntningar, på samma gång som politiska am-
bitioner skall förverkligas, blir konkreta uppgifter att hantera för läkare i var-
dagen inom hälso- och sjukvården. 

Studien visar att faktiska förutsättningar i arbetet, i kombination med en 
strävan att leva upp till generella föreställningar om läkare ger personliga 
konsekvenser. I den meningen utgör läkares arbete i denna studie ett exempel 
i linje med Sennetts (1998) analys av dagens arbetslivsvillkor – i termer av 
mindre önskvärda personliga konsekvenser. Min tolkning av resultaten är att 
ambivalens utgör ett konstant, eller möjligen potentiellt konstant, tillstånd i 
läkares arbete. Om civilingenjörerna spelar med sin yrkesroll i förhållande till 
andra på arbetsplatsen, påstår jag att läkarna i hög grad förhandlar om yrket i 
förhållande till sig själva. Den ”ohållbart starka” identifikationen med yrket 
kan tolkas som uttryck för subjektens hantering av motstridiga förväntningar 
och krav i arbetet – en tydlig identifikation reducerar komplexitet. Den kan 
också förklara uppkomst av ett kollektivt engagemang och agerande inom 
professionen som så (se Salling Olesen, 2006b, 2007a). Sammantaget visar 
studien att den intima kopplingen mellan person och yrke hos läkarna ger 
personliga konsekvenser på så sätt att den leder till svårigheter att separera 
arbete och fritid. Såväl arbetet som yrket i sig formar fritiden. Yrket följer 
med många läkare efter arbetsdagens slut – det sitter ohjälpligt fast i dem 
själva. Det formar livet. 

Högre utbildning, arbete & formbara liv

Studien beskriver relationen mellan högre utbildning och arbete genom män-
niskors subjektivitet och formbarhet. Människors formbarhet utgör som jag 
ser det en nödvändig förutsättning för kunskapsprocesser, lärande och identi-
fikation med arbete och yrke. 

Ett sätt att förstå detta är i termer av socialisation. Då resultaten visar det 
möjliga i att förhålla sig på vitt skilda sätt till kunskaper, faktiska förhålland-
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en, sociala och kulturella normer räcker socialisation inte riktigt till som förk-
laringsmodell. Det händer att människor lär sig helt andra saker än det avsed-
da, uppvisar motstånd och förändrar de sammanhang de är delaktiga i – sam-
manhangen är inte fullt ut determinerande. Människor tolkar situationer och 
kunskaper i utbildningen och tillför något eget utifrån sina referensramar och 
liv – de överskrider på så sätt sina utbildningssammanhang. Detta är också 
vad Latour (1998) skriver om överföring människor emellan: ”… var och en 
av dessa människor kan handla på många olika sätt, låta symbolen falla, eller 
modifiera den, eller avleda den, eller förråda den, eller lägga till något till 
den, eller lägga beslag på den” (s 44). Han menar att det handlar om en över-
sättning. På liknande sätt förstår jag kunskaper och lärande i relationen mel-
lan högre utbildning och arbetet. Människors högst centrala inblandning gör 
kunskapsprocessen något oförutsägbar. En entydig logik som fullt ut förkla-
rar samspelet mellan utbildning och arbete är därför svårt att anta. Att disku-
tera tillåter jag mig dock. 

En av studiens utgångspunkter är att människor formas av sociala proces-
ser, omvänt formas sociala och samhälleliga mönster av människor. Männis-
kan är ett påverkbart socialt subjekt men också ett subjekt med vilja, intentio-
ner och intressen som påverkar omvärlden. Beskrivningarna visar att läkares 
och civilingenjörers formbarhet utgör en subjektiv kvalitet som inte bara 
handlar om flexibilitet i termer av böjbarhet (Sennett, 1998). En potentiell 
töjbarhet (Siig Andersen m fl, 2001) ses också. Människor har förmåga att gå 
utöver sin form. En övergripande slutsats är att relationen mellan utbildning 
och arbete kan förklaras som ett samspel mellan faktiska förhållanden och
människors subjektiva föreställningar, samt genom antagande om männi-
skors formbarhet. I studien diskuteras formbarhet som en subjektiv dynamik 
av flexibilitet, stabilitet och ambivalens.

Flexibilitet, stabilitet och ambivalens i praktik 
Föreställningar i dagens samhälle som betonar värdet av att människor för-
håller sig flexibla, mobila och öppna för förändring har pekats på. Resultaten 
visar att människors självförståelse är av sådan art att de vill åstadkomma nå-
got klokt i linje med det. Viljan till ett flexibelt förhållningssätt är stark. Utb-
ildningsval handlar exempelvis inte bara om intresse utan också om vad som 
är attraktivt, gångbart och efterfrågat i arbetslivet – de handlar även om and-
ras och egna förväntningar utifrån helt andra utgångspunkter. Ett flexibelt 
förhållningssätt kan betyda att förhålla sig till de villkor som arbetet erbjuder. 
Beskrivningarna visar att intellektuella och känslomässiga processer samspel-
ar med reella förhållanden i utbildning och arbete. Min tolkning är att aktivi-
teter i läkarnas och civilingenjörernas vardag producerar motstridiga känslor 
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– ambivalens. Vilket visar sig som mänsklig, existentiell problematik i deras 
berättelser. I studien förstås detta som uttryck för identitetens subjektiva dy-
namik (Salling Olesen & Weber, 2001; Salling Olesen 2003, 2006a), även om 
ett psykodynamiskt synsätt för övrigt inte utmärker min analys.  

I läkares arbete följer personliga konsekvenser av problematiska arbets-
villkor inom hälso- och sjukvården. Resultaten visar att höga förväntningar 
från både andra och läkarna själva, i kombination med dåliga förutsättningar 
för arbetet, upplevs pressande. Bristande arbetsledning, ett begränsat utrym-
me för kollegiala samtal och frånvaron av fungerande arbetsgemenskaper be-
skrivs. Min tolkning är att utvecklandet av ett professionellt omdöme får gan-
ska lite utrymme. Kollegiala samtal bedöms av läkarna själva som avgörande 
för att utveckla detta omdöme, för hantering av bland annat svåra situationer. 
Att leva upp till andras föreställningar förstås utifrån studien också som ett 
ganska omöjligt uppdrag. Hur läkarna förstår sig själva och relaterar till andra 
på arbetsplatsen påverkas under sådana förhållanden. Arbetets sociala dimen-
sioner, betydelsen av samarbete och tillit i arbetsrelationer pekas på i avhand-
lingen. Att detta utgör en nödvändig motvikt till en ensidig betoning av indi-
viden, humant kapital och ekonomi inom arbetslivssfären är jag inte ensam 
om att poängtera (se Brown, 1995; Coffield, 1999, Sennett, 1998). Läkarna 
berättar att ett ständigt balanserande för att uppfylla krav och förväntningar i 
arbetet är destruktivt. Min tolkning är att det inte bara är olyckligt för dem 
själva – det är också förödande för arbetet och verksamheterna som så. 

Möjligheter till andra anställningsformer, exempelvis som privat ”hyrläk-
are”, erbjuder en arbetsmarknad utöver landsting och kommuner. Resultaten 
visar att flera i läkargruppen välkomnar detta, även om problem i form av ök-
ade kostnader och bristande kontinuitet i de fasta verksamheterna. Trots en 
stabil arbetsmarknad för läkare 134 berättas om avsaknaden av anställnings-
trygghet. Universitetssjukhusen, framförallt i större städer, garanterar inte att 
läkare får göra sin allmäntjänstgöring eller specialisttjänstgöring där. Konk-
urrensen om plats vid forskningssjukhusen är stor. En läkare uttrycker att 
”det gäller att visa att man är intresserad”. Att parallellt med utbildning och 
AT producera en medicinsk avhandling är ett fungerande sätt. För andra läka-
re innebär det att flytta ut i landet, till mindre sjukhus – med eller utan familj 
och vänner. Ibland handlar det om ”tillfälliga lösningar” – vilka över tid visar 
sig bli ganska långvariga lösningar. Jag påstår att detta är flexibilitet och rör-
lighet i praktik. Det ger konsekvenser på ett personligt och plan. Baumans 
ord om flexibilitet i förhållande till dagens arbetsliv – vilket jag inledningsvis 
antog i huvudsak gällde för IT-ingenjörerna – visade sig också gälla läkare:  

134 Flertalet läkare var landstingsanställda genom AT, ST eller som vikarierande 
underläkare åren 2002 – 2006. 
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‘Flexibility’ means as well the denial of security: the growing number of 
available jobs are part time or fixed term, most contracts are ‘rolling’ or 
‘renewable’ at intervals frequent enough to prevent the rights to relative 
stability from acquiring force. (Bauman, 2001, s 118) 

Det är inte ovanligt att läkarna beskriver sina första år i utbildningstjänstgö-
ring i liknande termer som i Baumans citat. 

För civilingenjörernas arbetsmarknad gäller de förhållanden som Baum-
an beskriver i ännu högre grad, enligt min studie. Projektanställningar av va-
rierande längd är mer regel än undantag. Ingenjörernas geografiska rörlighet 
under perioden har också varit mer omfattande än bland läkarna. Jag förstår 
det som en följd av arbetsmarknadsläget inom IT-sektorn. Enligt min 
tolkning av resultaten handlar ingenjörernas arbeten om att prestera för sig 
själv och andra godtagbara resultat – allt till en så låg kostnad som möjligt för 
att upprätthålla företagens rykte, konkurrenskraft eller helt enkelt sin egen 
”heder” som IT-konsult. Ibland är de själva inte nöjda med sitt arbete och 
sina produkter. De berättar att det handlar om att hålla sig inom kostnads-
ramarna och på samma gång få nöjda uppdragsgivare och kunder, vilket upp-
levs otillfredsställande. Några av ingenjörerna pekar på personliga konsekv-
enser till följd av alltför stort ansvar – ekonomiskt, juridiskt eller socialt. 
Alltför omfattande eller krävande arbetsuppgifter och bristande stöd från 
kollegor och chefer under de första åren i yrket beskrivs. Perioder av sjuk-
skrivning är en erfarenhet för några av de vi samtalat med. Ändå är det så att 
flexibilitetens framsida – individers möjligheter att röra sig i arbetslivet – är 
det som starkast framträder i civilingenjörernas berättelser. 

  En övergripande slutsats av studien är att människors livspolitik inte ba-
ra är produktiv eller av godo. Jag menar att signaler i samhället – om goda 
möjligheter att individuellt ordna livet, kombinerat med generella föreställ-
ningar vilka talar om att vi faktiskt bör vara eller göra på vissa sätt – får såväl 
personliga som generella konsekvenser. Resultaten visar att individers reflex-
ivitet kan leda till personliga lösningar på generella problem i arbetslivet. 
Min tolkning av resultaten är att organisatoriska problem är utbredda på både 
läkarnas och ingenjörernas arbetsplatser. Utifrån studien är det svårt att inte 
dela Baumans (2001) kritik av individualiseringstendenser i samhället. Min 
argumentation bygger vidare på att såväl sociala som etiska aspekter av arbe-
tet blir marginaliserade på grund av människors effektiva, reflexiva livspoli-
tik. Eller, som Sennett (1998) uttrycker det (ung.) – att själva innebörden av 
arbete förändras under de förhållanden som råder i dagens moderna arbetsliv 
med flexibla och slimmade organisationer. 

Resultaten visar att både civilingenjörer och läkare anser att deras utbild-
ning utgör en stabil grund och en plattform för karriär och framtid i arbets-
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livet. Att förklara bägge gruppers utbildning som meritering – ett medel att 
nå social status, tillträde och position i ett fält, eller en profession (se Archer, 
1995; Bourdieu, 1996) – är också rimligt. Att deras utbildning och arbete i 
hög grad påverkar position och privatekonomi finns en fullständig medveten-
het om i grupperna. Resultaten visar att detta särskilt uppskattas då det har en 
avgörande roll för hur fritiden ter sig. En reflektion är att det inte alls är ovan-
ligt att sådana uttalanden dyker upp under samtalen, även hos de ingenjörer 
som hävdar att yrket inte har någon avgörande betydelse för dem utanför själ-
va arbetet. Enligt studien utgör arbetet allt från ”en stor del av livet” till en 
”alltför stor del av livet”. Detta leder diskussionen vidare till frågan om ar-
bete och hållbara liv?

Högre utbildning, arbete & hållbara liv?

I avhandlingens teoretiska del konstateras att en uppgift för högre utbildning 
är att förbereda människor inför ett föränderligt arbetsliv. Att kvalifikation 
och kompetens finns på agendan för anställningsbarhet (se Harvey, 2001; 
Worth, 2002) medför att detta betonas starkt inom utbildningen, enligt besk-
rivningar i min studie. Generellt sett utgör kunskap och lärande en del av det 
moderna samhällsprojektet där sysselsättning, välstånd och hållbar utveckling 
eftersträvas (se SOU 1999:141; SOU 2004:104) – livslångt lärande utgör en 
huvudingrediens i dessa strategier. Jag tolkar livslångt lärande som en över-
gripande strategi för att höja människors beredskap att hantera förändring och 
kontinuitet i dagens samhälle – en teknik för att kunna hantera samhälleliga 
risker. Att ”lära att lära” uttrycks explicit av studiens läkare som ett sätt för 
utbildningen att förbereda inför snabba förändringar i arbetslivet. I kritiska 
ansatser beskrivs ”lära att lära” främst som en teknik att få människor att fle-
xibelt anpassa sig till arbetslivets villkor (se Crowther, 2004). Av tidigare re-
sonemang framgår att jag i mångt och mycket delar dessa analyser. Proble-
men med att se arbete som en livslång kvalificeringsprocess betonas (se även 
Salling Olesen, 2001a, b). Resultaten pekar entydigt på att både läkare och 
civilingenjörer förstår sina arbeten och yrken som livslånga kvalificerings-
processer. Processerna handlar inte enbart om yrkesbanan – levnadsbanan i
stort påverkas många gånger. I följande avsnitt diskuterar jag hur personliga 
konsekvenser visar sig för studiens ingenjörer och läkare. 

livslångt lärande och hållbara liv? 
Studien visar att läkares och civilingenjörers kunskapsbildning, lärande och 
kvalifikation kan förstås som livslånga processer med liknande innebörder 
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detta ges i utbildningspolicy (SOU 1999:141). Att det även handlar om livs-
vida processer är särskilt tydligt för läkargruppen. 

I diskussionen har jag pekat på att läkares yrkesbana och levnadsbana 
tenderar att sammanfalla. Att vara läkare influerar väldigt starkt det övriga li-
vet, såväl arbetets art som villkor visar sig spela en avgörande roll. Min för-
ståelse är att svårigheter att separera arbete och fritid byggs under av generel-
la föreställningar om vad en läkare är, men också av faktiska förhållanden, -
som arbetstider. Studien visar att arbete kvällar, nätter, helger och julafton 
inte underlättar ordnandet av regelbundenhet under arbetsveckorna – det är 
en omöjlighet att uppnå regelbundenhet för många läkare. En annan kompli-
cerande faktor är att det inte är ovanligt att studiens läkare lever tillsammans 
med en annan läkare. Under studiens gång har flera hunnit bilda familj. Av 
deras berättelser ter det sig ytterst komplicerat att få ihop tillvaron. De beskri-
ver hemmet som en plats där de främst ”löser av varandra” i att ta hand om 
barnen mellan arbetspassen. Några avstår helt enkelt heltidsarbete för att ”få 
tillvaron att fungera”. Andra väljer att bosätta sig närmare mor- och farföräld-
rar för att få hjälp med barnomsorg på tider när barnomsorg inte finns att till-
gå. Här visar resultaten på stora skillnader mellan grupperna. Motsvarande 
beskrivningar ges inte av IT-ingenjörer i textmaterialet – arbetstider upplevs 
inte skapa några stora problem för civilingenjörernas privatliv och fritid. 
Resultaten visar att IT-ingenjörernas yrkesbana och levnadsbana i stort utgör 
två parallella spår. De betonar starkt vikten och behovet av att uppnå ”balans 
i livet”. Efter några år i arbete uppfattar flertalet ingenjörer inte heller detta 
som något stort problem att realisera. 

livslång kvalificering som exkludering 

De förhållanden som pekas på i läkares arbete gör det generellt sett svårare 
att uttala något om deras karriär och framtid. Hur ett redan oregelbundet arb-
etsliv/privatliv ordnas spelar enligt min mening en roll för fortsatta karriär-
möjligheter i arbetet. Här utgör läkares informella kvalificering – särskilt i 
samband med val av ST – ett hinder för flera. Tydligt är att ”eftertraktade 
specialiteter” förutsätter ännu mer oregelbunden och oplanerad arbetstid. 
Läkarna berättar att det inte är specialiteten i sig som kräver det, utan att and-
ra erfarna läkare, förutsätter att intresse kommer till uttryck som ett flexibelt 
förhållningssätt till, bland annat, arbetstider. Flera läkare väljer att avstå. De 
pekar explicit på det orimliga i att denna informella kvalificering kan få en 
helt avgörande betydelse för deras framtida karriär. Att kvinnor utmärker sig 
i den gruppen är inget som förvånar mig – när specialisttjänstgöring blir ak-
tuell är många i den ålder då det i Sverige är vanligt att bilda familj. 
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Min tolkning av dessa resultat är att läkares livslånga formella och infor-
mella kvalificeringsgång i arbetet är starkt exkluderande. De människor som, 
förutom arbetet som läkare, vill ha ett någorlunda avgränsat, fungerande pri-
vatliv, med familj och vänner utesluts över tid från vissa tjänstgöringar som 
läkare och framträdande positioner inom hälso- och sjukvården. Detta visar 
sig i min studie, men fenomenet i sig är också något som Fenwick (2004) be-
rör, då hon ställer frågan vad som händer med kvinnorna i en livslångt läran-
de era. Hon problematiserar kvinnors situation i förhållande till bland annat 
familjeliv, dubbelbottnade tolkningar av policy kring livslångt lärande, samt 
dess konsekvenser i olika praktiker. Jag argumenterar utifrån studiens resultat 
och dessa teoretiska referenspunkter att kvinnor riskerar att exkluderas gen-
om informell livslång kvalificering i läkares arbete – något motsvarande 
kommer inte till uttryck kring civilingenjörers arbete. I likhet med Blackmore 
(1997) menar jag även att kunskaper och färdigheter inte nödvändigtvis utgör 
mätbara attribut. De är inte neutralt definierade kategorier – olika maktför-
hållanden finns alltid med och påverkar vad som antas vara accepterade och 
värdefulla kunskaper och färdigheter. Då studien visar att IT-ingenjörernas 
arbetsplatser är starkt mansdominerade, förefaller detta vara av underordnad 
betydelse för denna typ av exkludering. En mer jämn könsfördelning gäller 
för studiens läkare. Jag tolkar det som om förutsättningarna för själva arbetet 
som läkare, tillsammans med en otydlig, informell kvalificeringsgång utgör 
grunden för denna exkludering. 

ohållbar utveckling och ohållbara liv? 

I studien beskrivs att bristen på läkare vid vårdcentraler och mindre sjukhus 
runt om i landet leder till en hög arbetsbelastning på enskilda läkare. Att för 
verkliga politiska ambitioner och på samma gång leva upp till människors 
förväntningar i arbetet förstås som en knepig uppgift att hantera i vardagen. 
Att sociala och etiska dimensioner i arbetet riskerar att utarmas under sådana 
förhållanden är något som också Sennett (1998) har visat. Jag menar att det 
inte bara är en risk – det är ett faktum i flera av läkarnas arbeten. Ambivalens 
i vardagen leder inte alltid till lärande, fördjupade insikter eller konstruktiva 
lösningar och utveckling. Läkarna i studien berättar om depressioner och ån-
gest till följd av sin arbetssituation, sitt ansvar och svårigheter att få livet att 
hänga samman. Studien visar på ett väldigt påtagligt sätt att ett ohållbart liv
inte är en orimlig konsekvens. Några upplever detta redan efter 3-4 år i yrket. 
Livslångt lärande kan under sådana förhållanden framförallt tolkas som en 
obehaglig infiltratör i livet. Även om också IT-ingenjörerna beskriver hög ar-
betsbelastning och ett arbete under stark press, i intensiva perioder, är det 
tydligt att de inte föreställer sig arbetet och dess kvalificeringsprocesser som 
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lika destruktiva för privatlivet, eller för dem själva som läkarna. Även om nå-
gra undantag finns pekar resultaten främst på att de ser detta som en person-
lig utmaning. 

Idéer kring långsiktighet och hållbarhet har som jag ser det potential att 
utgöra motvikt till föreställningar om flexibilitet och livslångt lärande. Tan-
kefiguren hållbar utveckling har berörts tidigare i avhandlingen. Den uttrycks 
som en strävan efter en utveckling som inte motverkar att världen och sam-
hället går att leva i morgon också: ”Ekonomiska, miljömässiga, sociala, etis-
ka, humanitära och hälsorelaterade aspekter” (SOU, 2004:104) betonas. I av-
handlingen syftar begreppet stabilitet på liknande aspekter som avses med 
hållbar utveckling. Min slutsats är att humanitära och hälsorelaterade aspek-
ter av arbete i hög grad behöver diskuteras vidare. 

IT-ingenjör och läkare i framtiden 

Att högre utbildning kan tolkas som en del i ett individualiserat livsprojekt 
(Giddens, 1991; Stehr, 2001) pekas på i avhandlingens teoretiska analys – nu, 
i den avslutande fasen av studien, inser jag vidden av denna resonemangslin-
je. Jag har lärt mig mer om vilka konsekvenser dessa projekt kan få för män-
niskors liv i stort. Även om min studie avslutas, fortsätter civilingenjörerna 
och läkarna sina yrkesbanor och levnadsbanor. 

Om framtiden är det bara möjligt att spekulera tillsammans med de inter-
vjuade. Vid den uppföljande intervjun bad vi dem berätta något om sina 
framtidsplaner i arbetet. Tydligt är att IT-ingenjörerna tänker sig sin framtid i 
termer av fortsatt utveckling och breddning i arbetslivet, också utanför IT-
sektorn. Många ser sig som projektledare eller i olika chefspositioner inom 
några år. Rörlighet är en attraktiv tanke – gärna utanför Sveriges gränser. De 
berättar också om sina personliga projekt, om fritidsintressen, hus, familj etc. 
Min tolkning är att de inte föreställer sig arbetet som en källa till konflikt i 
förhållande till sina mer privata projekt. 

Läkarnas berättelser om framtiden är både mer diffusa och mångfacette-
rade. Istället för att tala om breddning inom ramen för yrket, är en fortsatt ut-
veckling genom specialisering central. Kring detta uppstår också luddigheten 
– det är fortfarande väldigt svårt för många att planera kring sin specialist-
tjänstgöring. Arbetsvillkor inom olika specialiteter beskrivs som avgörande 
för hur de föreställer sig sin framtid som läkare. Även arbetsgivaren spelar 
en roll, några lockas av privata alternativ. En egen öppenvårdsmottagning 
finns i föreställningsvärlden. Enligt min förståelse är det centrala för flera, i 
likhet med detta uttalande ”att hitta något utan att bli ett spöke till människa”. 
Forskning ses också som en möjlig karriärväg bland läkarna. 
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Reflektioner kring ansats och metod 

Studiens uppläggning och metod beskrivs och diskuteras även i avhandlin-
gens kapitel 6. Vissa saker vill jag ändå lyfta fram i denna avslutande diskus-
sion.

Studien var upplagd som en longitudinell intervjustudie med två intervju-
omgångar under åren 2002-2006. Syftet var att följa kunskaps- och identifi-
kationsprocesser över tid, genom civilingenjörers och läkares erfarenheter 
och subjektiva föreställningar av dessa. Jag anser att uppläggningen har gjort 
det möjligt att följa dessa processer på ett såväl empiriskt som teoretiskt tro-
värdigt sätt. Särskilt värdefullt för forskningsresultaten har det stora tidsspan-
net mellan intervjuerna varit – med en doktorsavhandlings mått mätt. För min 
egen arbetsprocess har det troligen varit mindre lyckat. Som sådan är det na-
turligtvis mest effektivt att inte följa några processer, eller, att enbart använda 
tidigare forskning, sekundära källor och policy dokument. Att som i avhand-
lingen följa människors processer över tid kan vara ett riskabelt projekt. Det 
inser jag nu. Den egna forskningsprocessen sätts i rörelse på ett inte fullt kon-
trollerbart sätt – min har inte alltid gått framåt. Dags dato är mina samlade er-
farenheter ändå goda – att göra en longitudinell studie är ändå något jag skul-
le kunna rekommendera andra i samma fas. Min bedömning är att också den 
teoretiska och empiriska förankringen är trovärdig och svarar mot studiens 
syften. Att slutligen avgöra detta är förstås upp till läsaren. 

En öppenhet inför tolkningens betydelse, en kritisk reflektion över studi-
ens teoretiska och praktiska sammanhang, samt en medvetenhet om språkets 
något begränsade möjlighet att förmedla kunskap om den ”rena empiriska 
verkligheten” (Alvesson & Sköldberg, 1994, s 358) har tagits hänsyn till i 
studien. Reflexiv tolkning har varit min utgångspunkt. Tolkningar kan ur ett 
sådant synsätt alltid fördjupas och utvecklas, men faktiska ramar ger rimliga 
proportioner till ambitioner och reflektioner i ett projekt som detta. Att nå po-
ängrikedom i tolkningen har varit min strävan – jag inser ändå att många po-
änger finns kvar att göra i ett mångfacetterat textmaterial. Jag konstaterar 
också att några tolkningar kan överlämnas till läsaren. 

Ett kunskapsteoretiskt och fenomenologiskt intresse har funnits med i 
studien. Detta har kommit till uttryck genom ett problematiserande av gene-
rella föreställningar om kunskaper i samhället och hur dessa produceras, nytt-
jas och värderas, samt genom en fokusering på subjektiva föreställningar, 
människors vardagserfarenheter och livsvärld. Som tidigare betonats har jag 
inte strävat efter att förhålla mig ”teoretiskt ren” vid bearbetning av data, jag 
har använt mig av såväl dialektiska som kritiska resonemang hämtade ur den 

- 228 - 



Kapitel 10. Levnadsbanor och livslångt lärande   

teoretiska analysen. Min bedömning är att detta ryms inom ramen för reflexiv 
tolkning (Alvesson & Sköldberg, 1994, 2008). 

Min distansering till en traditionell vetenskapsmetodologisk positioner-
ing kan diskuteras. Reflexiv tolkning kan mycket väl förstås som en tradition 
likväl som andra. Grunden för valet var att det möjliggjorde ett någorlunda 
teoretiskt öppet förhållningssätt vid tolkning av det transkriberade textmateri-
alet. Metodologin har ingen inbyggd ‘teoretisk barlast’ i sig. Studiens teore-
tiska referensram bygger ett perspektiv – genom tidigare forskning och policy 
inom området. På många sätt hade det troligen varit enklare och effektivare 
om jag lierat mig med någon framträdande teoretiker och hållit mig till den-
nes resonemang, förståelse och användande av begrepp. Jag associerar detta 
främst med en teoretisk avhandling – där olika resonemangslinjer och argu-
ment prövas, rent teoretiskt. Detta har dock aldrig varit aktuellt för mitt av-
handlingsprojekt. Att däremot betrakta och tolka empiriska uttryck utifrån 
”någons” perspektiv faller mig inte i smaken. En person konstaterade under 
resans gång att: ”Du gör det onödigt svårt för dig själv.” En fullständig med-
vetenhet finns om ”den talangen”. Till mitt försvar kan läggas att det också 
handlar om att undvika risken att bli uttråkad. Att saker och ting är mer eller 
mindre förutsägbara är inte stimulerande för forskningsprocessen. Men, det 
har funnits dagar då jag ångrat att kreativa sidor satts i spel just i detta av-
handlingsprojekt. Hur resultatet hade gestaltat sig med ett annat tillväga-
gångssätt vet ingen. Jag anser att sättet åtminstone har möjliggjort att uppfyl-
la studiens syften – dessutom har studien bidragit med såväl egna utsikter 
som insikter under arbetets gång.

En fascination för språk i text fanns med från början. Jag erkänner nu en 
om möjligt större fascination för vad språket representerar – i avhandlingen 
utgör språket både representationer och sociala konstruktioner. Berättelser 
ger återblickar av välden vi befinner oss i och skapar mening – de är konstitu-
tiva för den sociala verkligheten (se Searle, 1997). På så sätt är våra berättel-
ser med och formar framtiden. Detta faktum har påverkat såväl studiens till-
vägagångssätt, de berättelser som berättas samt textframställningen i sig. 

Frågan om andra kvalitativa aspekter som konsistens och en intern logik i 
texten överlåter jag till läsaren att avgöra – min absoluta strävan har varit att 
uppnå detta. Etiska och estetiska principer har varit minst lika viktiga. Utifrån 
tidigare resonemang om generalisering som ”igenkännande av gestalt” (Lars-
son, 2005b) inser jag att också detta är en fråga att med gott samvete över-
lämna till läsaren att bedöma. I linje med min tolkning av Larssons resone-
mang har jag också prövat att generalisera delar av min egen gestaltning till 
andra sammanhang – till den vetenskapliga praktiken. Det visade sig såväl 
möjligt som överraskande trovärdigt. 
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Avslutande kommentarer 
Det mesta kring studien – av det som gör sig i en avhandlingstext – är för-
modligen skrivet. Kort vill jag bara påpeka att min förhoppning är att av-
handlingen har bidragit med några nya insikter – teoretiska eller empiriska. 
Såväl poängrikedom som nyanser i tolkningen har strävats efter – jag inser 
dock att fler poänger finns att avtäcka. 

Det orimliga i att beskriva relationen mellan utbildning och arbetet utan 
hänsyn till människor och människors liv har blivit allt tydligare för mig und-
er studiens gång. Då en nyfikenhet fortfarande finns på människors formbar-
het ses en potential i att komplettera avhandlingen med en uppföljande studie, 
med ett mindre antal av läkarna och civilingenjörerna efter ytterligare några 
år i arbetslivet. Det skulle vara möjligt att fördjupa tolkningen av vissa upp-
täckter genom att studera dessa i form av livs berättelser. Genus och hälsore-
laterade aspekter är inte minst intressanta ur detta perspektiv. Dekonstruktion 
av professionsteoretiska resonemang förefaller också vara både möjligt och 
intressant med ett sådant angreppssätt. Arbetet har också väckt ett vidare in-
tresse för de reella sammanhang som fokuseras i studien – arbete inom IT-
sektorn och hälso- och sjukvården har visat sig bjuda på vitt skilda problema-
tiker. Intressanta aspekter av detta finns som inte har rymts inom denna stu-
die. En kvantitativt inriktad studie med fokus på utbredning av vissa signifi-
kanta fenomen skulle vara ett värdefullt komplement. Min studie har i hög 
grad fokuserat de första åren i arbetslivet efter avslutad utbildning. Med re-
sultatet i handen förefaller det även intressant att undersöka hur respektive ut-
bildning förhåller sig till, och konkret hanterar, de specifika problem som lyf-
ts fram i studien. 
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Flexible people 

”Flexibility” names the tree’s capacity both to yield and to recover, both 
the testing and the restoration of its form. Ideally, flexible human 
behaviour ought to have the same tensile strength: adaptable to changing 
circumstances yet not broken them. Society today is searching for ways to 
destroy the evils of routine through creating more flexible institutions. The 
practices of flexibility, however, focus mostly on the forces bending 
people. (Sennett, 1998, p 46) 

Universities and workplaces of today constitute part of the scenario sketched 
by Sennett in his studies of American working life ten years ago: The fragi-
lity of people when their foundations concerning knowledge and skills related 
to working do not meet the demands of working life any longer. Flexibility 
could possibly be seen as a disputable ‘solution’? Everyone who has climbed 
trees as a child knows that the tree’s branch breaks if we bend it a sufficient 
number of times. The same goes for people’s capacity to “yield and recover” 
– it is somewhat limited. Higher education and working life in Sweden are in-
fluenced by trends similar to those pointed out in the introductory quotation. 
Discourses today, as expressed in research and educational policy, empha-
sise, among other things, the need for generally useful knowledge, generic 
skills, mobility and lifelong learning. My thesis is framed not only by 
thoughts about trees and people, but also about theoretical studies and reflec-
tions on higher education and work. The focus in the present study is on the 
way people are bent, stretched and shaped by changing circumstances. A fun-
damental assumption is that people adapt to social conditions, and inversely, 
that the ways people are and act affect the social world and society. 

This thesis is based on a longitudinal interview study. The empirical data 
have been collected through interviews with physicians and information tech-
nology engineers. The informants’ subjectivity, their experiences and life tra-
jectories are the starting point for interpretation and analysis. The concepts 
flexibility, stability and ambivalence are used as analytical tools. 

Aim and research questions 
The overall aim is to describe and interpret the relationships between higher 
education and work, partly by studying (a) general ideas in research and 
policy, partly (b) people’s subjectivity and everyday life experiences. 
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More specifically, the aim is to explore engineers’ and physicians’ under-
standings and experiences of knowledge and identification processes during 
their first years in the profession, and how they express and construct me-
aning out of these processes as well as to describe and interpret this as life-
trajectories. 

The research questions are: 

� What subjective ideas of the formation of knowledge and identifi-
cation appear during the first years in the profession as an engineer or 
a physician? How do they express and construct meaning from these 
processes, and how can this be interpreted and related to the engine-
ers and the physicians’ life trajectories? 

� How can the relationship between higher education and work be 
interpreted from the perspective of the informants’ subjectivity, 
experiences and life trajectories? 

Engineering education and medical education in Sweden
The educational program in engineering has many profiles, such as engine-
ering physics, industrial engineering, mechanical engineering, computer sci-
ence, and the profile focused on in this study – information and communica-
tion technology. A university degree in engineering is awarded after the 
completion of 180 credits 135 corresponding to 9 terms or 4.5 years of studies. 
In 2004 there were 14 higher education institutions in Sweden that provided 
engineering programs. 

To be granted a license as physician, the students have to graduate from a 
medical education program after the completion of 220 credits 136 (11terms or 
5.5 years of studies); they also have to complete a general training program 
of at least 1.5 years. A medical license can be applied for when they have 
completed the training program. They are then are authorised to practise 
medicine. Specialist competence requires another 5 years of practical expe-
rience together with further studies in medicine, for example, in surgery, ge-
riatrics, paediatrics, general medicine or psychiatric medicine. In 2004, six 

135 As a result of the standardisation of higher education in Europe (the Bologna 
process) the program will consist of 300 higher education credits in 2008.  
136 See note 1. The new curriculum (2008) will consist of 330 higher education 
credits.
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universities in Sweden offered medical education for physicians (Högskole-
verket 2004:36R, SCB, Education and Work, 137 2004). 

Theoretical and methodological framework 

Knowledge and identification 
In contemporary research, the construction of knowledge and identities can 
be understood as life projects. Two different lines of reasoning can be distin-
guished. On the one hand, the reflexivity of man is emphasised – the possi-
bility to reflect, revise and make rational choices is big. The formation of 
identities can be understood as a self-reflexive project (Giddens, 1991). On 
the other, people are influenced by general ideas and actual conditions in 
everyday life – the possibility to choose is in reality limited. Identification is 
not necessarily rational (Bauman, 2001, 2004).  Both these figure of thoughts 
are used in my study. The concept of identification is preferred to the concept 
of identity. Identification refers to a shaping process rather than an essential 
meaning. Conflicting emotions – ambivalence – that arise in everyday life are 
understood as the subjective dynamics of identity (Salling Olesen, 2003, 
2006a; Salling Olesen & Weber, 2001; Weber, 1996). The construction of 
knowledge as well as professional identification is influenced by this subjec-
tive dynamics of identity. 

Life politics 

The individualisation of knowledge means that the subjectivity and reflexi-
vity of the individuals are attractive raw materials for life politics. Life poli-
tics is interpreted as a constant ongoing process, which deals with identity 
and people’s negotiation related to it (Bauman, 2001, 2004). People are ex-
pected to apply this kind of politics to themselves, and to their entire life. The 
limits of life politics are discussed in my thesis – everything that happens in 
life is not likely to be understood and explained in terms of choice or refle-
xivity. Real life conditions and a number of figures of thought place limits on 
our choices and actions. Based on Bauman’s theories and discussions, critical 
viewpoints of life politics are collected. 

Lifelong learning 

In modern times, universities and higher education have played an essential 
role in the production of knowledge (Barnett 1994, 2000, 2004; Bleiklie & 

137 In Swedish: Utbildning och arbete (SCB, 2004). 
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Powell, 2005; Stensaker & Dahl-Norgård, 2001; Tierney, 2001). A discursive 
explosion of lifelong learning (see Bagnall, 2000; Blackstone 2001; Brennan 
et al. 2000; Coffield, 1999; Crowther, 2004; Salling Olesen, 2000; Welton, 
2001) can be seen parallel with processes that move knowledge production 
closer to the context in which knowledge and skills are used, e.g. workplaces. 
These processes have also been pointed out by researchers in the theory of 
science (Gibbons 2002; Nowotny et al. 2001). At Swedish universities, coop-
eration with other actors outside the university is emphasised. Cooperation is 
regarded as a prerequisite of quality and relevance when it comes to the de-
mands in working life and expectations in society (Högskoleverket, 2005:9 
R). Cooperation between different actors is also described as a precondition 
for lifelong learning and sustainable development in society. This is evident 
from the document: Learning for sustainable development 138 (SOU, 
2004:104).  

In Sweden, as well as in other countries, lifelong learning is regarded as a 
method compensating for the need of new competencies in working life 
(Högskoleverket, 2003:27 R). What people learn needs to correspond to 
demands in the labour market (Högskoleverket, 2004: 36 R). In this thesis, 
lifelong and life wide learning processes are understood as figures of thought 
– which also are present in everyday life at universities and in other work-
places in today’s society.    

Life-trajectories 

The course of events focused on in my study is when engineers and physic-
ians encounter working life after completion of the educational program, and 
the first years in their profession. These passages are dealt with as segments 
of people’s life trajectories. On the one hand, life trajectories can be descri-
bed as expressions of individuals planning and ordering life in its entirety – 
educational or professional choice is regarded as a part of a reflexive life pro-
ject (Giddens, 1991). On the other hand, the concept emphasises circumstan-
ces and conditions in everyday life that bring meaning to these processes – 
educational or professional choice is in some way a response to experiences 
and everyday life conditions, or simply a consequence of our current under-
standing of different phenomena (Bauman, 2001, 2004). 

Both lines of reasoning pointed to are made use of in the analysis. In ad-
dition, thoughts and ideas from Salling Olesens (2000; 2001a, b) and his Da-
nish colleagues (Siig Andersen et al. 2001; Weber et al. 2001) life history ap-

138 In Swedish: Att lära för hållbar utveckling (SOU, 2004:104). 
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proach are used. However, the concept of life trajectory is preferred to that of 
life history in my study. 

Flexibility – ambivalence - stability 

In texts about today’s working life, flexibility emerges as a powerful figure. 
Sennett (1998) points to personal consequences of modern working life with 
its flexible workplaces, slim-fit organizations and an unstable labour market 
– the meaning of work is changing under such circumstances. The flexibility 
of man is discussed by Salling Olesen (2003) and his colleagues (Siig An-
dersen et al., 2001) in terms of a subjective dynamics in learning processes. 
They emphasise the ambiguity of learning and flexibility. 

Good probabilities for ordering life – at the same time as society and 
powerful discourses are telling us what we ought to be and ought to do – can 
be apprehended in contradictory ways. 

Ambivalence is the other side of this coin. My thesis is influenced by 
Bauman’s (2001) critique of individualization in society, and his reasoning 
about ambivalence associated with this individualization. It is also influenced 
by Weber’s (1995, 1996) as well as Salling Olesen and Weber’s (2001) ideas, 
when they stress that complex situation in everyday life always produce mix-
ed emotions. Ambivalence is used as a frame of interpretation. 

Sennett (1998) discusses the character of man and ethical values in con-
temporary working life. The concept of character focuses on long-term aspec-
ts of emotional experiences connected to other people. Ideas of long-term and 
sustainable processes are counterbalanced by discussions of flexibility in this 
study. Sustainable development aims at widely differing aspects of society as 
a whole – with the implication of striving for a development in society that 
does not jeopardize a world possible to live in tomorrow. “Economical, envi-
ronmental, social, ethical, and humanitarian and health related aspects” are, 
among other things, pointed out as crucial for sustainability (SOU, 
2004:104). In my thesis, the concept of stability deals with similar aspects 
such as sustainable development referred to in this document.

Research design and approach 
This study is based on a longitudinal interview study. During the period 
2002-2006, data were collected in two separate rounds of interviews with 22 
physicians and 21 engineers. Four Swedish universities are represented – 
Göteborg, Linköping, Uppsala and Karolinska Institutet in Stockholm. 

The study is designed to follow processes over time. Interviews are car-
ried out when the physicians and engineers are novices in their respective 
professions, and after two to four years in working life. As a relatively long 
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time passes between the interviews (approximately three years), many chan-
ges are take place in people’s work and life. All together, the empirical mate-
rial consists of transcriptions of 72 interviews. 

Reflexive interpretation

The methodological starting point is reflexive interpretation – a qualitative 
approach, which somewhat distances itself from traditional research metho-
dological standpoints (Alvesson & Sköldberg, 1994, 2008). This means three
things to my study – awareness of (a) interpretation in the analysis of the 
empirical data, (b) the researcher as a subject and interpreter, together with 
(c) necessity of theories and contextualisation for understanding phenomena. 
The approach permits richness in description (Alvesson & Sköldberg, 1994) 
through interpretations on the three levels pointed out (a-c) in the analysis of 
the transcribed interviews. 

Educational program and carrier choice 

In my study, the choices of higher education and profession are described and 
discussed as reflexive life projects (Giddens, 1991) and in terms of subjective
dynamics (Salling Olesen, 2001a, b).

Reflexive life projects and subjective dynamics 

The study indicates that it is not self-evident that an educational and pro-
fessional choice should be regarded as a rational ordering of life – i.e. as 
reflexive life projects. The choice is strongly influenced by subjective dyna-
mics. The results show that physicians and engineers base their choices of 
study program on rational grounds. This fact did not surprise me. A comp-
licating subjective dynamic is also present; conflicting thoughts and emotions 
– ambivalence – frequently appear. In my view, these dynamics bring about 
negotiations with and about themselves among the informants – they set 
necessary boundaries for life politics (Bauman, 2001).  

Fragility in projects engaged in the social world – stability in 
ritual projects 

The physicians’ educational and professional choice is characterised by altru-
ism and the fact that the work of a physician is concerned with dimensions of 
life and death. The study indicates that the educational program makes their 
subjective ideas more distinct – the specific knowledge is strongly associated 
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with values and ethical aspects. These are characterised by singular structures 
of knowledge, which build on inner dedication (see Bernstein, 1971, 2000). 
The will to work with something concerning people is a strong motive – the 
physicians describe their professional choice as a socially engaged project.
Taken together, these things tend to make the physicians’ life projects fragile. 
The study indicates that what many physicians encounter at work during their 
first years strongly influences their world of perceptions and understandings. 

In the same way as socially engaged projects are the physicians’ distinc-
tive feature, the ritual projects (see Abrandt Dahlgren et al. 2006) are charac-
teristic of the engineers in my study. The educational program is described as 
a ritual for entrance into working life. The ritual projects seem to be produc-
tive – in the sense that more or less all of the engineers were working in the 
period 2004-2006 – in spite of a rather unstable labour market for engineers 
in information technology during this period. In this sense, ritual educational 
projects can sometimes be described as retroactively stable. 

Becoming an engineer or physician 

In one of the chapters, the focus is on how engineers’ and physicians’ identi-
ties are shaped through knowledge processes and identification. To a very 
small extent, identities are described as predestined – they are assumed to be 
open to constant alteration (Bauman, 2004; Jørgensen, 2004). 

Engineer – becoming a generalist and playing the game with 
a safe hand 

The results indicate that engineers become engineers through examination, 
position at work and when meeting other employees who are not engineers. It 
is obvious that the information technology business has a significant in-
fluence on the shaping of the engineers in this study. 

The profession is described as stable and safe with reference to the labo-
ur market. In spite of the fact that the labour market for engineers in informa-
tion technology was not very good in the years around 2000, many engineers 
see themselves as potentially employable – with good opportunities on the 
labour market in the future. 

This assumption takes as its starting point the general knowledge base
and generic skills. Research on higher education and educational policy desc-
ribe creativity, flexibility, communicative skills, social skills in establishing 
contacts and networks as attractive and marketable skills in today’s and to-
morrow’s labour market (see Brown et al., 2001; Jørgensen, 2002; Högskole-
verket, 2003:27 R.). The study shows that the engineers in information tech-
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nology are a typical example of general and marketable skills – in particular, 
they are shaped as flexible generalists in working life. However, their identi-
fication with the profession is ambivalent. Even after a couple of years, they 
are quite loosely rooted in the profession.  

Physician – becoming a character and playing the game with 
oneself 

The results describe how physicians become physicians through their perso-
nality and experiences when independence, responsibility and decision-ma-
king are put to the test in the workplace. Role models in the educational 
program and role models at work shape the physicians. These are important 
for becoming a physician, according to my study. 

Personality is a significant platform for the physician; to some extent this 
facilitates entrance into the profession. This could be a stable/durable const-
ruction. However, the opposite is indicated in my study. Experiences from 
everyday practices shed some light on the problems. People working in to-
day’s health and medical care need to handle the pressure to produce more 
and more care during their working hours and, together with constantly chan-
ging methods of treatment and a general public that is increasingly enligh-
tened, this makes the work very demanding – not least for a recently gradu-
ated physician. Becoming a physician is very much a question of flexible 
negotiation with oneself, real life expectations and demands at work – mixed 
emotions are produced. Ambivalence (Salling Olesen & Weber, 2001; Web-
er, 1995, 1996) appears when the physicians encounter the multiplicity of 
problems during their working day. Personal responsibility, continuous self-
reflection and flexible negotiation associated with expectations and demands 
at work and life in general are strongly emphasised – failures are perceived as 
personal. Physicians’ professional identification can be interpreted as the for-
mation of character, according to its moral meaning as pointed out by Sen-
nett (1998). 

The study indicates that personality and professional identification moul-
ded in the same form do not necessarily bring about a stable construction – 
the borderline between the personal and the professional identity is blurred. 
This could be a brittle construction.

Being an engineer or a physician 

The study shows that professional identification occurs in different ways for 
engineers and physicians, which is not remarkable in itself. What I want to 
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point out are the personal consequences of the different ways of developing a 
professional identity. 

Identification as a flexible strategy or a permanent state 

Being an engineer is not interpreted as a permanent state. They use their title 
when necessary – if at all. At work, they tell other people that they are en-
gineers only when they think it is of vital importance, such as in contacts 
with principals, customers and other companies. The engineers in this study 
use their title in a flexible and strategic way – it could be interpreted as if 
they are playing a game with their professional identity.  

The physicians’ professional identification is very different from the en-
gineers’ flexible acting. Descriptions such as “I am always a physician or I 
never leave my role as a doctor” are common. The study also indicates that it 
could be complicated to be both a physician and a woman at work. Patients, 
colleagues and other employees have different expectations of a female phy-
sician than of a male physician. Among other things, the results describe yo-
ung women’s experiences of patients’ lack of confidence in them – because 
they are young women. Expectations from other colleagues are of a different 
kind – the female physicians state that they “get less support” than male 
physicians. Being constantly available for consultation – even in their spare 
time – is an expectation commonly faced by the physicians in this study. To 
sum up, the study indicates that the physicians are always physicians, with is 
not always to their advantage. 

Engineer – confined to workplace, occupation and working 
hours

In this study, the engineers’ identification is confined to their occupation in 
the workplace. Spare time and private life are only influenced by work to a 
small extent. Other people’s expectations do not cause big problems in the 
engineers’ social life. They point out the necessity of separating work and 
spare time – the engineers do not identify themselves with their work in their 
leisure time. Their professional identification could be interpreted as weak. 
On the one hand, they emphasise that “I don’t think of myself as an engi-
neer”; on the other hand, their profession is confined to their place of work 
and their working hours. Their ‘weak’ identification is not necessarily a sign
of weakness – my interpretation is that they are not firmly rooted in their 
profession. Today’s working life offers technological solutions with good op-
portunities for dispelling ideas of work as being confined to time and place. It 
is obvious that the engineers in this study do not strive to attain this, in spite 
of such opportunities. 
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To sum up, the study indicates that the engineers only to some extent as-
sociate their work and profession with their life as a whole. The engineers’ 
professional career is parallel with their life trajectories.

Physician – profession associated with personality 

The results show that the physicians associate their profession with their per-
sonality. The phrase “I am always a physician” occurs frequently – their pro-
fession can be understood as a permanent companion, even in their leisure 
time. My interpretation is that physicians’ professional identification can be 
‘indefensibly strong’ as a consequence of this vague boundary between them- 
selves and the profession. A personal consequence of working conditions and 
general ideas of what a physician is or ought to be – the physician as an “in-
fallible person” or “almost God” – is described. Ambivalence is displayed as 
a more or less fixed state of mind. The physicians negotiate their profession 
in relation to themselves.  The ‘indefensibly strong’ identification with the 
profession can be interpreted as the subjects handling of contradictory expec-
tations at work – a clear/strong identification that reduces complexities (see 
Salling Olesen, 2006b; 2007a). 

The study indicates that the close connection between person and profes-
sion gives rise to difficulties in separating work from spare time – their pro-
fession is strongly connected to them. The physicians’ career and life trajec-
tories coincide.

Flexibility, stability and ambivalence in practice 

General ideas in society that emphasise the importance of flexibility, mobility 
and people’s prompt adaptation to changes are pointed out in the thesis. Pe-
ople strive to achieve these things – the wish to have a flexible life is strongly 
expressed in many stories in this study. 

The results show that personal consequences follow from the physicians 
working conditions in the field of health and medical care. Large demands 
from others, as well as from themselves, are experienced as oppressive. The 
physicians encounter ideas such as that “diseases do not exist” or at least, it is 
possible to find a cure for them. Their stories tell us about insufficient mana-
gement, lack of fellowship in their work and restricted space for conversation 
between colleagues. The importance of social dimensions of work, such as 
cooperation and trust in relations, is pointed out in the thesis. A counterbal-
ance to the one-sided emphasis on the individual, human capital and econo-
my in working life is described (Brown, 1995; Coffield, 1999, Sennett, 
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1998). The physicians’ need to balance to the demands in their work is expe-
rienced as destructive. In spite of a stable labour market for physicians, em-
ployment is not guaranteed. The university hospitals do not guarantee the 
physicians a general training program or employment for specialisation – 
there is considerable competition in the research hospitals. Some physician 
state that “you have to show your interest in what you are doing” – producing 
a thesis in medicine parallel with their education and the general training 
program is one way of doing this. For others, it involves moving out into the 
country and to smaller hospitals – with or without family and friends. I 
interpret this as flexibility and mobility in practice.

For the engineers, short-term contracts are more the rule than the excep-
tion. Their mobility during this study was more extensive than in the case of 
the physicians. Information technology was also hit by a slowdown in busi-
ness activity. Consequently, concepts such as flexibility and mobility in the 
labour market are given very specific meanings in the engineers’ stories. The 
engineers experience flexibility as adaptability to the impossibility of mobi-
lity. This has little in common with individuals’ free movement in the labour 
market – which is pointed out in one of the higher education policy docu-
ments (Högskoleverket, 2003:27 R). The results indicate that the engineers’ 
work involves achieving results that are acceptable to themselves and others 
– everything at as low a cost as possible in order to uphold the companies 
good name, or simply their own honour as an IT consultant. There are times 
when the engineers are dissatisfied with their own work and products. Satis-
fied customers are very much a question of not exceeding the estimated cost 
– this is often felt to be dissatisfying. Some engineers point to personal con-
sequences caused by too much financial, legal or social responsibility. Insuf-
ficient support from colleagues and supervisors during their first years in the 
profession is also described. Some of the engineers have been on sick leave a 
several times.  Nevertheless, the bright side of flexibility – the opportunities 
the individuals have to move in the labour market – is very much apparent in 
the engineers’ own descriptions. 

The results indicate that both engineers and physicians consider their ed-
ucation as a solid ground and a platform for their respective career in wor-
king life. The educational programs can also be interpreted as qualification – 
an instrument to achieve social status, admission to a position in a field or a 
profession (see Archer, 1995; Bourdieu, 1996). A complete awareness that 
their education and work affect the possibilities of developing in working life 
as well as their position, social status and private financial position is shown 
in both groups. 
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Higher education, work and sustainable life? 

One of the tasks for universities and institutions of higher education is to pre-
pare people for a changing working life among other things – qualification 
and competence together make up the agenda for employability (see Harvey, 
2001; Worth, 2002). Knowledge and learning are essential components in the 
modern project of society, which strives to attain employment, wealth and 
sustainable development (see SOU 1999:141; SOU 2004:104). Lifelong lear-
ning is the main ingredient in these strategies. The results from my study in-
dicate individualized knowledge processes (see Bauman, 2001; Stehr, 1994, 
2001); expressions such as “learning to learn” frequently occur in the texts. 
Learning to learn is not only a question of the professional career – the whole 
life trajectory is deeply involved. 

Lifelong learning and sustainable life

The physicians and engineers’ building up of knowledge and qualifications is 
interpreted as lifelong processes in this study. Also, it is obvious that this 
concerns life-wide processes, especially in case of the physicians. 

Being and working as a physician strongly influences other areas of their 
life – difficulties in separating work and spare time are reinforced by working 
conditions, e.g. working hours. Working evenings, nights, on holidays and 
over Christmas does not make it easier to order life during the weekdays – re-
gularity is an exception for the physicians. Another complicating aspect fou-
nd in data is that it is not unusual for the physicians to live together with ano-
ther physician. During the course for the study, many of the physicians raised 
a family. Their descriptions show that it is not an easy matter to arrange their 
life – home is a place where they “stand in for each other”, taking care of the 
children when they are off work. Some of the physicians give up full-time 
work. Here, the results indicate large differences between the two groups – 
few, if any, comparable descriptions by an engineer are found in the inter-
view material. Hours of work do not encroach to any large degree on the en-
gineers’ private life. The results show that working life and leisure time are 
separated – the engineers’ professional career runs parallel with their life tra-
jectories. They strongly emphasise the importance of striving for “balance in 
life”. After two or three years of working, they do not see it as a problem. 

Lifelong qualification as exclusion 

Physicians’ informal qualification – especially concerning their choice of 
specialisation – can be a career obstacle. Many popular areas of specialisation 
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involve irregular working hours with the physicians having to be on call/duty, 
and it is very common that some specialisation drop out of them for this 
reason; for the sake of their spare time, social life, friends and family. My 
interpretation is that this is a question of an individual solution to a structural
set of problems. When it was time for the physicians in the study to choose 
and do their practice for specialisation, many of them were at the age when it 
is usual to raise a family in Sweden. Women made up a significant proportion 
of the group that dropped out of popular specialisations for these reasons. In 
their descriptions, I found that that both the formal and informal qualifica-
tions in physicians’ work are strongly excluding processes. Fenwick (2004) 
highlights this phenomenon when she asks what happens to the women in a 
lifelong learning era. Fenwick discusses in a fruitful way women’s situation 
in working life and family life, together with the ambiguous interpretations of 
a lifelong learning policy and its consequences in different practices. 

A similar phenomenon does not appear in the engineers’ stories of their 
work and qualification process. Since the study shows that the engineers’ 
workplaces are heavily dominated by men, this seems to be of minor impor-
tance for this kind of exclusion. A nearly equal number of men and women 
work as physicians. My interpretation is that the prerequisites in the physic-
ians’ workplaces, the informal and vague processes of qualification together 
compensate for this exclusion. 

Unsustainable life? 

Even if the engineers describe periodically high workloads and trying work-
ing conditions, it is unusual that they experience their work and its qualifica-
tion processes as destructive for themselves or for their private life. The 
results indicate, with a few exceptions, that the engineers regard their work 
and qualification processes as personal challenges. The difference between 
the engineers and physicians in this study is striking on this point. The shor-
tage of physicians in small hospitals and primary health care centres results in 
heavy workloads. The study shows that it is no easy matter to live up to peop-
le’s expectations and at the same time realize political ambitions in everyday 
life as a physician. Social and ethical aspects of work run the risk of being 
minimized under such circumstances, which is something Sennett (1998) has 
pointed to and discussed. In my view, this is not only a danger – it is more 
than that for some of the physicians. The results show that ambivalence in 
weekdays not always implies learning, deeper insights, development or gene-
rative solutions. The physicians talk about depression and anguish caused by 
their working conditions, responsibility and difficulties in separating work 
and life – an unsustainable life is a conceivable consequence. Ideas about 
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long-term life projects and sustainability are a counterbalance to talk about 
lifelong learning and flexibility in higher education and working life. The fig-
ure of thought – sustainable development – strives for a development in a so-
ciety that does not run counter to a world possible to live in tomorrow. “Eco-
nomical, environmental, social, ethical, and humanitarian and health related 
aspects” (SOU, 2004:104) are pointed out. My study indicates that there is a 
need to discuss these aspects further.   

Final comments 

This thesis has discussed higher education and professional career in terms of 
individualized life projects and life trajectories. In summing up the thesis, I 
realize that I have learned a lot about these phenomena and the personal con-
sequences for engineers’ and physicians’ life in general. 

As regards the future – I can only speculate together with the engineers 
and physicians. At the follow-up interviews, they were asked to say some-
thing about their future plans and career. The engineers talk about their future 
in terms of continued development and broadening of their work, even out-
side the information and technology domain. Many of them think of themsel-
ves as a leader of a project or in a position as a manager within a few years.
Mobility, preferably international mobility, appears to be an attractive figure 
of thought. Additionally, they talk about their personal projects, leisure-time 
activities, house, family, etc. It is obvious that they do not think of their work 
as conflicting with their more private projects. The physicians’ stories about 
the future are both more filled with nuances and fuzzier. Instead of talking 
about broadening, a continued development through specialization is descri-
bed. Specialization is a source of uncertainty, many of them have not yet de-
cided about specialization. Working conditions in different specialities are of 
vital importance for how they think about their future as physicians. The em-
ployer is also important – some of the physicians talk about private alterna-
tives. For many physicians, the key to the future and a career is “finding 
something without becoming only a half person”, as one of the physicians 
told us. The physicians also think of research as a possible career. 

Finally, although my study is finished, the engineers and physicians are 
continuing their careers and lives. I am still curious about their life trajec-
tories.
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Bilaga A: Intervjuguide 1 

Bilaga A: Intervjuguide 1 

1. Berätta varför Du har valt det här yrket. 
Vad gjorde att Du sökte och fick detta arbete? 

2. Berätta hur en arbetsdag ser ut – Vad gör Du? 
(Vad gjorde du igår?) 
Hur typisk var denna arbetsdag för Dig? 

3. Finns det någon form av arbetsbeskrivning (eller liknande dokument) för 
ditt arbete? 
Vad förväntas av Dig enligt denna arbetsbeskrivning? 
Hur stämmer arbetsbeskrivningen överens med det Du faktiskt gör? 

4. Vad upplever Du att arbetet kräver av Dig? 
kunskapsmässigt (Vad måste Du kunna?) 
som person (Måste Du vara på ett visst sätt?) 
för att fungera socialt (Måste Du fungera på ett visst sätt?) 

5. Vilka möjligheter till lärande och utveckling erbjuder ditt arbete? 
Vad lär Du? 
Hur lär Du? (på vilket sätt/i vilka situationer) 

 6. Vad uppfattar Du som angelägna problem inom ditt område idag? 
Hur förhåller Du dig personligen till detta? 
(Varför finns det egentligen civilingenjörer/läkare?) 

7. Hur är det att vara nyutexaminerad läkare/ingenjör? 

8. Hur ser din bild ut av hur en läkare/ingenjör ”skall” vara? 
Vad tror Du har påverkat Din syn på detta? 
Vem/vilka? 

9. Har Du någon bild av organisationen/verksamheten? Berätta hur den ser 
ut.
Hur vill Du placera dig själv i det sammanhanget? 
(Hur uppfattar Du Din egen roll/plats/funktion i organisationen?) 
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10. Vad värderas högt på arbetsplatsen? 
(Vilken typ av kunskap, kompetens eller egenskaper värderas högt på 
arbetsplatsen?) 

11. Hur uppfattar Du förändringsklimatet i organisationen? 
Om Du vill förändra något som rör dina arbetsuppgifter - hur går Du då till-
väga?

12. Vilken grad av frihet har Du i arbetet? Vad/vem/vilka styr över ditt 
arbete? 
I vilken utsträckning känner Du dig begränsad av föreskrifter, procedurer och 
liknande?

13. På vilket sätt får Du feedback/återkoppling på det du gör? 
Vad får Du återkoppling på… och av vem/vilka…? 
Är det denna typ av återkoppling Du vill ha? 

14. Hur tycker Du att relationer och samarbete med kollegor och arbetskam-
rater fungerar? 

15. Vilka förväntningar hade Du på arbetet/yrket innan Du började arbeta? 
Hur stämmer denna bild med hur det ’faktiskt är’?

16. Berätta hur Du upplevde den första tiden i arbetet. 
(de första dagarna) 

17. Hur skulle Du vilja beteckna övergången från utbildning till arbete? 

18. På vilket sätt introducerades Du på arbetsplatsen? 

19. Om Du tänker på den bild av arbetet som läkare/ingenjör som Du hade 
med dig från utbildningen - Hur stämmer den bilden överens med hur det är 
att vara läkare/ingenjör? 
(För vilka situationer eller uppgifter har den, respektive har den inte, gett en 
realistisk bild?) 

20. Uppfattar Du dig som väl förberedd för ditt arbete - På vilket sätt? 
Vilka situationer känner Du dig förberedd inför? 

21. Finns det situationer i arbetet Du känner dig oförberedd inför – Vilka? 
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Vad är det då Du saknar? 

22. Vad bär Du med dig från din utbildning in i arbetslivet? 
Vad har Du med Dig från annat håll? 

23. Vilken typ av kunskap/kompetens tillvaratas i arbetet? 
Vad tycker Du själv att Du kan tillföra i arbetet/på arbetsplatsen? 
Anser Du att Du har kunskap som inte utnyttjas som skulle kunna bidra till 
att förbättra organisationen eller arbetet? 
Har utbildningen begränsat/hindrat Dig vid utövandet av Dina arbetsupp-
gifter?
(Har Du lärt Dig något nytt sedan Du började arbeta? Vad?) 

24. Sammanfatta kort vad Du menar är väsentlig kunskap/kompetens i ditt 
yrke och nuvarande arbete. 

25. Kan Du berätta om Din utbildning? 

26. Vad anser Du att syftet är med universitetsutbildning? 
Vad tror Du att arbetsgivaren anser att syftet är…? 

27. Om Du ser tillbaka på din utbildning – Vad uppfattar Du som särskilt 
värdefullt?

28. Vad i utbildningen betraktar Du som mindre värdefullt? 
På vilket sätt/Varför anser Du att detta är mindre värdefullt? 
Har Du något förslag till förändring av utbildningen? 

29. Vad har Du (då) lärt genom din utbildning? – Sammanfatta kort. 

30. Är det något annat Du vill ta upp som rör Din utbildning, Ditt arbete eller 
övergången däremellan? 
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Bilaga B: Intervjuguide 2

1. Vad har hänt sedan vi sågs sist? Berätta… 
Berätta om ditt arbete som läkare/Civilingenjör… 
Hur skulle Du vilja beskriva din arbetsplats? 

2. Berätta om hur du har hamnat där du är nu…  
Vilka motiv/drivkrafter har varit betydelsefulla för dig?  
Kan det finnas annat som har påverkat Dig?  
När bestämde Du dig för att bli/någon specifik händelse som gjorde att Du 
blev/ Ci/läkare? 

3. Hur viktigt är arbetet för dig i förhållande till andra saker i livet?  

4. Hur ser Dina framtidsplaner ut? 

5. Nu när du har arbetat ett tag, hur ser Du då på din utbildning? 

6. På vilket sätt tycker Du att utbildningen har haft betydelse för ditt arbete? 
Tycker Du att utbildningen förberett Dig för arbetet? På vilket sätt? 
Har det varit situationer som Du har varit mindre förberedd för? Vilka? 

7. Vad anser Du har varit mest värdefullt i Din utbildning? 
Vad anser Du har varit mindre värdefullt? På vilket sätt? 

8. Finns det något utöver utbildningen som har betydelse för hur Du kan 
hantera Ditt arbete? Vad? 

9. Sammanfatta vad Du tycker att Du lärde under din utbildning. 
Hur har utbildningen förändrat ditt sätt att tänka?  
Hur har utbildningen förändrat Ditt sätt att vara?  
Hur har utbildningen förändrat Ditt sätt att förhålla Dig till andra människor? 

10. På vilket sätt är det möjligt för Dig att använda kunskaper från Din ut-
bildning i Ditt arbete? 
Vilka problem har Du haft med att omsätta det du lärt dig under utbildningen 
i arbetet? 
Vari består problematiken som Du uppfattar det? 
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11. Vad tycker Du själv att Du kan tillföra i arbetet/på arbetsplatsen? 

12. Hur tillvaratas din kunskap/ditt kunnande i ditt arbete? 
Vad är det som tillvaratas?  
Vilka krav ställer arbetet på att Du tar till Dig ny kunskap? 
När Du hamnar i en situation då Du saknar kunskap, hur går Du då gå till-
väga?

13. Har du kunskap/kompetens som inte används i ditt arbete?  
På vilket sätt tror Du att det skull kunna ha betydelse för verksamheten? 
Vad är det som gör att Du inte kan använda all Din kunskap/kompetens? 

14. Känner Du dig under- eller överkvalificerad? 

15. Vad är det Du framför allt har lärt dig sedan Du började arbeta?  

16. Vilken nytta har Du haft av din utbildning i arbetet? 

17. Vad tycker du att poängen (syftet) är med universitetsutbildning? 
Vad är universitetsutbildningens uppgift? 

18. Berätta hur det är att vara läkare/civilingenjör… 

19. På vilket sätt skulle du vilja beskriva dig som läkare/civilingenjör? 
(Hur är Du som CI/läkare?) 

20. Vad tror du främst har påverkat dig att vara på det sätt du är (som 
läkare/civilingenjör)?
Hur betydelsefull tycker du att din utbildning har varit för Dig som läkare 
idag? På vilket sätt? 

21. När var första gången du kände dig som läkare/civilingenjör? 

22. Vad tycker du är kännetecknande för en bra läkare/civilingenjör? 
Vad tror Du har påverkat Din syn på detta? 

23. Vilka förväntningar upplever Du att andra har på Dig? 
Vilka är de andra som Du upplever har förväntningar på Dig? 
Hur/på vilket sätt upplever du kraven? 
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24. Hur har Du förändrats som person sedan Du blev läkare/civilingenjör?  

25. Vilken betydelse har det för ditt liv i stort att Du är CI/läkare? 
På vilket sätt? 

26. Hur ser Du på Din framtid som läkare/civilingenjör? 

27. Berätta vad Du måste kunna i ditt arbete? (Krav i förhållande till utbild-
ningen, kunskap, yrkesfärdigheter; identitet, mognad, utveckling) 

28. Utvecklas Du i det dagliga arbetet? Hur? 
Som person? 
Som yrkesmänniska? 
När och i vilka situationer tycker Du att du utvecklas? 
Vad betyder andra personer för ditt lärande och din utveckling? 

29. Vilka är de främsta utmaningarna i ditt arbete? 
(Vad är svårt i ditt arbete?) 

30. Vad kan Du göra idag som Du inte kunde när Du började arbeta? (Ge ett 
exempel!) 
Hur har Du lärt Dig det? 
(Vad lär Du i det dagliga arbetet?/På vilket sätt lär Du? Hur?/ I vilka situatio-
ner lär Du?) 

31. Finns det några hinder för din utveckling i arbetet? 

32. Nu när Du fått lite distans till din utbildning… Hur ser Du idag på 
övergången från Din universitetsutbildning till arbetslivet?  
Vad är den största skillnaden mellan att vara student och att vara 
läkare/civilingenjör?

33. I vilken utsträckning har Du möjlighet att påverka Din egen arbets-
situation?
På vilket sätt kan Du påverka?
Vad kan Du påverka? 

34. Vad finns det för begränsningar eller hinder för Dina möjligheter att 
förändra och utveckla verksamheten?  

3 (4) 



Formbara människor: Högre utbildning och arbete som utsnitt ur läkares och 
civilingenjörers levnadsbanor 

35. Upplever Du att Du organisationen ställer krav på att du ska vara på ett 
visst sätt? 
(Upplever DU att Du formas av organisationen? På vilket sätt? 
Upplever Du att Du anpassar Dig i sättet Du beter Dig på? ) 
Finns det något som 'sitter i väggarna' på den här arbetsplatsen? /Hur skall 
man vara för att passa in här?  
Hur påverkar det dina möjligheter att förändra verksamheten? 

36. Vilken grad av frihet har Du i arbetet? 
Vad/vem/vilka styr över ditt arbete?  

37. Hur uppfattar Du förändringsklimatet i organisationen? 
Om Du vill förändra något som rör dina arbetsuppgifter - hur går Du då 
tillväga?

38. Vilka är de främsta utmaningarna inom Ditt yrkesområde idag? 
Hur hanterar Du den problematiken? 
(Vilka möjligheter har Du själv att förhålla dig/påverka etc.?) 
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