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Förord 

Arbetets betydelse för individens möjligheter till lärande och personlig 
utveckling har under senare år ägnats ökad uppmärksamhet. Man har 
allmänt börjat tala om behovet och nödvändigheten av förbättrade 
möjligheter till lärande och kompetensutveckling i det dagliga arbetet. 
Därmed uppstår också ett behov av forskningsbaserad kunskap om 
dessa frågor. Inte minst finns ett behov av pedagogisk forskning och 
kunskapsuppbyggnad om utbildning och lärande i den "skola" som 
arbetslivet utgör. 

Inom den vuxenpedagogiska forskningsgruppen vid institutionen 
för pedagogik och psykologi (IPP), Linköpings universitet, har också 
en växande del av verksamheten under senare år inriktats mot frågor 
om yrkeskunnande, utbildning och lärande inom olika sektorer av ar
betslivet. För närvarande bedrivs forskningsprojekt med denna inrikt
ning som rör skogsindustri och kemisk industri, men även sjukvård 
och andra typer av tjänsteverksamhet. Detta arbete bedrivs med stöd 
av forskningsanslag från bland annat Rådet för Arbetslivsforskning 
och Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK). Denna bok 
har växt fram som en del av detta arbete, i syfte att skissera en teore
tisk referensram för empiriska studier inom området. 

Jag vill här rikta ett tack till de medlemmar av den vuxenpedago
giska forskningsgruppen som deltagit i informella diskussioner och i 
seminarier kring olika delar av bokens innehåll. Ett särskilt tack till 
Maritta Edman, som har arbetat med redigering av manus. Enskilda 
kapitel har också diskuterats i andra fora. Jag är tacksam för de värde
fulla synpunkter som jag fått av deltagarna i det kognitionspsykolo
giska seminariet vid IPP, samt av medlemmar av det arbetsvetenskap
liga nätverket vid Linköpings universitet. 

Linköping i juni 1992 

Författaren 





1 

Inledning 

Personalutbildning och andra former för kompetensutveckling i ar
betslivet utgör en stor och sannolikt växande andel av samhällets totala 
vuxenutbildning. Enligt en aktuell uppskattning baserad på SCB :s un
dersökningar av personalutbildning, utgör personalutbildningen räk
nat i antal årsstudieplatser mer än hälften av den totala vuxenutbild
ningen (SOU 1991 :56 ). Andelen anställda som under 1987 deltog i nå
gon form av personalutbildning har beräknats till 25 procent (SCB, 
1989). Motsvarande andel under 1990 har beräknats till 33 procent 
(SCB, 1991 ). Med personalutbildning avses i detta sammanhang sådan 
utbildning som helt eller delvis betalas av arbetsgivaren (inklusive 
handledning i arbetet, s. k. "on the job training") . 

En annan och minst lika viktig del av kompetensutvecklingen i ar
betslivet är det informella lärande om sker i det dagliga arbetet. Vad 
gäller detta lärande är det dock naturligtvis väsentligt vårare att pre
sentera en kvantitativ beskrivning. Dock kan den diskrepans mellan 
de höga kvalifikationskrav och den relativt sett låga formella utbi ld
ningsnivån som arbetskraften har inom många svenska indu tribran
scher (SIND 1991 :2) se som ett indirekt mått på den kompetens som 
de anställda må te förvärva utanför utbildningssystemet. För betydel
sen av det informella lärandet talar även det växande behovet av att 
upprätthålla, fördjupa och bredda tidigare förvärvad kompetens som 
en konsekvens av strukturella och teknologiska förändringar i arbetsli
vet. 

Hur kan man då förstå ovan nämnda utvecklingstendenser, och den 
ökade uppmärksamhet som problemkomplexet kompetens - utbild
ning - lärande i arbetslivet kommit att få inom såväl forskning som 
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policydiskussion under senare år? Man kan urskilja åtminstone tre 
motivkretsar vad gäller denna ökade uppmärksamhet. För det första, 
produktivitets- och tillväxtpolitiska överväganden. Teknologiska 
landvinningar inom mikroelektronik och telekommunikationer är på 
väg att skapa vad som kommit att benämnas en informationsekonomi. 
Bland annat till följd härav bedöms ett lands internationella konkur
rensförmåga, med rätt eller orätt, allt mer utifrån dess s. k. humankapi
tal. Brister i de anställdas kompetens är ett ofta uppmärksammat hin
der för möjligheterna att införa och/eller för att optimalt utnyttja den 
nya teknikens möjligheter, och kan därmed begränsa möjligheterna till 
produktivitetsökning som en följd av ny teknik. Antagandet om bety
delsen av personalutbildning och andra former för kompetensutveck
ling i arbetslivet för företags och länders produktivitetsutveckling och 
konkurrenskraft har också fått forskningsmässigt stöd (Dertouzos, 
Lester och Solow, 1989; Porter, 1990; se även SOU 1991 :82 samt SOU 
1991:56). 

För det andra, fördelnings- och demokratipolitiska överväganden. 
Bristande möjligheter till utbildning och lärande i arbetet för grupper 
av anställda med kort grundutbildning tenderar att öka rådande ut
bildningsklyftor i samhället. Arbetslivet är generellt tämligen starkt 
polariserat vad gäller möjligheterna till ett kompetenshöjande lärande. 
De relativt sett välutbildade erbjuds i högre grad möjligheter till kom
petensutveckling i form av personalutbildning än vad anställda med 
en kort grundläggande utbildning gör (SOU 1991 :56 ). Samtidigt har 
många kortutbildade ensidiga och innehållsfattiga arbetsuppgifter, vil
ket inte ger utrymme för ett kompetensinriktat lärande. I en SCB-un
dersökning 1981 uppgav 58 procent av de tillfrågade i arbetaryrken att 
de inte hade möjligheter att lära nya saker i arbetet. Motsvarande pro
centsats för tjänstemän var 29 procent (SCB, 1981; citerad efter Ru
benson, 1990). Dessa förhållanden är särskilt anmärkningsvärda mot 
bakgrund av vad man vet om hur möjligheterna till lärande i arbetet 
påverkar individens personliga utveckling (Kohn och Schooler, 1983) 
och benägenhet att engagera sig politiskt, delta i olika typer av ideellt 
arbete eller i vuxenutbildning (Rubenson, 1990). 

För det tredje, överväganden med utgångspunkt i de krav som bör 
ställas på arbetsmiljön. Omfattande forskning visar att en arbetsmiljö, 
som tillåter och stimulerar lärande och kompetensutveckling, är av 
grundläggande betydelse för de anställdas hälsa, välbefinnande och 
personliga utveckling (Gardell, 1976; Lennerlöf, 1986; Aronsson, 
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1987). Av särskild betydelse i detta sammanhang är dels arbetets kom
plexitet, dvs. att arbetet ger möjligheter till utmaningar och krav på 
problemlösning, dels det utrymme för egenkontroll och självbestäm
mande som finns i arbetssituationen. 

Syfte 

Trots den ökande betydelsen av kompetensutveckling i arbetslivet, 
saknas i stor utsträckning pedagogisk forskning om utbildning och lä
rande i arbetslivet, dess förutsättningar, processer och effekter. Mer
parten av den litteratur som finns kring dessa fenomen är resonerande 
snarare än empiriskt inriktad. Den har ofta också en normativ snarare 
än en deskriptiv-förklarande inriktning. Typiskt är att man helt utan, 
eller endast med anekdotisk, empirisk evidens förespråkar en viss 
"strategi" eller "modell" för kompetensutveckling. Denna litteratur 
utgår ofta från en teknisk-rationell syn på kompetensutveckling (se vi
dare kapitel 5). 

Den empiriska forskning som finns inom området har främst bedri
vits inom ekonomi, sociologi och psykologi. Den ekonomisk-sociolo
giska forskningen gäller framförallt teknologiska förändringar i ar
betslivet och dess konsekvenser för kvalifikationskrav. Även om man 
inom denna forskning i hög grad betonar betydelsen av utbildning och 
informellt lärande i arbetslivet, så betraktas dessa processer utifrån ett 
"black box"-perspektiv. Utbildning och informellt lärande ses helt en
kelt som givna och relativt oproblematiska verktyg för kompetensut
veckling. Även den arbetspsykologiska forskning som finns om ut
bildning och lärande i arbetslivet tenderar att anlägga ett "black box"
perspektiv på dessa processer. Detta perspektiv går även ofta hand i 
hand med en behavioristisk orientering (undantag finns) och en tekno
logisk syn på utbildning. 

Mot denna bakgrund är syftet med denna bok att skissera en teore
tisk referensram, som kan användas för att empiriskt studera frågor 
om yrkeskunnande (kompetens), utbildning och lärande i arbetslivet. 
Framställningen baseras på analyser av centrala problemställningar, 
begrepp och teoretiska perspektiv inom för området relevant forsk
ning. Den föreställning om pedagogisk forskning som utgör grunden 
för gjorda analyser, innebär att fenomen som yrkeskunnande, utbild
ning och lärande inte på ett fruktbart sätt kan studeras oberoende av 
de samhälleliga och organisatoriska sammanhang (kontexter) i vilka de 
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ingår (Lundgren, 1977; Rubenson, 1980). Mer konkret så innebär 
detta en strävan att integrera samhällsvetenskapliga, särskilt organisa
tionsteoretiska, och pedagogisk-psykologiska, särskilt handlingsteo
retiska, perspektiv på de studerade fenomenen. 

Föreställningsram 

Denna bok behandlar en rad olika problem inom det fält som gäller 
frågor om anställdas kompetens, samt deras möjligheter till utbildning 
och lärande i arbetet. Behandlingen av dessa olika problem har dock 
utgått från en gemensam teoretisk föreställningsram. Denna föreställ
ningsram beskrivs kortfattat i detta avsnitt med utgångspunkt i den 
modell som redovisas i figur 1 nedan. 

Utgångspunkten för de olika resonemang som förs i rapporten har 
tagits i begreppet intern arbetsmarknad (Doeringer och Piore, 1971; 
Osterman, 1988). Med ett företags eller en myndighets interna arbets
marknad förstås den praxis, de formella eller informella regelsystem 
och de beslutsprocesser, som styr bland annat arbetsbeskrivningar 
( och därmed formellt föreskrivna kvalifikationskrav), rekrytering, be
fordran och lönesättning för ett yrke eller en grupp av yrken. Det kan 
således finnas ett flertal interna arbetsmarknader inom ett företag eller 
en myndighet (Osterman, 1988). 

På den interna likaväl som på den externa arbetsmarknaden kan man 
tala om en efterfrågan respektive ett utbud av arbetskraft med vissa 
kvalifikationer. Arbetsgivarens efterfrågan på kvalifikationer på en in
tern arbetsmarknad antas vara bestämd dels av arbetets, i någon me
ning, "objektiva" krav på viss kompetens, dels av olika sociala proces
ser (t.ex. arbetsgivarens eller olika yrkesgruppers intresse av kontroll, 
strävan att upprätthålla eller förändra arbetets status, tillgången på ut
bildad arbetskraft). Ett arbetes föreskrivna kvalifikationskrav kan 
alltså i denna mening sägas vara i högre eller lägre grad socialt konstru
erade. Kvalifikationskraven tillkommer med andra ord inte i ett va
cuum, oberoende av rådande sociala, kulturella och materiella beting
elser inom organisationen och i det omgivande samhället. 



Ytb"e kontext: 

- ~rförhållanden, marknadsposition. -etsmarknad. utbildning, demo-
grafi, ideologier och värderingar 

Inre kontext: 

• Mål/strategi • Teknik 
• Organisation • Människor 

J \ .. • ·~ 

Teknologi- Kompetens-. utvecklings-strategi ~ . 
strategi 

-

•• r-------- - --- --, 
I Intern arbetsmarknad I 
I I 
I I 
I Efterfrågan/ Utbud I 
~ krav på i.... av i.+-

I kvalifikationer kvalifikationer 
I 

I I 
I I L ____ _ 

----- -- -- .J 

Figur 1. En föreställningsram för studier av kompetens/ kvalifikation, utbild
ning och lärande i arbetslivet 

Tvärtom, så antar vi att kvalifikationskraven i en verksamhet bestäms 
av ett komplext samspel mellan, å ena sidan, vad vi här kallat verksam
hetens teknologistrategi, och, å den andra sidan, inre och yttre kon
textuella faktorer (se figur 1). Med teknologistrategi avses hur företa
get/myndigheten i praktiken utformat verksamheten vad gäller teknik 
och arbetsorganisation. N ärmare bestämt, så avses med teknologistra
tegi dels hur man i en verksamhet utformar, inför och utnyttjar ny tek-
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nik (t.ex. informationsteknologiskt baserade styr- och kontrollsys
tem), dels hur man utformar arbetsorganisationen vad gäller exempel
vis grad av formalisering och arbetsfördelning. Teknologistrategin an
tas därmed vara en viktig bestämmande faktor för de arbetsuppgifter 
och därmed också för de kvalifikationskrav, som ställs på de anställda. 

Att vi här använder termen strategi (liksom i uttryck som affärsstra
tegi eller strategi för kompetensutveckling) innebär inte att vi utgår 
från att organisationer har medvetet planerade strategier för teknolo
giutformning, affärs- eller kompetensutveckling. Med strategi avses 
här endast ett faktiskt mönster i en organisations sätt att i beslut eller 
praxis hantera olika frågor (Mintzberg och McHugh, 1985). Det är se
dan en empirisk fråga i vad mån en organisations strategi i en viss fråga 
är medvetet planerad eller spontant framväxt i praxis (emergent). 

Vi har hittills enbart talat om den interna arbetsmarknadens efterfrå
gesida. Den andra och komplementära sidan av en verksamhets interna 
arbetsmarknad gäller utbudet av kvalifikationer, eller mer korrekt ut
tryckt: utbudet av arbetskraft med vissa kvalifikationer. Utbudet av 
kvalifikationer på den interna arbetsmarknaden bestäms ytterst av till
gången på kvalificerad arbetskraft på den externa arbetsmarknaden. 
Inom de ramar som sätts av den externa arbetsmarknaden kan dock 
företaget/ myndigheten påverka det interna utbudet av kvalifikationer 
genom en rad olika åtgärder eller strategier för kompetensutveckling. 
Det faktiska utbudet av kvalifikationer på en intern arbetsmarknad an
tas bestämmas av ett samspel mellan, å ena sidan, verksamhetens stra
tegi för kompetensutveckling och, å den andra sidan, inre och yttre 
kontextuella faktorer (se figur 1 ). 

När vi här använder uttrycket kompetensutveckling (eller strategi 
för kompetensutveckling) så används det således som en sammanfat
tande beteckning för de olika åtgärdssystem som kan utnyttjas för att 
påverka utbudet av kvalifikationer på den interna arbetsmarknaden. 
Närmare bestämt, så avses åtgärder vad gäller: 

(a) rekrytering, befordran och personalrörlighet; 
(b) formell och icke-formell utbildning av personal (med icke-formell 

utbildning avses t.ex. kvalitetscirklar, projektutbildning och olika 
former av instruktion i samband med utförandet av arbetet, s. k. 
"on the job training"); 

( c) olika former av verksamhets- eller organisationsförändringar 
(t. ex. arbetsberikning, arbetsutvidgning, självstyrande grupper) 
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med syfte att underlätta kompetensutnyttjande och informellt lä
rande i det dagliga arbetet. 

Det bör emellertid påpekas att termen kompetensutveckling ibland 
även används i en annan betydelse, nämligen som beteckning på de 
individuella lärprocesser varigenom kompetens förvärvas. Man kan 
således skilja mellan en organisationsrelaterad och en individrelaterad 
innebörd av termen kompetensutveckling. 

Två centrala kluster av faktorer i den föreställningsram som här skis
seras är företagets/ myndighetens yttre och inre kontext (se även Spar
row och Pettigrew, 1987; Ellström, Davidsson och Rönnqvist, 1990). 
Med en organisations yttre kontext avses de ekonomiska, socio-kultu
rella, politiska och teknologiska betingelser under vilka företaget arbe
tar. Till denna kategori faktorer räknas således bl. a. företagets mark
nadsposition, ägarförhållanden, arbetsmarknad, utbildningsutbud, 
demografiska förhållanden samt ideologisk-kulturella tendenser i 
samhället. Med en organisations inre kontext avses de ekonomiska, 
sociala och tekniska system, som bygger upp organisationens verk
samhet. Den inre kontexten kan beskrivas med utgångspunkt i organi
sationens: 

(a) mål-affärsstrategi (t.ex. kvalitetskrav; grad av marknadsoriente
ring); 

(b) organisations struktur ( t. ex. formalisering, vertikal och horisontell 
arbetsfördelning); 

(c) utnyttjad teknik och produktionssystem (t.ex. typ av informa
tions- och styrsystem); samt 

( d) mänskligt-sociala faktorer (t. ex. ledningsstil, organisationskul-
tur). 

Som framgår av figur 1, antas organisationens yttre och inre kontext 
bestämma utformningen av såväl teknologisk strategi som strategi för 
kompetensutveckling. Yttre och inre kontextuella faktorer antas dess
utom, som tidigare nämnts, påverka efterfrågan och utbud av kvalifi
kationer på företagets/ myndighetens interna arbetsmarknader. Det 
sagda kan ge ett deterministiskt intryck. Det bör därför uttryckligen 
sägas att när vi här talar om kontextuella faktorer som bestämmande 
för exempelvis företagets strategier för kompetensutveckling, så avses 
inte någon form av deterministisk orsak-verkan relation. De strategier 
som ett företag eller en myndighet tillämpar ses i stället som ett resultat 

2- P4 
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av en serie medvetna eller omedvetna val, som, vid olika tidpunkter, 
gjorts av verksamhetens aktörer. De kontextuella faktorernas bety
delse ligger i att de på olika sätt begränsar och möjliggör aktörernas val 
(jfr G iddens, 1986 ; Collins, 1981; Ellström, Davidsson och Rönn
qvist, 1990). Därmed utesluts naturligtvis även en renodlat rationalis
tisk tolkning av den presenterade föreställningsramen . 

Bokens uppläggning 

De följande kapitlen behandlar olika aspekter av den ovan formulerade 
föreställningsramen. I kapitel 2 görs först en analys av begreppet y r
keskunnande och de närbesläktade begreppen kompetens och kvalifi
kation. De senare två begreppen används som verktyg för att särskilja 
och definiera fem olika innebörder av yrkeskunnande. 

I kapi tel 3 behandlas frågor vad gäller konsekvenser av ny teknik 
för kraven på yrkeskunnande (kvalifikation). Huvudtesen är här att 
teknikens konsekvenser med avseende på förändringar i kvalifika
tionskrav i stor utsträckning beror på ett samspel mellan teknik och 
arbetsorganisation, och de val som medvetet eller omedvetet görs vad 
gäller att utnyttja den nya tekniken. I kapitlet föreslås en kvalifika
tionstaxonomi, som utnyttjas för en analys av forskning om konse
kvenser av ny teknik för kraven på yrkeskunnande inom olika typer 
av tjänsteverksamhet. 

Medan kapitel 3 främst rör hur kraven på kvalifikationer formas, så 
gäller kapitel 4 och 5 i stället utbudet av kvalifikationer i en organisa
tion. I kapitel 4 behandlas hur utbudet av kvalifikationer formas ge
nom informe llt lärande i det dagliga arbetet. Utifrån teori och tidigare 
forskning redovisas och diskuteras principer och villkor för vuxnas lä
rande. Här behandlas också hinder och förutsättningar för lärande, 
samt hur en verksamhet skall vara utformad för att möjliggöra ett 
kompetenshöjande lärande i det dagliga arbetet. I kapitel 5, slutligen, 
skisseras fyra teoretiska perspektiv för att analysera de faktiska strate
gier som företag och myndigheter, medvetet eller omedvetet, utnyttjar 
i satsningar på kompetensutveckling. Med utgångspunkt i dessa teore
tiska perspektiv görs sedan en kortfattad översikt av resultat från em
pirisk forskning om kompetensutveckling, särskilt vad gäller dess be
stämmande faktorer och bakomliggande beslutsprocesser. 
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Det mångsidiga yrkeskunnandet 

Begreppet yrkeskunnande och de närbesläktade begreppen kompetens 
och kvalifikation (i engelskspråkig litteratur används ofta termen 
"skill" som synonym till samtliga dessa tre termer) har under senare år 
fått en nyckelroll inom forskning och policydiskussion om teknisk 
och organisatorisk förändring i arbetslivet. Inom forskningssfären ut
gör begreppsparet kompetens/kvalifikation teoretisk knutpunkt mel
lan discipliner som ekonomi, pedagogik, industrisociologi, arbetspsy
kologi, yrkesmedicin och ergonomi. Inom policysfären utgör frågor 
om de anställdas yrkeskunnande samt förutsättningarna för att upp
rätthålla och utveckla detta kunnande en central knutpunkt mellan po
litikområden som vuxenutbildning, arbetsmiljö och arbetsmarknad 
samt, inte minst, ekonomi och produktivitet. 

Trots att begreppen kompetens/kvalifikation intar en central posi
tion inom flera forsknings- och policyområden, så används de ofta på 
ett mångtydigt och oprecist sätt . Gemensamt för dessa begrepp är de
ras karaktär av, i Wittgensteins mening, familjebegrepp, dvs. begrep
pen har inte en enda innebörd, utan i stället en uppsättning besläktade 
innebörder. Andra utmärkande drag hos dessa begrepp är deras ofta 
värdeladdade funktion samt det moment av social konstruktion som 
utmärker de berörda fenomenen. Sannolikt bland annat som en konse
kvens av detta, saknas i litteraturen mer allmänt accepterade definitio
ner av begreppen yrkeskunnande, kompetens och kvalifikation. I stäl
let finner man en flora av mer eller mindre fruktbara analys- och defi
nitionsförsök. 

De tre begreppen yrkeskunnande, kompetens och kvalifikation kan 
sägas utgöra besläktade medlemmar av en gemensam begreppsfamilj. 
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Detta innebär att begreppen har en gemensam innebördskärna, men 
att de därutöver även har en egen specifik innebörd. När vi talar om 
någons yrkeskunnande, kompetens eller kvalifikationer, så sker detta, 
outtalat eller uttalat, alltid i relation till en viss uppgift (eller klass av 
uppgifter). Att vara kompetent, kvalificerad eller yrkeskunnig innebär 
att man är kompetent etc. för en viss uppgift. Varje försök att definiera 
dessa begrepp förutsätter därför, åtminstone implicit, en viss uppgift, 

situation eller kontext. 
Syftet med detta kapitel är att försöka precisera och utveckla en be

greppsapparat, som kan utnyttjas som utgångspunkt för teoretisk ana
lys och empirisk forskning om yrkeskunnande, kompetens och kvali
fikation i arbetslivet. Utgångspunkten för den följande framställ
ningen tas i begreppet yrkeskunnande. Definition er av yrkeskunnande 
skiljer sig åt bland annat beroende på om utgångspunkten för att defi
niera begreppet tas i de kunskaper, färdigheter etc., som en individ be
sitter, eller om den, alternativt, tas i arbetet (arbetsuppgiften) och dess 
krav på individens yrkeskunnande. I det förra fallet talar vi om en indi
vids (yrkes)kompetens, medan vi i det senare fallet talar om individens 

kvalifikationer eller arbetets kvalifikationskrav. 
Detta leder oss över till begreppsparet kompetens/ kvalifikation. I 

det följande ska vi utnyttja dessa två begrepp som verktyg för att ana
lysera och definiera olika innebörder av yrkeskunnande. Vad avses då 
med dessa begrepp, och hur kan de hjälpa oss att klargöra begreppet 
yrkeskunnande? Vi ska i det närmast följande avsnittet först behandla 
några o lika aspekter av kompetensbegreppet. Därefter kommer vi se

dan att behandla begreppet kvalifikation och olika sätt att beskriva och 
analysera kvalifikationer. I kapitlets sista avsnitt återvänder vi till be
greppet yrkeskunnande och särskiljer här fem olika innebörder av 

detta begrepp. 

Vad avses med kompetens? 

Utgångspunkten för en precisering av kompetensbegreppet kan tas i 
begreppen individ och arbete. Med arbete avses här en uppsättning 
uppgifter eller problem, som en individ ( eller grupp av individer) avser 
att lösa i syfte att uppnå vissa resultat. Uppgifterna/ problemen kan 
vara givna av någon annan eller fastställda av individen själv. Det
samma gäller valet av metoder/a rbetssätt, dvs. hur uppgiften löses, 
och resultatkriterier, dvs. kriterier för vad som skall räknas som ett 
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godtagbart resultat. Arbetet kan utföras genom att individen bearbetar 
uppgiften intellektuellt och/ eller manuellt, med eller utan verktyg eller 
annan utrustning. Beroende på bland annat utnyttjad teknik och arbe
tets organisation, har individen större eller mindre utrymme (frihets
grader) vad gäller att själv definiera och tolka arbetsuppgifterna - tolk
ningsutrymme; att välja hur uppgifterna skall lösas med avseende på 
metoder, tillgänglig tid, ordningsföljd etc - handlingsutrymme; samt 
att värdera arbetets resultat - värderingsucrymme. 

Det är nu möjligt att föreslå en allmän definition av begreppet kom
petens. Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsför
måga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. Närmare 
bestämt förmågan att framgångsrikt ( enligt egna eller andras kriterier) 
utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om 
möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme 
som arbetet erbjuder. Den förmåga som avses kan definieras i termer 
av: 

• psykomotoriska faktorer, dvs. olika typer av perceptuella och ma
nuella färdigheter (t.ex. fingerfärdighet, "handlag"); 

• kognitiva faktorer, dvs. olika typer av kunskaper och intellektuella 
färdigheter (t.ex. förmåga att lösa problem och fatta beslut); 

• affektiva faktorer, dvs. viljemässiga (motivationella) och känslomäs
siga (emotionella) handlingsförutsättningar (t.ex. engagemang, vär
deringar); 

• personlighetsfaktorer, dvs. handlingsförutsättningar relaterade till 
personlighetsdrag (t.ex. självförtroende; självuppfattning); och 

• sociala faktorer, dvs. olika sociala färdigheter (t. ex samarbets-, le-
darskaps- och kommunikationsförmåga). 

Den givna definitionen av kompetens uppvisar såväl likheter som skill
nader med andra i litteraturen förekommande definitioner av detta be
grepp. I det följande ska vi försöka utveckla och precisera den givna 
definitionen genom att kortfattat kommentera dess relationer till några 
andra definitioner av kompetensbegreppet. 

Kompetens är uppgiftsrelaterad 

En första viktig aspekt av den ovan givna definitionen är dess betoning 
av kompetens som en relation mellan en individs förmåga i olika av
seenden och en viss uppgift (klass av uppgifter) eller ett visst arbete. 
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Härvid överensstämmer den givna definitionen med den tidiga defini
tion av kompetensbegreppet som ges av White (1959, s. 297). Denne 
definierar kompetens helt enkelt som: 

"--- an organism's capacity to interact effectively with its environment." 

Även den definition som ges av Sundberg, Snowden och Reynolds 
(1978, s. 196) betonar uppgifts-/omgivningsdimensionen hos kompe
tensbegreppet. Dessa författare definierar kompetens som: 

"--- personal characteristics (knowledge, skills, and attitudes) which lead t0 

achievements having adaptive payoffs in significant environments." 

Som understryks av Sundberg, Snowden och Reynolds (1978), inne
bär kompetensens relationskaraktär att uppmärksamheten riktas både 
mot individens egenskaper och de krav och resurser som finns i omgiv
ningen. I stället för att tala om en individs kompetens i generella ter
mer, dvs. icke situations- eller uppgiftsrelaterat, så innebär detta syn
sätt att man fokuserar på vad en individ förmår att uträtta i olika situa
tioner eller i relation till olika uppgifter. Detta innebär naturligtvis 
också att den typ av allmän definition av kompetens, som föreslagits 
ovan, inte kan ge någon vägledning om vilken kompetens som krävs i 
en bestämd situation för att utföra en bestämd uppgift. Detta kan en
dast avgöras genom empiriska studier av vilka förmågor som uppgiften 
kräver av den individ som försöker lösa den. 

Kompetensens komponenter 

En aspekt där olika definitioner av kompetens skiljer sig åt gäller vilka 
specifika komponenter i form av individuella egenskaper eller förmå
gor, som skall inkluderas i kompetensen. Den ovan föreslagna defini
tionen bygger på en uppdelning i fem olika slag av förmågor. I detta 
avseende finns likheter med den tidigare citerade definitionen av Sund
berg, Snowden och Reynolds (1978), som gör en uppdelning av indivi
dens kompetens i en kunskaps-, en färdighets- och en attitydkompo
nent, men även med andra kategoriseringar (Gagne, 1984; Klemp och 
McClelland, 1986; Gestrelius, 1989). 

Gagne (1984) skiljer mellan motoriska färdigheter, attityder, intel
lektuella färdigheter ("knowing how"), kunskaper ("knowing that") 
och kognitiva strategier för inlärning, dvs. vad som i annat samman
hang kallats metakognitiva färdigheter. Gestrelius ( 1989) gör, i enlig-
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het med Blooms välkända indelning av utbildningsmål, en uppdelning 
av kompetensbegreppet i en kognitiv dimension, en psykomotorisk 
dimension samt en affektiv-social dimension. Ytterligare ett exempel 
på en definition, som ligger nära den ovan givna, har föreslagits av 
Klemp och McClelland (1986, s. 32). Dessa författare definierar kom
petens som: 

"--- attributes of an individual that are necessary for effective performance 
in a job or life role. These attributes can include (1) general or specialized 
knowledge of use in an occupation; (2) abilities, both physical and intellectual; 
(3) traits, such as energy level and certain personality types; (4) motives and 
need states that direct individuals toward desired behavior patterns; and (5) 
self images that reflect the roles people see themselves in and their concept of 
how effective they are in their roles." 

I likhet med vår definition inkluderar Klemp och McClelland (1986) 
såväl motivationella som personlighetsrelaterade faktorer i sin defini
tion av kompetens. Detta sker dels genom att författarna inkluderat 
vissa personlighetsdrag ("traits") i sin definition, dels genom att man 
tagit med individens självbild ("self-image") som en särskild kompo
nent i definitionen av kompetens. Såväl den av oss föreslagna definitio
nen som Klemp och McClellands (1986) definition omfattar således 
samtliga tre delar av den klassiska indelningen av mentala förmågor i 
kognition (tankeliv), affektion (känsloliv) och konation (viljeliv). 

Kompetens som kognition 

Det är inte avsikten att här närmare definiera innebörden av de fyra 
huvudkomponenter, som enligt den givna definitionen konstituerar en 
individs kompetens. En kort kommentar till den för kompetensbe
greppet centrala aspekten kognitiva faktorer kan dock vara befogad. 
Därmed avses dels olika typer av för uppgiften relevanta kunskaper, 
dels vad som kallas intellektuella färdigheter. 

Vad först gäller kunskapsbegreppet, så utgör uppdelningen mellan 
explicit respektive implicit kunskap en viktig distinktion. Med explicit 
kunskap avses kunskap som vi i högre eller lägre grad kan formulera i 
ord (verbalisera) och därmed kommunicera till andra. Sådan kunskap 
kan gälla faktiska förhållanden (t.ex. föremåls egenskaper, orsak-ver
kan samband eller andra relationer), men även olika procedurer, som 
kan anges i form av regler eller normer. Denna typ av kunskap kallas 
omväxlande för teoretisk kunskap eller påståendekunskap ("declara-
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tive knowledge" eller "knowing that"). 
En stor del av den kunskap vi har eller förvärvar är i stället implicit 

till sin karaktär. Man har i detta sammanhang också talat om tyst kun
skap ("tacit knowledge"). Därmed kan avses, för det första, kunskap 
som man av logiska, principiella skäl inte kan ge en fullständig formu
lering i språklig form Q ohannessen, 1988). Låt oss kalla detta för den 
filosofiska innebörden av tyst kunskap. Vi kan emellertid även tala om 
implicit eller tyst kunskap i betydelsen kunskap, som man av psykolo
giska skäl inte kan eller vill verbalisera (t.ex. på grund av bristande mo
tivation eller på grund av att man saknar de nödvändiga begreppsligt
språkliga verktygen). Låt oss kalla detta för den psykologiska innebör
den av tyst kunskap. Kanske kan vi även tala om en sociologisk inne
börd av tyst kunskap. Därmed kan avses kunskap, som faktiskt an
vänds i ett arbete, dock utan att officiellt erkännas eller efterfrågas av 
arbetsgivaren. 

Som exempel på tyst kunskap i dess filosofiska mening har nämnts 
kunskap som handlar om "att kunna göra något" snarare än "att veta 
något". Man har i detta sammanhang talat om färdighetskunskap eller 
praktisk kunskap ("procedural knowledge" eller "knowing how"). En 
annan typ av tyst kunskap, som brukar kontrasteras mot den teore
tiska kunskapen, är kunskap som handlar om "att känna igen något", 
"att bedöma något" eller "att se mönster". Denna kunskap har kallats 
erfarenhetskunskap eller förtrogenhetskunskap. För en diskussion av 
begreppet tyst kunskap i filosofisk mening, och av de ovan nämnda 
kunskapstyperna hänvisas till J ohannessen (1988) och Göranzon 
(1990). Den distinktion mellan teoretisk kunskap och förtrogenhets
kunskap, som ofta görs i detta sammanhang, torde för övrigt vara en 
direkt parallell till Bertrand Russells klassiska distinktion mellan kun
skap genom beskrivning ("knowledge by description") och kunskap 
genom bekantskap ("knowledge by acquaintance"). 

När vi ovan talat om kompetensens kognitiva komponent, så har vi 
skilt mellan kunskaper och intellektuella färdigheter. Det senare be
greppet är, om möjligt, mer svårbestämt än kunskapsbegreppet. Inom 
kognitionspsykologin görs ibland en distinktion mellan perceptuella, 
kognitiva/intellektuella och motoriska färdigheter (Welford, 1976 ). 
Grunden för denna distinktion är då grovt sett vilken del av kedjan 
från inkodning och tolkning av information, över bearbetnings- och 
beslutsmekanismer, till utförandet av en handling, som färdigheten 
främst avser. I termer av denna typ av input-process-output modell, 
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avser intellektuella färdigheter de kognitiva processer (t.ex. beslutsfat
tande) som styr eller reglerar individens handlande (jfr Colley och 
Beach, 1989). Detta till skillnad från perceptuella och motoriska fär
digheter, som avser olika input- respektive outputmekanismer. Per
ceptuella och motoriska färdigheter ingår i vad som i definitionen ovan 
kallats psykomotoriska faktorer. (Uppdelningen i perceptuella, kog
nitiva och motoriska färdigheter skall inte tolkas i absoluta termer; in
nebörden är i stället att olika färdigheter i varierande grad tar i anspråk 
olika delprocesser i input-output-kedjan.) 

Det är inte avsikten att här göra en djupdykning inom kognitions
psykologisk forskning om intellektuella färdigheter (se vidare Ander
son, 1981; Colley och Beech, 1989). Det är heller knappast möjligt att 
här konstruera någon enkel taxonomi över intellektuella färdigheter. I 
litteraturen återfinns en rad olika indelningsgrunder från den differen
tiella psykologins spektrum av testbaserade förmågor till dikotoma in
delningar av typen: enkla kontra komplexa färdigheter; divergent 
kontra konvergent tänkande; algoritmiska kontra heuristiska färdig
heter; induktivt kontra deduktivt tänkande (Colley och Beech, 1989). 
Det må här vara tillräckligt att göra en distinktion mellan en lägre re
spektive en högre ordning av intellektuella färdigheter. Till den förra 
kategorin hör enkelt uttryckt färdigheter vad gäller att tolka och bear
beta olika typer av information, t. ex. förmåga att identifiera och analy
sera ett fenomens orsaker och konsekvenser; förmåga att se samband 
och mönster; eller förmåga att identifiera, definiera och finna lös
ningar på problem. 

Till kategorin högre ordningens intellektuella färdigheter, som ofta 
också kallas metakognition (Flavell, 1979; Brown, 1987; Bråten, 1991 ), 
räknas individens kunskaper om samt förmåga att planera, kontrollera 
( övervaka) och värdera sina egna kognitiva processer i samband med ex
empelvis lärande eller problemlösning. Exempel på metakognition är 
individ~ns implicita eller explicita föreställningar om och förväntningar 
på sin egen förmåga vad gäller att lösa en viss typ av uppgift eller att ut
föra ett visst arbete, men även exempelvis förmågan att reflektera över, 
kritiskt analysera och värdera sitt eget sätt att definiera och arbeta med 
en uppgift. Definierat på detta sätt kommer begreppet metakognition 
att delvis sammanfalla med mer personlighetsrelaterade begrepp som 
självbild (Klemp och McC!elland, 1986) och upplevd egen handlings
kontroll ("self-efficacy"; Bandura, 1977). Därmed leder framställ-
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ningen över på en annan fråga, nämligen frågan om relationerna mellan 
kompetensens kognitiva och affektiva komponenter. 

Kompetens är mer än kognition 

De ovan refererade definitionerna av kompetens ger detta begrepp en 
tämligen vid tolkning och inkluderar förutom kognitiva/psykomoto
riska komponenter även affektiva, sociala och personlighetsrelaterade 
komponenter. Det finns dock exempel på definitioner, som definierar 
kompetens väsentligt snävare. Ofta begränsas då de individuella attri
but, som anses utgöra kompetensen, till att enbart omfatta kunskaper 
och motoriska färdigheter, dvs. vad som ovan kallats kognitiva och 
psykomotoriska faktorer (se Nordhaug, 1987). I dessa fall utesluts 
medvetet affektiva, personlighetsrelaterade och sociala faktorer ur de
finitionen på kompetens. 

Goda skäl finns dock för att även inkludera dessa faktorer i defini
tionen av kompetens. Ett sådant skäl är det allmänt omfattade antagan
det om motivationella faktorers betydelse för hur väl individer löser 
en uppgift eller utför ett arbete. Inte minst viktigt i detta sammanhang 
är individens föreställningar om och förväntningar på sin egen för
måga, dvs. fenomen som man sökt fånga med begrepp som önskan 
att lyckas respektive rädslan för misslyckande (Atkinson och Raynor, 
1978); självbild ("self-image"; Klemp och McClelland (1986) och upp
levd handlingskontroll ("self-efficacy"; Bandura, 1977). 

Ett annat skäl är att, oavsett personlighetsrelaterade och affektiva 
faktorers funktionella betydelse för utförandet av ett arbete, så kan 
denna typ av kompetens efterfrågas i en organisation av exempelvis 
kontroll- och styrningsmotiv. Ett sådant resonemang förs bland annat 
av Offe (1976). Denne menar att olika s.k. extrafunktionella kompe
tenser (såsom lojalitet med företagsledningen; konformitet med för
härskande attityder och värderingar i organisationen), som i sig antas 
sakna funktionell betydelse för arbetets utförande, ändå kan efterfrå
gas av arbetsgivaren, som ett inslag i dennes strävan efter ideologisk
normativ kontroll över arbetet. Denna typ av kontroll antas, under 
vissa teknologiska och arbetsorganisatoriska betingelser, ersätta eller 
komplettera traditionella hierarkiska former för kontroll i form av ex
empelvis övervakning. Genom att utesluta bl.a. affektiva faktorer från 
definitionen av kompetens, avhänder man sig därmed möjligheten att 
använda kompetensbegreppet för att analysera förekomsten av denna 
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form för ideologisk styrning och kontroll inom organisationer. 
Vad som här sagts om vikten av att inkludera affektiva och person

lighetsrelaterade faktorer i definitionen av kompetens vid sidan av 
kognitiva faktorer, skall dock inte tolkas som om dessa kategorier av 
faktorer är strikt åtskilda. Tvärtom kan man hävda att motivationella 
faktorer har sin bas i kognitiva faktorer som till exempel individens 
förväntningar. Inom kognitiv psykologi tycks också under senare år 
den traditionellt starka åtskillnaden mellan kognitiva och affektiva 
processer ha ersatts av ett ökande intresse för studier av hur dessa typer 
av processer samspelar (Haugen, 1989). 

Kompetens för anpassning eller utveckling? 

Flertalet av de ovan refererade definitionerna bygger (implicit) på ett 
anpassningsperspektiv på kompetens. Kompetens innebär med detta 
synsätt summan av de förmågor hos individen (kognitiva, psykomoto
riska etc.), som leder till framgångsrikt utförande av givna, ej av indi
viden själv definierade, uppgifter och metoder. Om utgångspunkten 
för en kompetensanalys tas i ett renodlat anpassningsperspektiv, så in
nebär det att man per definition kommer att bortse från de kompeten
ser, som individen besitter och som han, medvetet eller omedvetet, ut
nyttjar för att försöka påverka och förändra sitt liv eller sitt arbete. 
Huvudfrågan blir i stället vilken kompetens som krävs av individen för 
att denne så effektivt som möjligt skall kunna utföra förelagda arbets
uppgifter. Teknik, arbetsorganisation och arbetsuppgifter betraktas 
som i stort sett givna, och som något som det varken är möjligt eller 
önskvärt för individen att försöka förändra och utveckla. De möjlighe
ter som, utifrån detta perspektiv, återstår för individen är anpassning 
(genom att sänka sin anspråksnivå) eller undvikande/flykt (att man 
ofta är frånvarande från eller helt enkelt slutar sitt arbete). 

I den definition av kompetens, som föreslås i detta kapitel, komplet
teras anpassningsperspektivet med, vad vi kan kalla, ett utvecklings
perspektiv. Kompetens innebär med detta synsätt att individen själv, i 
högre eller lägre grad, även förmår att påverka och förändra sina ar
bets- och livsvillkor. Redan White (1959) berör denna del av den 
mänskliga kompetensen och postulerar ett grundläggande kompetens
motiv, som innebär att människan har en strävan efter att behärska och 
ha kontroll över sina livsvillkor. Individens kompetens vad gäller möj
ligheter till att utöva inflytande på och förändra olika aspekter av arbe-
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tet har också på olika sätt aktualiserats inom arbetslivsforskningen 
bland annat vad gäller sambanden mellan individens grad av kontroll 
över sina arbetsvillkor och fenomen som stress, inlärd hjälplöshet och 
arbetsmiljörelaterad ohälsa ( se vidare Lennerlöf, 1986; Aronsson, 
1987; 1990). 

Om utgångspunkten för en kompetensanalys tas i ett utvecklings
perspektiv, så innebär det att två analysuppgifter träder i förgrunden. 
För det första, uppgiften att beskriva och analysera individens faktiska 
eller objektiva handlingsutrymme (frihetsgrader) i relation till en viss 
uppgift eller ett visst arbete, samt vilka faktorer som bestämmer detta 
handlingsutrymme. För det andra, uppgiften att beskriva och analy
sera individens förmåga att identifiera, utnyttja och utvidga det objek
tiva handlingsutrymmet. Den första av dessa analysuppgifter, dvs. 
analysen av det objektiva handlingsutrymmet, utgör en av flera viktiga 
dimensioner i beskrivningen av en uppgifts eller ett arbetes kvalifika
tionskrav. Detta är också en av huvud uppgifterna för den forsknings
tradition som kallas kvalifikationsforskning (Kyrö, 1989). På ett all
mänt plan visar denna forskning hur ett arbetes objektiva handlingsut
rymme bestäms av bland annat arbetsuppgifternas karaktär, utnyttjad 
teknologi samt arbetsorganisationens utformning. Denna forskning 
har även visat att det objektiva handlingsutrymmet sätter gränser för 
individens möjligheter att utnyttja och utveckla sin kompetens i arbe
tet (Volpert, 1983; 1988). 

En annan fråga är sedan vilken förmåga individen har att identifiera, 
utnyttja och kanske även utvidga det objektiva handlingsutrymmet. 
Därmed kommer vi in på vad som brukar kallas individens subjektiva 
handlingsutrymme, dvs. individens subjektiva föreställningar om vad 
som är möjligt och önskvärt att göra i en given situation. Det subjek
tiva handlingsutrymmet kan naturligtvis förhålla sig till det objektiva 
handlingsutrymmet på olika sätt: de kan sammanfalla helt eller delvis, 
men individen kan också över- eller underskatta sitt objektiva hand
lingsutrymme (för en diskussion av dessa olika möjligheter, se Arons
son, 1990). I det senare fallet kan man säga att individen själv ålägger 
sig restriktioner vad gäller möjligheterna att utnyttja det objektiva 
handlingsutrymme som finns, och därmed också restriktioner på möj
ligheterna att utnyttja och utveckla sin kompetens i den aktuella situa
tionen. 

Vilka faktorer bestämmer då individens subjektiva handlingsut
rymme, och därmed förmågan att identifiera, utnyttja och utvidga det 
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objektiva handlingsutrymme, som ett arbete erbjuder? Denna fråga är 
naturligtvis ytterst komplex och rör i själva verket en av psykologins 
grundfrågor. Trots frågans komplexitet kan man emellertid peka på 
några faktorer, som sannolikt är viktiga bestämmande faktorer för in
dividens subjektiva handlingsutrymme i en viss situation. Utifrån det 
rimliga antagandet att det subjektiva handlingsutrymmet är socialt 
konstruerat, utgör individens sociala och kulturella kontext (t.ex. för
härskande organisationsklimat) en viktig sådan faktor. Andra faktorer 
av betydelse är sannolikt individens metakognitiva förmåga (t.ex. för
mågan att realistiskt bedöma sina kunskaper och färdigheter i förhål
lande till uppgiftens krav); individens tillgång till och förmåga att ut
nyttja för situationen relevant kunskap; samt, inte minst, motivatio
nella och personlighetsrelaterade faktorer vad gäller exempelvis upp
levda möjligheter att kontrollera utfallet av ens handlingar (jfr begrep
pet inlärd hjälplöshet, Seligman, 1975; Lennerlöf, 1986 ), upplevd egen 
handlingskontroll och självförtroende. 

Vad avses med kvalifikation? 

Kvalifikationsbegreppet har, som nämndes i inledningen till detta ka
pitel, kommit att få en central position i forskning bland annat om 
sambanden mellan arbetsliv och utbildning. Begreppet utgör något av 
en teoretisk länk mellan de traditionellt makroinriktade disciplinerna 
ekonomi och sociologi, och de traditionellt mer mikroinriktade disci
plinerna pedagogik och psykologi. Vad som torde vara avgörande för 
kvalifikationsbegreppets centrala position inom samhälls- och bete
endevetenskaplig forskning om arbetslivet är dess karaktär av be
greppslig brygga mellan arbetets utformning och individens psykolo
giska förutsättningar. Kvalifikation är på samma sätt som kompetens 
ett relationsbegrepp. Med begreppet kvalifikation flyttas dock fokus 
från individen och olika individuella attribut till arbetet (uppgiften) 
och de krav, som detta ställer på individen. 

Ett förslag till definition 

Låt oss försöka ge en definition av begreppet kvalifikation. Med kvali
fikation avses här den kompetens, som objektivt krävs på grund av 
arbetsuppgifternas karaktär, och/ eller som formellt eller informellt ef
terfrågas av arbetsgivaren. Medan således begreppet kompetens utgår 
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från individen och dennes potentiella förmåga i relation till ett visst 
arbete, så utgår begreppet kvalifikation från arbetet och de krav detta 
ställer på individens kompetens. Med andra ord, så kan alltså en indi
vid besitta en rad kompetenser, som inte utgör kvalifikationer i förhål
lande till ett visst arbete, dvs. som varken krävs av arbetet eller efter
frågas av arbetsgivaren. Omvänt, så kan kvalifikationer efterfrågas el
ler krävas i ett arbete, utan att individen besitter den aktuella kompe
tensen. 

Den föreslagna definitionen innebär att vi här skiljer mellan två in
nebörder av kvalifikations begreppet. För det första, de kvalifikationer 
som formellt eller informellt föreskrivs och efterfrågas för ett visst ar
bete. När vi i fortsättningen avser denna innebörd, så kommer vi om
växlande att använda uttrycken föreskrivna eller efterfrågade kvalifi
kationer/kvalifikationskrav. För det andra, de kvalifikationer som, i 
någon mening, "objektivt" krävs av en uppgift eller ett arbete. När vi 
avser denna innebörd, kommer vi i fortsättningen att tala om faktiska 
kvalifikationer eller kvalifikationskrav. För att fastställa de faktiska 
kvalifikationer, som krävs av en uppgift eller ett arbete, är det nödvän
digt att genomföra någon form av systematisk arbets- eller uppgifts
analys (Fleishman och Quaintance, 1984 ). 

Ett kvalifikations begrepp som utgår från ett arbetes faktiska krav på 
kompetens, kan sägas vara mer fundamentalt än ett kvalifikationsbe
grepp som utgår från arbetsgivarens efterfrågan på kompetens. Detta 
i betydelsen att det senare begreppet logiskt förutsätter det förra, men 
inte tvärtom. Detta innebär att i den mån man saknar kunskap om de 

faktiska kvalifikationskrav, som ett arbete ställer ( och det finns anled
ning att tro att detta ofta är fallet bland annat på grund av de kostnader 
och svårigheter, som är förknippade med en uppgiftsanalys), så saknas 
därmed en viktig förutsättning för en rationellt grundad efterfrågan på 
kvalifikationer, och därmed även en viktig förutsättning för rationell 
planering av utbildning och andra åtgärder för kompetensutveckling. 

När det gäller efterfrågan på kvalifikationer för en viss typ av arbete, 
så är det viktigt att med Broady (1983) göra en distinktion mellan efter
frågan ur ett arbetsmarknadsperspektiv respektive ur ett arbetsplats
perspektiv. Dessa två typer av efterfrågan är dock naturligtvis inte 
oberoende av varandra. Tvärtom, så kan man göra det rimliga antagan
det att det utbud och den efterfrågan av arbetskraft med olika kvalifi
kationer, som finns på arbetsmarknaden, bestämmer utbud av och ef
terfrågan på kvalifikationer på den interna arbetsmarknad, som ett 



DET MÅNGSIDIGA YRKESKUNNANDET· 31 

företag eller en förvaltning utgör, och omvänt. Man kan dessutom 
hävda hypotesen att den efterfrågan som kommer till uttryck på en
skilda arbetsplatser speglar arbetets faktiska kvalifikationskrav i högre 
grad än den efterfrågan som kommer till uttryck på arbetsmarknaden. 

Några olika försök att beskriva och analysera kvalifikationer 

Utifrån en översikt av i första hand anglosaxisk kvalifikationsforsk
ning, skiljer Spenner (1983; 1985) mellan tre huvudsakliga strategier 
vad gäller att definiera och mäta kvalifikationer. Den första av dessa 
strategier, icke-mätning ("nonmeasurement"), innebär, som framgår 
av benämningen, att man resonerar om kvalifikationer och kvalifika
tionskrav utan att definiera eller försöka att mäta dessa begrepp. Data 
utgörs i stället ofta av redovisningar av förändringar mellan olika yr
kesgrupper inom arbetskraften, eller av beskrivningar av förändringar 
vad gäller teknologi och arbetsorganisation. Från dessa beskrivningar 
dras sedan slutsatser om förändringar av kvalifikationer eller kvalifika
tionskrav. 

Den andra strategin, kallad den indirekta strategin ("indirect measu
rement strategy''), innebär också den att påståenden om förändrade 
kvalifikationer eller kvalifikationskrav baseras på antaganden snarare 
än data. Kvalifikationer mäts indirekt genom indikatorer som skol- el
ler lönenivå (t.ex. formell kompetens i form av betyg eller examina). 
Den tredje strategin, kallad den direkta strategin ("direct measure
ment"), innebär i stället att man explicit försöker definiera och kon
struera mer direkta mått på kvalifikationer genom någon form av ar
bets- eller uppgiftsanalys. Som påpekas av Spenner (1983) vore det i 
många kvalifikationsstudier ett framsteg att överhuvudtaget ge en ex
plicit definition av begreppet kvalifikation. De studier som behandlas 
i det följande utnyttjar samtliga någon form av direkt mätning av kvali
fikations begreppet. 

Även vad gäller direkta mätningar är dock spännvidden vad gäller 
olika ansatser mycket stor. Olika metoder för arbets- eller uppgifts
analys kan variera bl.a. med avseende på: 

• analysnivå och -objekt, dvs. vad som mätes; 
• begreppslig-teoretisk referensram, t. ex. en funktionalistisk kontra 

en konflikt-teoretisk referensram; 
• typ av data, t.ex. kvantitativa kontra kvalitativa data; samt 
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• metoder för datainsamling, t. ex. observation, intervju, frågeformu-
lär, dagbok eller dokumentation av kritiska händelser. 

Det säger sig s jälvt att man genom olika kombinationer av de fyra ovan 
nämnda dimensionerna kan producera ett stort antal tänkbara tillväga
gångssätt för att beskriva ett arbetes kvalifikationskrav. Ser vi närmare 
på t.ex. den första av dessa punkter, nämligen valet av objekt för upp
giftsanalysen, så kan man vidare skilja mellan: 

• arbetsuppgiften i sig (t.ex. vad gäller uppgiftens grad av autonomi/
handlingsutrymme); 

• de typiska aktiviteter som kompetenta utövare av arbetet utnyttjar 
för att lösa uppgiften; samt, 

• de krav som arbetsuppgiften ställer på utövaren vad gäller kunska-
per, intellektuella färdigheter eller andra kompetenser. 

Det är inte avsikten att här försöka ge en fullständig eller ens systema
tisk genomgång av olika metoder för att definiera och mäta kvalifika
tioner i olika typer av arbeten. I stället kommer enbart några av de 
mer kända och allmänt tillämpade metoderna att kortfattat beskrivas. 
Vidare har en avgränsning gjorts t ill främst nordamerikansk, tysk och 
nordisk kvalifikationsforskning. Därutöver finns en omfattande 
fransk kvalifikationsforskning, som det inte har varit möjligt att när
mare behandla i detta sammanhang (för en översikt av denna forskning 
hänvisas till Berner, 1985; De Keyser, 1991 ). 

Metoder inom nordamerikansk kvalifikations[ orskning 

Den nordamerikanska kvalifikationsforskningen utgörs i huvudsak 
dels av fallstudier baserade på ett mindre antal företag inom en eller 
flera branscher, dels av registerstudier eller urvalsundersökningar av 
sto ra grupper individer inom olika yrken och branscher. Som tidigare 
nämnts är ett av problemen med denna forskning att de ofta inte base
ras på explicita definitioner av och direkta mått på kvalifikationer. 
Detta tycks särskilt gälla kategorin fallstudier. I den översikt av 13 fall
studier, som redovisas av Spenner (1988), saknar sju studier explicita 
definitioner eller direkta mätningar av kvalifikationsbegreppet. Vad 
gäller de surveystudier av kvalifikationskrav, som också ingår i Spen
ners (1988) översikt, baseras däremot samtliga elva studier på någon 
form av direkt mått på kvalifikationskrav. Dessa mått har i några fall 
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karaktären av kvantitativa skattningsskalor baserade på de svarandes 
egna bedömning-ar av de kvalifikationskrav, som möter dem i arbetet. 

I flertalet av de kvantitativa studier, som Spenner (1988) redovisar, 
utnyttjas i stället data från det omfattande klassifikationssystem ("Dic
tionary of Occupational Titles"; DOT) som utges av USA:s arbets
marknadsdepartement. Detta klassifikationssystem, som baseras på 
arbetsanalyser av cirka 13000 arbeten på den amerikanska arbetsmark
naden, beskriver olika arbeten i termer av över fyrtio variabler. Be
skrivningarna omfattar bland annat arbetsvillkor (t.ex. variation, 
självständighet, monotoni och stress); krav på olika intellektuella och 
psykomotoriska förmågor (verbal, numerisk och spatial förmåga, rö
relsekoordination och fingerfärdighet); utbildningskrav vad gäller ma
tematik och språk; krav på yrkesutbildning och upplärningstid i yrket 
samt arbetets innehåll definierat med avseende på om arbetsuppgif
terna avser informationsbearbetning ("data"), relationer till männi
skor ("people") och/eller konkreta material/maskiner ("things"). För 
en närmare beskrivning och kritisk granskning av DOT-systemet hän
visas till Spenner (1980) och Cain och Treiman (1981 ). 

När det gäller analyser av kvalifikationskrav med hjälp av observa
tion och intervju utnyttjas ofta någon relativt enkel kategorisering av 
kvalifikationer. Ett tidigt exempel på en sådan kategorisering är den 
som utnyttjas av Hazlehurst, Bradbury och Corlett (1969) i en studie 
av kvalifikationskrav i automatiserad verkstadsindustri. Dessa förfat
tare skiljer mellan krav på konceptuell förmåga (t.ex. förmåga att tolka 
och förstå komplexa samband och abstrakt information); perceptuell 
förmåga (t.ex. krav på uppmärksamhet); motoriska färdigheter (t.ex. 
rörelsekoordination, fingerfärdighet); och förmåga att handla själv
ständigt (t.ex. planeringsförmåga). För var och en av dessa kategorier 
urskiljer man fem kravnivåer, vilket möjliggör en gradering av kvalifi
kationskraven. Med tillägg av kategorin sociala färdigheter (t.ex. kom
munikationsförmåga), utnyttjar Majchrzak (1988) denna kategorise
ring i en analys av kvalifikationskrav i automatiserat verkstadsarbete. 
Även i den tidigare nämnda översikten av Spenner (1988) utnyttjas en 
kategorisering av kvalifikationskrav, som bygger på en uppdelning 
mellan en autonomi-kontroll dimension och en innehållsdimension. 
Den senare dimensionen gäller arbetets krav på kognitiva, manuella 
och sociala färdigheter. 

Andra exempel på metoder för uppgiftsanalys är det omfattande frå
geformulär för arbetsbeskrivning, som utvecklats av McCormick och 

3- P4 
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medarbetare ("Position Analysis Questionnaire"; PAQ; McCormick, 
1976 ). Detta instrument fokuserar på vilka typiska aktiviteter en per
son utför inom ramen för ett arbete. Detta till skillnad från metoder 
som söker beskriva arbetets krav, dvs. hur arbetet bör utföras. Klas
siska metoder som ofta utnyttjats för detta syfte är olika varianter av 
Flanagans metodik för studier av s.k. kritiska händelser ("critical inci
dents"; se t.ex. Dunnette, 1976) och Frederiksens "in-basket test" -
metodik (Frederiksen, 1986 ) . För analyser som primärt gäller indivi
ders kognitiva färdigheter och mentala representationer (schemata; 
mentala modeller) av vissa fenomen eller processer, har en arsenal av 
metoder utvecklats inom kognitionspsykologisk forskning och forsk
ning om interaktion människa-dator. Dessa metoder bygger på olika 
former av s.k. protokoll analys, dvs. analys av individers verbala utsa
gor i samband med problemlösning (se vidare Singleton, 1989). 

Ett utmärkande drag för en stor del av den nordamerikanska kvalifi
kationsforskningen är dess ateoretiska karaktär, dvs. dess avsaknad av 
ett klart uttalat teoretiskt perspektiv (undantag finns naturligtvis och 
då främst inom utbildningsekonomisk litteratur). Den implicita teo
rianknytning som trots allt ofta kan spåras innebär, för sociologiskt 
orienterad forskning, ofta en koppling till ett teknologiskt-funktiona
listiskt perspektiv, och, för pedagogiskt-psykologiskt orienterad 
forskning, ofta en koppling till ett informationsprocess ("information 
processing") perspektiv. I dessa avseenden skiljer sig den amerikanska 
forskningen, som vi ska se nedan, från den dominerande delen av tysk 
kvalifikationsforskning. 

Metoder inom tysk och nordisk kvalifikationsforskning 

Den tyska kvalifikationsforskningen utmärks av en stark orientering 
mot sociologi och utbildningsekonomi, ofta med marxistiska och där
med samhällskritiska förtecken. Det är framför allt denna tyska kvali
fikationsforskning som kommit att upptas och tillämpas av nordiska 
forskare inom området (för mer utförliga översikter av tysk kvalifika
tionsforskning och dess kopplingar till nordisk forskning, hänvisas till 
Lundberg m.fl., 1976; Broady och Helgeson, 1985; Helgeson, 1986; 
Salling Olesen, 1987). Utmärkande för den marxistiska traditionen 
inom kvalifikationsforskningen är betoningen av kvalifikationsbe
greppets koppling till den rådande arbetsfördelningen, och ytterst till 
politisk-ekonomiska förhållanden på samhällsnivå. 
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En viktig konsekvens av detta synsätt är, enligt Salling Olesen 
(1987), att vad som räknas som kvalifikationer inte enbart eller i första 
hand är avhängigt av den utbildning som individen genomgår, utan 
framför allt av hur arbetet organiseras i ett kapitalistiskt produktions
system. Detta är naturligtvis sant. Vad som dock är viktigt att påpeka 
är att denna poäng mycket väl låter sig göras utan hänvisning till marx
istisk utbildningsekonomi. Det torde vara tillräckligt att som ovan 
göra en distinktion mellan kompetens, som ett individrelaterat be
grepp, och kvalifikation, som ett arbetsrelaterat begrepp. Med ut
gångspunkt i denna distinktion blir det en närmast självklar konse
kvens att kvalifikationskraven är avhängiga av bland annat vilken tek
nik som utnyttjas och hur arbetet organiseras. 

En annan, och enligt min mening viktigare, konsekvens av ett marx
istiskt synsätt på kvalifikations begreppet, som också diskuteras av Sal
ling Olesen (1987), är kvalifikationers dubbeltydiga karaktär, dvs. att 
kvalifikationer kan vara såväl positiva som negativa ur individens syn
vinkel. Detta som en reaktion mot den tendens som ibland finns att 
betrakta kvalifikationer som per definition positiva. Med negativa 
kvalifikationer förstås då kvalifikationer som innebär inslag av disci
plinering och förtryck av individen, t.ex. kvalifikationen att utan kri
tisk reflektion underordna sig och anpassa sig till repetitiva arbetspro
cesser, som kräver ett minimum av intellektuella insatser. 

Ett exempel på ett försök att ta hänsyn till denna dubbelhet hos kva
lifikationsbegreppet är Masuchs (1974) uppdelning mellan produktiva 
kvalifikationer, dvs. de kvalifikationer som objektivt krävs för att 
framgångsrikt utföra ett arbete, och intensitetskvalifikationer, dvs. 
kvalifikationer som mer rör arbetsförmågans kvantitativa aspekter 
t. ex. flit, uthållighet och snabbhet (Masuch särskiljer även en tredje 
kvalifikationskategori, kallad innovativa kvalifikationer; för en mer 
utförlig behandling av dessa kvalifikationsbegrepp hänvisas till kapitel 
3 ). En intressant vidareutveckling av Masuchs (197 4) typologi har 
gjorts av Tuomisto (1986) i en studie av personalutbildningens funk
tioner i finländsk industri under 1900-talet. I denna studie görs en dis
tinktion mellan arbetsrelaterade respektive ideologiska kvalifikatio
ner. Medan de arbetsrelaterade kvalifikationerna bland annat inklude
rar vad Masuch kallat produktiva respektive innovativa kvalifikatio
ner, så omfattar de ideologiska kvalifikationerna en rad olika krav som 
ställs på arbetskraften vad gäller underordning och lojalitet med den 
förhärskande maktstrukturen, konformitet och motivation, inklusive 
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vad Masuch (1974) kallat intensitetskvalifikationer. 
Vid sidan av ekonomiskt-sociologiskt orienterad kvalifikations

forskning, finns i tysk tradition även en psykologisk kvalifikations
forskning. Denna forskning utgår från den s.k. handlingsreglerings
teorin (Hacker, 1973; Volpert, 1983) med rötter i sovjetisk utveck
lingspsykologi (jfr H yden, 1988). I fokus för denna teoribildning står 
relationen mellan tänkande (kognition) och handling. Ett grundele
ment i teorin är dess särskiljande av tre kognitiva nivåer för styrning 
eller reglering av mänskligt handlande, nämligen: 

• en sensomotorisk regleringsnivå, där handlandet styrs automatiskt 
och omedvetet; 

• en begreppsligt-perceptuell eller algoritmisk nivå där handlandet 
styrs av regler eller algoritmer; samt 

• en intellektuell eller icke-algoritmisk nivå där handlandet baseras på 
analytiskt tänkande och problemlösning. Handlande på denna 
tredje nivå krävs framför allt i nya, okända situationer eller när pro
blem uppstår i välkända situationer, som inte låter sig lösas med de 
van liga metoderna. 

Handlingsregleringsteorin ligger till grund bland annat för den s. k. 
VERA- metoden (Verfahren zur Ermittlung von Regulationserforder
nissen in der Arbeitstätigkeit; set.ex. Oesterreich och Volpert, 1986) 
för att mäta ett arbetes regleringsnivå och därmed kvalifikationskrav. 
En annan metod för kvalifikationsanalys som utgår från handlingsreg
leringsteorin, men som dock rönt relativt sett mindre uppmärksamhet 
i nordisk forskning än vad VERA-metoden gjort (se Teikari, Hacker 
och Vartiainen, 1989), är den s. k. TES-metoden (Tätigkeitsbewer
tungssystem), som utvecklats av Hacker och medarbetare (Hacker, 
I wanowa och Richter, 1986 ). 

Tanken bakom båda dessa metoder är att skilja mellan arbeten, som 
enbart kräver utförande av sensomotoriska färdigheter, och arbeten 
som även kräver intellektuella färdigheter på algoritmisk eller icke-al
goritmisk nivå. Beroende på hur höga (i ovan angiven mening) ett ar
betes kvalifikationskrav är, sätts gränser för individens möjligheter till 
lärande i det dagliga arbetet. För att ett arbete skall ge förutsättningar 
för kompetensutveckling och lärande krävs att individen har möjlighet 
att vara verksam på samtliga tre färdighetsnivåer. 

Om detta skall vara möjligt också efter en längre tids erfarenhet och 
lärande i arbetet, krävs att arbetet successivt ger möjlighet till utma-
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ningar och lärande i form av nya problem eller arbetsuppgifter. Detta 
eftersom individen över tid lär sig ett arbete, och därför kommer att 
utföra arbetet på en lägre regleringsnivå än vad som var fallet från bör
jan (i okvalificerade arbeten sker lärandet på mycket kort tid). Ett an
nat sätt att uttrycka detta är att arbetet skall erbjuda en hög grad av 
handlingsutrymme (autonomi) vad gäller beslut om mål och medel i 
arbetet. Med denna syn på kvalifikationer, möts alltså en psykologisk 
definition av kvalifikation i termer av arbetets krav på intellektuella 
färdigheter och en hög grad av handlingsreglering, med en sociologisk 
definition av kvalifikation i termer av handlingsutrymme (autonomi) 
och kontroll över arbetets mål och utförande. 

Ytterligare en kvalifikationstypologi, som inspirerats av handlings
regleringsteorin, och som även kommit att tillämpas inom nordisk 
kvalifikationsforskning, har utvecklats av Mickler och medarbetare (se 
Mickler, Dittrich och Neumann, 1976). Denna typologi utgår från de 
tre ovan nämnda regleringsnivåerna och skiljer mellan sensomotoriska 
kvalifikationskrav; perceptuella-rutiniserade krav; och krav på tän
kande (t.ex. feldiagnos, beslutsfattande, planering). Dessa tre kvalifi
kationskategorier kan ses som processberoende kvalifikationskrav, 
dvs. krav som är knutna till en specifik arbetsprocess. Till dessa kate
gorier lägger Mickler ytterligare en kategori processoberoende kvalifi
kationer, dvs. kvalifikationskrav som inte är bundna till en specifik ar
betsprocess. Denna fjärde kategori gäller krav på arbetsmotivation och 
handlande i enlighet med verksamhetens mål. Till den sistnämnda ka
tegorin hör bland annat krav på flexibilitet och ansvarsmedvetenhet, 
och det finns därför vissa likheter med vad Masuch (1974) kallar inten
sitetskvalifikationer och vad Tuomisto (1986) kallar ideologiska kvali
fikationer. Micklers typologi har inom Norden bland annat utnyttjats 
i en serie danska kvalifikationsstudier (Clausen m. fl., 1984; Clematide 
och Knoblach, 1987; Houman Sorensen, 1989). 

Yrkeskunnande - ett flerdimensionellt begrepp 

Utifrån det ovan förda resonemanget, är det nu möjligt att återvända 
till begreppet yrkeskunnande, för att med hjälp av begreppsparet 
kompetens/ kvalifikation urskilja några olika innebörder av detta be
grepp. Närmare bestämt kan man skilja mellan fem olika sätt att defi
niera yrkeskunnande: 
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• yrkeskunnande som formell kompetens, dvs . den kompetens, som 
förvärvats genom formell utbildning, och som kan dokumenteras 
med betyg, intyg, diplom eller dylikt; 

• yrkeskunnande som reell kompetens, dvs. den faktiska kompetens, 
som en individ besitter, och som följaktligen individen potentiellt 
kan utnyttja för att lösa en uppgift eller utföra ett arbete; 

• yrkeskunnande som utnyttjad kompetens, dvs. den kompetens som 
individen besitter, och som dessutom kommer till faktisk använd
ning i arbetet; 

• yrkeskunnande som den kompetens som, i någon mening, reellt 
krävs för att utföra arbetet på ett framgångsrikt sätt; 

• yrkeskunnande som den kompetens som formellt eller informellt 
föreskrivs och efterfrågas för ett visst arbete. 

Relationerna mellan de fem olika innebörderna av yrkeskunnande kan 
illustreras med hjälp av diagrammet i figur 2 nedan. 

Kompetens 

Formell kompetens 

Faktisk kompetens 

"' Utnyttjad 
kompetens 

/ 
Kvalifikation 

Efterfrågad kompetens 

/ "' Den kompetens som 
-------- arbetet kräver 

Figur 2. Relationer mellan olika innebörder av yrkeskunnande 

Vi skall i det följande kortfattat behandla de fem olika innebörderna 
av yrkeskunnande och deras relationer. 

Yrkeskunnande som formell respektive reell kompetens 

Ett vanligt sätt att närma sig analyser av yrkeskunnande är med ut
gångspunkt i den formella kompetens eller de meriter (Berner, 1989), 
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som arbetet anses kräva, eller som arbetskraften besitter. Med formell 
kompetens avses den kompetens, som förvärvats genom formell ut
bildning och som kan dokumenteras med betyg, intyg, diplom eller 
dylikt. 

Ett av problemen med en sådan definition är, som vi redan tidigare 
berört, att den är beroende av läget på arbetsmarknaden. Om det finns 
många sökande till en viss typ av arbeten, så pressas de formella kvali
fikationskraven upp. Ett annat problem är att de formella kraven även 
av andra skäl ofta kan ge en felaktig bild av de faktiska krav, som arbe
tet ställer. Detta kan exempelvis sammanhänga med att det helt enkelt 
är svårt för ledningen för en verksamhet att ha en klar bild av vad olika 
arbeten faktiskt kräver. För att få en sådan bild krävs i själva verket 
omfattande arbets- eller uppgiftsanalyser. Även en rad andra sociala 
processer (t.ex. strävan att påverka ett arbetes status) kan medföra att 
förskrivna kvalifikationskrav skiljer sig från vad arbetet objektivt krä
ver. 

Problem med att definiera yrkeskunnande i termer av formell kom
petens eller meriter finns naturligtvis även på individnivå. En individs 
formella kompetens kan i själva verket regelmässigt antas vara skild 
från den reella kompetensen. Detta antagande grundas dels på förhål
landet att vad som läres ut i en utbildning på olika sätt skiljer sig från 
vad som läres in, dels på att den reella kompetensen, per definition, 
även inkluderar resultatet av informellt lärande samt olika former av 
icke-formell utbildning. Dessa skillnader innebär att den reella kom
petensen i många fall kan vara, i konventionella termer, "högre" (kvali
tativt och/eller kvantitativt) än vad som kan förväntas utifrån indivi
dens formella kompetens. Argument har också framförts, bland annat 
utifrån studier av läkares arbete (Friedson, 1974 ), med innebörden att 
de arbetsvillkor och det lärande som sker i arbetet efter avslutad ut
bildning är mer avgörande för yrkesutövarens kompetens än vad den 
grundläggande utbildningen är. 

I andra fall torde den reella kompetensen vara "lägre" än vad som 
kan förväntas utifrån individens formella kompetens. Risken för att 
det senare skall inträffa gäller framför allt individer med arbeten, med 
små eller inga möjligheter till lärande och kompetensutveckling 
(Härnqvist, 1977; Kohn och Schooler, 1983 ). Det bör dock noteras 
att Härnqvists (1977) resultat gäller skolrelaterad kompetens mätt med 
traditionella begåvningstest. Senare forskning, som direkt studerat 
problemlösning (t.ex. matematisk förmåga) i olika typer av arbets- och 
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med individens reella kompetens. Vissa uppgifter kräver att individen 
utnyttjar sin fulla kompetens. Andra, för individen enklare, uppgifter 
kräver inte detta. Olika faktorer som sammanhänger med individen 
(t.ex. personlighet, tidigare erfarenheter, motivation) och/eller med 
arbetssituationen (t.ex. använd teknik eller arbetsorganisation) kan 
också lägga restriktioner på individens möjligheter att utnyttja sin 
kompetens i utförandet av arbetet. Denna typ av hinder för kompe
tensutnyttjande fungerar samtidigt ofta som hinder för individens 
möjligheter att upprätthålla och utveckla sin kompetens i det dagliga 
arbetet. 

Även vad gäller relationerna mellan utnyttjad kompetens och arbe
tets kvalifikationskrav, kan man urskilja två principiella fall. För det 
första, det fall att personalen i arbetet faktiskt utnyttjar kompetens, 
som inte officiellt erkänns och belönas. Berner (1985) talar i detta sam
manhang, med utgångspunkt i fransk kvalifikationsforskning, om en 
varken belönad eller uppmärksammad kompetens ("savoir-faire"), 
som den anställde besitter och som det även är nödvändigt att använda 
i arbetet för att produktionen inte skall lamslås på grund av brister och 
dysfunktioner i det existerande teknisk-organisatoriska systemet. En 
likartad företeelse är det kontinuerliga utvecklingsarbete ("second or
der work"), som Hirschorn (1984) funnit vara nödvändigt i komplexa 
tekniska arbetsprocesser. Det var detta som vi ovan avsåg med ut
trycket tysta kvalifikationer. 

Det andra principiella fallet innebär att arbetsuppgifterna faktiskt 
ställer krav på viss kompetens, som personalen också besitter, men 
som man av olika skäl inte har möjlighet att utnyttja i utförandet av 
arbetet. Med andra ord, så innebär detta fall att det finns olika former 
av hinder för att på ett rationellt sätt utnyttja personalens reella kom
petens, och därmed för att utföra arbetet på bästa sätt. Dessa hinder 
kan som ovan diskuterats vara kopplade till arbetsorganisationen 
( t. ex. en alltför långt driven horisontell eller vertikal arbetsfördelning) 
och/eller till begränsningar i individens subjektiva handlingsutrymme, 
dvs. att individen av någon orsak, t.ex. bristande självförtroende, upp
lever sitt handlingsutrymme som mindre än vad det objektivt är. Ett 
undanröjande av de objektiva och/ eller subjektiva hindren för kompe
tensutnyttjande skulle i detta fall i princip medföra att arbetet kunde 
utföras på ett bättre sätt. 
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Avslutande kommentarer 

En brist i en stor del av forskningen om yrkeskunnande är, som ovan 
nämnts, avsaknaden av analys och explicita definitioner av det stude
rade fenomenet yrkeskunnande. Vi har i detta kapitel gjort ett försök 
att närmare analysera detta begrepp. Detta har gjorts med utgångs
punkt i analyser av begreppen kompetens och kvalifikation, vilka ut
nyttjats som verktyg för att definiera yrkeskunnande (förhoppningsvis 
har dock dessa analyser även ett egenvärde) . Det har därvid varit möj
ligt att urskilja fem olika sätt att definiera yrkeskunnande. Dessa olika 
innebörder utgör var för sig legitima sätt att beskriva och analysera 
yrkeskunnande. Det är dock viktigt att i konkreta analyser inte blanda 
samman dessa olika innebörder, utan att i stället explicit välja en defi
nition som ligger i linje med ens forskningsproblem. När vi i denna 
bok fortsättningsvis diskuterar yrkeskunnande, så avses, om inget an
nat sägs, yrkeskunnande i betydelsen kvalifikation, dvs. den kompe
tens som arbetet (arbetsuppgifterna) faktiskt kräver eller som, formellt 
eller informellt, föreskrivs av arbetsgivaren. 

Slutligen en kommentar till det i denna bok centrala begreppet kom
petensutveckling. I termer av de olika innebörder av yrkeskunnande 
som särskilts ovan, föreligger behov av kompetensutveckling i en 
verksamhet om de föreskrivna och/ eller faktiska kvalifikationskraven 
är, i någon mening, högre än den reella kompetens, som personalen 
besitter. Om det omvända förhållandet råder, dvs. att personalen be
sitter en högre kompetens än vad som faktiskt krävs av arbetet, så kan 
detta i stället indikera ett behov av att bättre utnyttja personalens höga 
kompetens genom en förändrad arbetsutformning. Med andra ord, ett 
behov av kompetensutnyttjande snarare än av kompetensutveckling. 

Vad som ovan sagts om beskrivning och analys av kvalifikationskrav 
och av individers kompetens framstår omedelbart som tämligen enkla 
analyser. Denna enkelhet är dock skenbar när man ser närmare på de 
data som är nödvändiga för att i praktiken kunna utföra sådana analy
ser. Härvid krävs nämligen ett omfattande empiriskt arbete för att in
samla och analysera data om olika arbetsuppgifters kvalifikationskrav 
( en analys på uppgiftsnivå), och sedan sätta dessa i relation till data 
om personalens kompetens (en analys på individ-/gruppnivå). För att 
detta slags jämförelser överhuvudtaget skall vara möjliga krävs också 
att de instrument för datainsamling som används har konstruerats ut
ifrån en gemensam begreppslig-teoretisk referensram. Vi har ovan pe-
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kat på några olika ansatser för att beskriva och analysera kvalifika
tionskrav. Vi skall i det följande kapitlet försöka att bygga vidare på 
några av dessa ansatser. Detta i syfte att skissera en begreppslig-teore
tisk referensram och en taxonomi för att beskriva och analysera yrkes
kunnande i olika typer av verksamhet. 



3 

Teknik, organisation och 
kvalifikation 

Införandet av ny teknik (t.ex. informationsteknologi) i en verksamhet 
är eller bör vara intimt sammankopplat med frågor om de anställdas 
yrkeskunnande och möjligheter att upprätthålla och utveckla detta 
kunnande. Nödvändigheten av denna sammankoppling kommer till 
uttryck på åtminstone två olika sätt. Ur ett teknikperspektiv är, för 
det första, brister i de anställdas kompetens ett ofta uppmärksammat 
hinder för möjligheterna att införa och/eller för att optimalt utnyttja 
de nya teknikens möjligheter. Brister i de anställdas kompetens kan 
på detta sätt begränsa möjligheterna till produktivitetsökning. Ur ett 
individperspektiv kan, för det andra, ny teknik och det sätt varpå den 
införes ha konsekvenser för de anställdas möjligheter att utnyttja och 
utveckla sin kompetens i det dagliga arbetet. Brister vad gäller utform
ningen eller implementationen av den nya tekniken kan på detta sätt 
begränsa möjligheterna till lärande och kompetensutveckling för de 
anställda. 

Av det ovan sagda följer att införandet av ny teknik i en verksamhet 
inte automatiskt kan antas medföra höjda krav på yrkeskunnande och 
bättre möjligheter till kompetensutveckling för de anställda. Tvärtom, 
så kännetecknas hittillsvarande kvalifikationsforskning av en rad till 
synes motsägelsefulla resultat och teser vad gäller dessa frågor. 

Åtminstone fyra huvudsakliga ståndpunkter eller teser brukar ur
skiljas vad gäller konsekvenser av ny teknik för kraven på yrkeskun
nande (se Spenner, 1983; 1985; Björkman och Lundqvist, 1986), näm
ligen: (a) uppgraderingstesen, som i något olika varianter hävdar att 
automatisering och datorisering innebär en generell höjning av kvalifi
kationskraven; (b) nedgraderings- eller dekvalificeringstesen, som 
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hävdar att automatisering och datorisering innebär en kompetensmäs
sig utarmning av arbetet; (c) polariseringstesen, enligt vilken vissa ar
beten kommer att uppgraderas, medan andra kommer att nedgraderas, 
något som leder till en växande klyfta mellan olika arbeten såväl på 
arbetsmarknaden som på enskilda arbetsplatser; samt (d) omkvalifice
ringstesen, som innebär att automatisering och datorisering inte nöd
vändigtvis ställer krav på högre eller lägre kvalifikationer, utan framför 
allt ställer krav på andra kvalifikationer. Utifrån denna fjärde stånd
punkt har man bland annat hävdat att ett fullt utnyttjande av den nya 
teknikens möjligheter förutsätter en "intellektualisering" av kvalifika
tionskraven. 

Det finns dock goda skäl att förhålla sig skeptisk till såväl de opti
mistiska som de mer pessimistiska teserna vad gäller konsekvenserna 
av teknisk förändring. I båda fallen uttrycks en slags teknikdetermi
nism, dvs. ett antagande om att tekniken i sig mer eller mindre auto
matiskt medför positiva eller negativa konsekvenser vad gäller krav på 
yrkeskunnande och möjligheter till kompetensutveckling. 

En mer rimlig och samtidigt mer intressant utgångspunkt, som även 
den har stöd i de senare årens forskning (Lennerlöf, 1984; Löwstedt, 
1989), är att konsekvenser av ny teknik vad gäller yrkeskunnande be
ror på ett samspel mellan bl.a. teknikutformning, teknikens använd
ning, arbetsorganisationens utformning samt den kompetens och 
andra resurser, som de anställda besitter och förmår att utnyttja. Med 
andra ord, så kan teknikens konsekvenser i stor utsträckning antas 
bero på de val som görs vad gäller teknikutformning, teknikutnytt
jande och arbetsorganisation. Det är också en alltmer omfattad tanke 
att dessa val i stor utsträckning bör ske med utgångspunkt i kunskap 
om individers och gruppers behov, möjligheter och begränsningar. 

Ett bland problemen med forskning vad gäller teknik, arbetsorgani
sation och kvalifikationskrav är att man ofta inte skiljer mellan resultat 
från olika typer av branscher och verksamheter. En stor del av forsk
ningen har gjorts inom varuproducerande industriföretag. Denna 
forskning kan förstås inte utan vidare generaliseras till eller jämföras 
med resultat från andra typer av verksamhet. Att så ändå ofta sker, kan 
vara en av förklaringarna till de motsägelsefulla forskningsresultat som 
ovan noterats. 

Syftet med detta kapitel är att, med utgångspunkt i tidigare forsk
ning inom ett specifikt område, närmare studera konsekvenserna av 
införandet av ny teknik för kraven på de anställdas yrkeskunnande. 



TEKNIK, ORGANISATION OCH KVALIFIKATION·47 

Av särskilt intresse i detta sammanhang är att försöka belysa samspelet 
mellan teknik, arbetsorganisation och kraven på yrkeskunnande. Det 
specifika område som behandlas gäller införandet av informationstek
nologi i olika typer av tjänsteverksamhet. Denna sektor är tidigare 
föga belyst ur detta perspektiv. Samtidigt antas denna sektor allmänt 
vara av stor och ökande samhällsekonomisk betydelse (jfr resone
mangen om övergången från industrisamhälle till tjänstesamhälle) . 

Innan det är möjligt att närma sig uppgiften att analysera konse
kvenserna av teknikförändringar för kraven på yrkeskunnande, är det 
dock först nödvändigt att utveckla någon form av analysschema eller 
referensram för en sådan kvalifikationsanalys . Vi försöker göra detta i 
det närmast följande avnittet genom att skissera en taxonomi för be
skrivning och analys av krav på yrkeskunnande. Ambitionen har där
vid varit att utveckla en taxonomi som är tillämpbar i samband med 
kvalifikationsanalyser för olika syften och för olika typer av verksam
het. Den nedan föreslagna kvalifikationstaxonomin torde även kunna 
tillämpas i samband med studier av olika yrkesutbildningars funktio
ner/ effekter. 

Att beskriva och analysera yrkeskunnande - utkast till en 
taxonomi 

Vi ska i detta avsnitt se närmare på frågan hur ett arbetes krav på yrkes
kunnande kan beskrivas och analyseras. Att utveckla metoder för en 
sådan beskrivning och analys är naturligtvis nödvändigt för att över
huvudtaget kunna närma sig frågan hur ny teknik påverkar kraven på 
yrkeskunnande. Utgångspunkten för framställningen tas i kvalifika
tionsbegreppet (för en definition av detta begrepp hänvisas till 
kapitel 2). 

Nedan föreslås en klassifikation (taxonomi) av kvalifikationer. Syf
tet med denna taxonomi är att den skall kunna utgöra ett analysschema 
med vars hjälp vi senare skall kunna analysera frågan om hur införan
det av informationsteknologi i tjänsteverksamhet påverkar kraven på 
yrkeskunnande. Taxonomin, som utgör ett försök att bygga vidare på 
en rad olika försök att definiera kvalifikationer (Tuomisto, 1986; Hel
geson, 1986; Houman Sorensen, 1989), redovisas i tabell 1 nedan. 

De tre huvudkategorierna i den föreslagna taxonomin bygger på 
Masuchs (1974) uppdelning mellan produktiva (eller produktionsin
riktade) kvalifikationer (t.ex. skicklighet och erfarenhet vad gäller ut-
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förande av själva arbetet), intensitetskvalifikationer (t. ex. flit, uthållig
het, pålitlighet) och innovativa kvalifikationer (förmåga att förbättra 
och utveckla verksamheten) . 

I likhet med vad Masuch (1974) kallar produktiva kvalifikationer, så 
avser kategorin uppgiftsrelaterade kvalifikationer den kompetens som 
i någon mening "objektivt" krävs för att framgångsrikt utföra ett ar
bete. Dessa kvalifikationer är alltså direkt relaterade till arbetsuppgif
ternas karaktär och de teknologier, som används för att utföra dessa. 
Man kan inom denna kategori skilja mellan specifika och mer generella 
kvalifikationer beroende på i hur hög grad kvalifikationerna är knutna 

Tabell 1. Taxonomi för beskrivning och analys av yrkeskvalifikationer 

I. UPPGIFTSRELATERADE KVALIFIKATIONER 

A. Psykomotoriska kvalifikationer 
eller manuella färdigheter (t.ex. fingerfärdighet, handlag) 

B. Kognitiva kvalifikationer 
(i) Kunskaper 

• Förtrogenhetskunskap 
• Praktisk kunskap ("knowing how") 
• Teoretisk kunskap ("knowing that") 
• Meta-kognitiv kunskap 

(ii) Intellektuella färdigheter 
• Rutinbaserade färdigheter 
• Regelbaserade färdigheter 
• Kunskapsbaserade färdigheter 
• Meta-kognitiva färdigheter (t. ex . förmåga att planera, 

och reflektera över eget tänkande och handlande) 

C. Sociala kvalifikationer 
{t.ex . .ledarskaps- eller kommunikationsförmåga) 

II. IDEOLOGISK-NORMATIVA KVALIFIKATIONER 

A. Affektiva kvalifikat ioner 
(t .ex . attityder, värderingar, motivation) 

B. Personlighetsrelaterade kvalifikationer 
(t.cx. noggrannhet, flit, snabbhet, pålitlighet) 

III . UTVECKLINGSINRIKTADE KVALIFIKATIONER 

Förmåga att identifiera behov av, initiera och genomföra en yrkes- och 
verksamhetsutveckling vad gäller t.ex. kvalitet, produktivitet eller ar
betsmiljö. 
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till en specifik verksamhet eller har en vidare användning (Tuomisto, 
1986 ). 

Inom kategorin uppgiftsrelaterade kvalifikationer kan man skilja 
mellan psykomotoriska, kognitiva och sociala kvalifikationer. De psy
komotoriska kvalifikationerna omfattar perceptuell förmåga och olika 
slag av manuella färdigheter, dvs. förmåga att uppfatta att något inträf
fat, och att utföra olika rörelser. Exempel på psykomotoriska kvalifi
kationer är fingerfärdighet, rörelsekoordination och "handlag" (se vi
dare Welford, 1976; Gestrelius, 1989). De kognitiva kvalifikationerna 
omfattar dels olika typer av kunskap, dels intellektuella färdigheter 
(den närmare innebörden av dessa begrepp behandlas i nästa avsnitt). 
De sociala kvalifikationerna, slutligen, omfattar dels sociala färdighe
ter av typen samarbets- eller kommunikationsförmåga, dels färdighe
ter vad gäller att leda och organisera eget och andras arbete. 

Trots den uppdelning mellan olika typer av uppgiftsinriktade kvali
fikationer, som här görs, så är det viktigt att understryka att denna 
uppdelning görs för analytiska syften. I verkligheten är de olika ty
perna av kvalifikationer intimt samman vävda. Många psykomotoriska 
färdigheter kan inte utvecklas eller upprätthållas oberoende av kun
skaper och intellektuella färdigheter. På samma sätt är det omöjligt att 
dra en skarp gräns mellan kognitiva och affektiva-sociala kvalifikatio
ner. 

Vad som i taxonomin kallats ideologisk-normativa kvalifikationer 
består av två delkategorier nämligen affektiva respektive personlig
hetsrelaterade kvalifikationer. Den senare kategorin ligger nära vad 
Masuch (1974) kallar intensitetskvalifikationer. Därmed avses kvalifi
kationer som inte är direkt knutna till en viss verksamhet eller arbets
process, utan i stället är av mer generell (processoberoende) karaktär. 
Kännetecknande för intensitetskvalifikationerna (liksom för de per
sonlighetsrelaterade kvalifikationerna) är också att de, i motsats till 
uppgiftsrelaterade kvalifikationer, avser kvantitativa aspekter av en in
divids arbetsförmåga. Exempel på personlighetsrelaterade kvalifika
tioner är uthållighet, snabbhet, noggrannhet, flit och pålitlighet. 

De affektiva kvalifikationerna, som avser de anställdas attityder, 
värderingar och motivation, ligger i många avseenden nära de person
lighetsrelaterade kvalifikationerna. Distinktionen är i första hand be
greppsligt-analytiskt motiverad. I praktiken kan det ofta vara mycket 
svårt att särskilja dessa två typer av kvalifikationer. Inte heller dessa 
kvalifikationer är direkt knutna till en viss verksamhet eller arbetspro-

4- P4 
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cess. Kännetecknande för de affektiva kvalifikationerna är att de i stäl
let främst har ansetts vara av betydelse ur ett kontroll- och styrnings
perspektiv (jfr Offe, 1976 ). 

I en finsk studie av personalutbildning (Tuomisto, 1986 ), urskils tre 
funktioner, som ideologisk-normativa kvalifikationer principiellt kan 
ha, nämligen: (a) att öka verksamhetens legitimitet i de anställdas 
ögon, vad gäller dess mål, grundläggande ideologi och maktstruktur; 
(b) att öka de anställdas motivation och därmed förbättra deras arbets
prestationer, utan att behöva höja deras uppgiftsrelaterade kvalifika
tioner; och (c) att förbättra organisationens sammanhållning, klimat 
eller organisationskultur för att därmed skapa en "vi-anda" och en 
bättre uppslutning kring verksamhetens mål och värderingar. 

Den tredje huvudkategorin i tabell 1, slutligen, de utvecklingsinrik
tade kvalifikationerna, utgör en modifiering av vad Masuch (1974) kal
lar innovativa kvalifikationer. Härmed avses kvalifikationer (i form av 
kunskap, kreativitet, risktagande), som i något avseende (t.ex. vad gäl
ler yrkesroll, kvalitet, produktivitet eller arbetsvillkor), möjliggör en 
utveckling av yrket eller verksamheten. Denna kategori kan ses som 
ett alternativ till vad vi tidigare kallat ett anpassningsperspektiv på kva
lifikation och yrkeskunnande (jfr kapitel 2). 

Yrkeskunnande - tyst kunskap, tumregler och/eller 
teoretiskt vetande? 

Yrkeskunnande är, som framgått ovan, mer än kunskap och intellek
tuella färdigheter, dvs. vad som i den föreslagna taxonomin kallats för 
kognitiva kvalifikationer. Samtidigt är naturligtvis de kognitiva kvali
fikationerna något av yrkeskunnandets kärna. Vi ska i detta avsnitt 
närmare försöka precisera vad som avses med yrkeskunnandets kogni
tiva aspekter. 

Vad avses med yrkeskunskap? 

En individs yrkeskunskap utgör en central del av vad som här kallats 
kognitiva kvalifikationer. Vad avses då med yrkeskunskap? Hur kan 
yrkeskunskapen beskrivas och analyseras? Vilka olika typer av yrkes
kunskap kan urskiljas ? I likhet med den distinktion som tidigare gjorts 
mellan begreppen kompetens och kvalifikation, så är det till att börja 
med viktigt att skilja mellan den kunskap, som en individ formellt eller 
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reellt besitter, och den kunskap som efterfrågas, krävs och/eller ut
nyttjas i ett arbete. När vi fortsättningsvis talar om yrkeskunskap, så 
gör vi det i ett kvalifikationsperspektiv, dvs. vi talar om den kunskap, 
som efterfrågas eller krävs i ett arbete. Hur kan man då beskriva denna 
kunskap? En möjlighet är att ta utgångspunkt i det objekt som kunska
pen avser. 

Med denna utgångspunkt kan man, åtminstone när det gäller tjäns
teverksamhet, skilja mellan åtminstone fyra typer av yrkeskunskap (jfr 
Björkman och Lundqvist, 1986), nämligen: (a) objektkunskap, dvs. 
kunskap om arbetsobjektet eller de sakfrågor, som verksamheten gäl
ler; (b) procedurkunskap, dvs. kunskap om egna tillgängliga hand
lingsalternativ och deras konsekvenser; samt (c) klient-/kundkunskap, 
dvs. kunskap om klienternas/kundernas behov, föreställningar och 
sätt att fungera i psykologiskt avseende. Därtill kan läggas: (d) meta
kognitiv kunskap, dvs. kunskap om sig själv och sitt eget kunnande, 
dess räckvidd och gränser, starka och svaga sidor (Flavell, 1979; Brå
ten, 1991). 

Exempel på metakognitiv kunskap är individens föreställningar om 
och förväntningar på sin egen förmåga vad gäller t.ex. att lösa en viss 
typ av uppgift eller att utföra ett visst arbete, men även förmågan att 
reflektera över, kritiskt analysera och värdera sitt eget sätt att definiera 
och arbeta med en uppgift. Definierat på detta sätt kommer begreppet 
metakognition att delvis sammanfalla med mer personlighetsrelaterade 
begrepp som självbild, självförtroende eller upplevd handlingsför
måga. 

Vissa delar av yrkeskunskapen utgörs av explicit, teoretisk kunskap 
som kan verbaliseras och förmedlas till andra. Andra delar av yrkes
kunskapen är i stället implicita till sin karaktär. Man har i detta sam
manhang också talat om tyst kunskap ("tacit knowledge"; jfr kapitel 
2). Som exempel på tyst kunskap har nämnts kunskap som handlar om 
"att kunna göra något" snarare än "att veta något", dvs . vad som också 
kallats färdighetskunskap eller praktisk kunskap. En annan typ av tyst 
kunskap, som brukar kontrasteras mot den teoretiska kunskapen, är 
kunskap som handlar om "att bedöma något" eller "att se mönster", 
dvs. vad som kallats erfarenhetskunskap eller förtrogenhetskunskap 
(Göranzon, 1990). 

En huvudfråga vad gäller yrkeskunskapens karaktär är i hur hög 
grad den omfattar ( eller bör omfatta) explicit, teoretisk kunskap i mot
sats till tyst (implicit) kunskap av typ färdighets- eller förtrogenhets-
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kunskap. Bland andra Göranzon (1990) har betonat yrkeskunskapens 
ofta implicita (tysta) karaktär. Hävdandet av den tysta yrkeskunska
pens betydelse sker ofta i polemik mot en uppfattning av yrkesarbete 
som tekniskt-rationellt handlande, dvs. ett handlande där man utifrån 
på förhand uppställda mål, och en explicit kunskapsbas, medvetet väl
jer mellan olika handlingsalternativ, för att sedan utföra och värdera 
handlingen mot målen. 

Mot denna uppfattning kan ställas en icke-rationalistisk uppfattning 
om handling. Enligt denna uppfattning utformas mänskligt handlande 
inte på basis av på förhand uppställda mål och explicit kunskap om 
olika handlingsalternativ och deras konsekvenser. Handlandet formas 
i stället av de begränsningar och möjligheter som den aktuella socio
materiella omgivningen erbjuder (Suchman, 1987 har använt termen 
"situated action" som beteckning på detta sätt att se på mänsklig hand
ling). Eller bättre: handlandet bestäms inte av en på förhand fastlagd 
plan, utan växer fram ur interaktionen mellan individ och omgivning 
genom successiva anpassningar till förändrade omständigheter. Hand
lingens mål formas och omformas under själva handlandet beroende 
på omständigheter och situationens krav (March och Olsen, 1976; 
Suchman, 1987; Lave, 1988). Vi kan kalla detta för en intuitiv-kontex
tuell uppfattning om mänskligt handlande. 

Som exempel på analyser av yrkesarbete, som ligger nära en intuitiv
kontextuell handlingsmodell, kan nämnas Schöns (1983) välkända stu
die av professionell verksamhet. En huvudtes i denna studie är att pro
fessionellt arbete inte skall ses som ett uttryck för teknisk-rationell 
problemlösning baserad på explicit kunskap ("knowing that") om fe
nomen och samband mellan fenomen inom ett visst område. I stället 
argumenterar Schön för att professionellt arbete bedrivs utifrån en 
kontinuerlig, praktikgrundad reflektion ("reflection-in-action") och 
ett implict yrkeskunnande ("knowing how"). En likartad position in
tas av Dreyfus och Dreyfus (1986), som i sin studie av av vad som ut
märker experters kontra novisers yrkeskunnande framhåller hur ex
perten i hög grad förlitar sig på intuition, tyst kunskap och omed
vetna, holistiska bedömningar av situationer. Detta till skillnad från 
novisen, som i högre grad förlitar sig på explicit kunskap och regel
styrd problemlösning. 
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Yrkeskunnande som rutinhandling, regelföljande eller 
kunskapsbaserad analys och reflektion 

Ett relativt vanligt sätt att definiera yrkeskunnande är i termer av de 
krav på intellektuella färdigheter ("cognitive skills"), som arbetet stäl
ler. Man säger t.ex. att arbetet ställer krav på analytisk förmåga, be
dömningsförmåga, beslutsfattande etc. I den ovan föreslagna taxono
min utgör intellektuella färdigheter en underkategori av de kognitiva 
kvalifikationerna. Med intellektuella färdigheter avses här de kognitiva 
processer som styr eller reglerar individens handlande (Colley och 
Beech, 1989). När det gäller denna kognitiva styrning urskiljs ofta två 
styrningsnivåer: (a) en medvetet kontrollerad, analytisk och sekven
tiell process; och (b) en omedvetet kontrollerad, intuitiv och parallell 
process (Reason, 1990). Denna distinktion kan ses som en direkt pa
rallell till den ovan gjorda distinktionen mellan en teknisk-rationell 
kontra en intuitiv-kontextuell handlingsmodell. 

Flera kognitiva modeller för handlingsreglering arbetar med tre sna
rare än med två nivåer. Ofta innebär det att den högre, analytiska nivån 
delas upp i två nivåer. En av de mer välkända av dessa nivåmodeller är 
den tredelning av mänskligt handlande som utvecklats inom ramen för 
den tidigare nämnda handlingsregleringsteorin (Hacker, 1973; Vol
pert, 1983 ). En annan välkänd modell för handlingsreglering är den 
modell som utvecklats av Rasmussen (1986). Enligt denna modell kan 
man skilja mellan: en färdighetsbaserad nivå ("skill-based leve!"), en 
regelbaserad nivå ("rule-based level") och en kunskapsbaserad nivå 
("knowledge- based level"). 

Den lägsta, färdighetsbaserade nivån representerar automatiserade 
rutinhandlingar, som utföres utan medveten kontroll. I allmänhet kan 
en individ som handlar på denna nivå inte verbalt rapportera den kun
skap som handlandet baseras på. På nästa nivå, den regelbaserade ni
vån, regleras handlandet av mer eller mindre medvetna regler eller al
goritmer ("tumregler"). På den kunskapsbaserade nivån, slutligen, 
styrs handlandet av medvetet analytiskt tänkande utifrån individens 
mål, reflektion över tidigare erfarenheter och tillgänglig kunskap om 
omgivningen. Handlande på denna nivå krävs framför allt i nya, 
okända situationer eller när problem uppstår i välkända situationer, 
som inte låter sig lösas med de vanliga metoderna. (För en mer utförlig 
behandling av denna nivåmodell hänvisas till kapitel 4.) 

En intressant konsekvens av de ovan behandlade modellerna för 
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handlingsreglering, är att de leder till ett ifrågasättande av den tidigare 
diskuterade uppdelningen mellan en teknisk-rationell handlingsmo
dell, baserad på explicit kunskap, och en intuitiv-kontextuell modell 
baserad på implicit (tyst) kunskap. I stället för en strikt boskillnad 
mellan dessa två modeller för yrkesarbete och yrkeskunnande pekar 
det ovan förda resonemanget mot nödvändigheten av att kunna utföra 
ett arbete (ibland parallellt) både på en intuitiv och på en analytisk 

nivå. 
Detta innebär samtidigt en kritik av en ensidig betoning av tyst kun

skap och intuitivt handlande som det främsta kriteriet på expertis och 
ett utvecklat yrkeskunnande. Det förefaller vara mer rimligt att se det 
analytiska tänkandet respektive det intuitiva-kontextuella tänkandet, 
inte som konkurrerande eller varandra uteslutande, utan som komple
mentära (se även kapitel 4). Analogt torde det vara ofruktbart att 
hävda den strikta boskillnad som ibland har gjorts mellan explicit (teo
retisk) och implicit (tyst) kunskap. Komplexa uppgifter och nya eller 
okända problemsituationer kräver ofta förmåga såväl till kunskapsba
serad analys som till språklig kommunikation. Detta kräver i sin tur 
tillgång till teoretisk kunskap om den aktuella situationen (jfr Olsen 
och Rasmussen, 1989). 

Man kan emellertid samtidigt överväga om de tre handlingsregle
ringsnivåer, som urskilts ovan, är tillräckliga för att ge en uttömmande 
bild av de intellektuella färdigheter, som ett utvecklat yrkeskunnandet 
förutsätter. Expertis innebär inte enbart förmåga att skickligt utföra 
ett arbete med utnyttjande av analytiska och/eller intuitiva färdigheter, 
utan också förmågan att värdera och reflektera över sitt eget och and
ras arbete, att ge råd eller att instruera andra. Man kan därför med Ol
sen och Rasmussen (1989) tala om "the reflective expert". Detta torde 
emellertid förutsätta att vi inkluderar en fjärde nivå i den hierarkiska 
modell för handlingsreglering, som diskuterats ovan. Vi kan kalla 
denna fjärde nivå för den meta-kognitiva nivån (jfr tabell 1). Denna 
nivå reglerar abstrakta, meta-kognitiva processer, som gäller plane
ring, utveckling av strategier för problemlösning, styrning och värde
ring av tänkande och handlande på de lägre regleringsnivåerna. 

Med denna fjärde regleringsnivå finns en direkt parallell mellan 
dessa fyra nivåer och de fyra typer av kunskap, som urskilts i tabell 1 
ovan. Förtrogenhetskunskapen utnyttjas främst (men inte enbart) på 
vad som i Rasmussens (1986) modell kallas den färdighets baserade ni
vån, medan den praktiska kunskapen och den teoretiska kunskapen på 
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motsvarande sätt främst aktualiseras på den regelbaserade respektive 
den kunskaps baserade nivån. Den meta-kognitiva kunskapen motsva
rar analogt den reflekterande, meta-kognitiva färdighetsnivån. 

Vilka konsekvenser har införandet av in/ ormations
teknologi för kraven på yrkeskunnande? 

Vi skall i detta avsnitt försöka att utifrån tillgänglig empirisk forskning 
närmare belysa hur införandet av informationsteknologi i tjänsteverk
samhet påverkar kraven på yrkeskunnande, dvs. om och i så fall hur 
arbetets kvalifikationskrav förändras . Man kan dock redan inlednings
vis förutse några av svårigheterna med att utföra en sådan analys. För 
det första kan man konstatera att det finns ett tämligen begränsat antal 
empiriska studier av informationsteknologins konsekvenser för ar
betsinnehåll och kvalifikationskrav. Detta gäller naturligtvis särskilt 
om man som här begränsar sig till tjänsteverksamhet. Ett andra pro
blem är att de studier som finns, skiljer sig väsentligt åt vad gäller defi
nition och mätning av yrkeskunnande och kvalifikationskrav (i den 
mån de överhuvudtaget, vilket är sällsynt, explicit redovisar definitio
ner och mätinstrument). En tredje svårighet gäller, som nämndes in
ledningsvis, de till synes motsägelsefulla resultat, som kännetecknar 
hittillsvarande kvalifikationsforskning. 

Utgångspunkten för den följande analysen kommer att tas i den 
kvalifikationstaxonomi, som introducerades ovan. Detta innebär att 
framställningen kommer att struktureras utifrån de tre huvudkatego
rier av kvalifikationer, som urskilts ovan, nämligen: uppgiftsrelaterade 
kvalifikationer, ideologisk-normativa kvalifikationer samt utveck
lingsinriktade kvalifikationer. De studier, som framställningen baseras 
på gäller främst banker (Zuboff, 1988; Löwstedt, 1989); försäkrings
bolag och försäkringskassor (Schartum, 1988; Göranzon, 1990; 
Björkman och Lundqvist, 1986; Zuboff, 1988); butiksarbete (Stymne, 
1989 b) samt olika typer av kontorsarbete (Björkman och Lundqvist, 
1986; Zuboff, 1988; Aronsson, 1989; Karlsen och Oppen, 1988; 
Flynn, 1988). 

Informationsteknologi och dess konsekvenser för 
u ppgiftsrela terade kvalifikationskrav 

Vi skall i detta avsnitt se närmare på vilka konsekvenser, som automa
tisering och datorisering av arbetet har för uppgiftsrelaterade kvalifi-
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kationskrav i några olika typer av tjänsteverksamhet. Dessa har i taxo
nomin (se tabell 1) indelats i psykomotoriska, kognitiva och sociala 
kvalifikationer. Vi utgår nedan från denna indelning. 

Psykomotoriska kvalifikationer 

Kraven på psykomotoriska kvalifikationer har med vissa undantag va
rit låga eller måttliga inom de flesta typer av traditionell tjänsteverk
samhet. Dessa krav har framför allt aktualiserats i samband med an
vändning av olika typer av instrument eller maskinell utrustning. Un
dantag finns dock naturligtvis. Här kan man t.ex. nämna skrivpersonal 
med främsta uppgift att med hjälp av skrivmaskin renskriva olika typer 
av texter. I samband med automatisering och datorisering försvinner 
många av de psykomotoriska kvalifikationer, som i många yrken varit 
viktiga eller kritiska t.ex. de krav på förmåga att uppfatta svårtolkade 
handstilar, fingerfärdighet, snabbhet och förmåga att skriva felfritt, 
som tidigare ställts på skrivpersonal (Björkman och Lundqvist, 1986; 
Flynn, 1988). Även mer generellt tycks automatisering och datorise
ring minska nödvändigheten av psykomotoriska kvalifikationer, ut
över vad som krävs för att rent manuellt hantera en dator (Zuboff, 

1988). 

Kognitiva kvalifikationer 

Vi har i kvalifikations taxonomin (se tabell 1) skilt mellan två typer av 
kognitiva kvalifikationer, nämligen: kunskaper och intellektuella fär
digheter. Vad gäller båda dessa kvalifikationskategorier är bilden 
splittrad. Denna splittring följer de huvudlinjer, som urskilts ovan, 
vad gäller kvalifikationsforskningen i stort. Den huvudtendens, som 
finns i flertalet studier, är dock att datorisering av tjänsteverksamhet 
genomförs på ett sätt, som leder till minskade kognitiva kvalifikations
krav (Zuboff, 1988; Flynn, 1988; Stymne, 1989 b; Göranzon, 1990; 
Schartum, 1988; Karlsen och Oppen, 1988). 

I traditionell tjänsteverksamhet besitter personalen på olika nivåer 
en relativt omfattande förtrogenhets- och färdighetskunskap vad gäller 
exempelvis bedömningar av olika klienter och ärenden, kunskap om 
regler, normer och informell praxis i samband med regeltillämpningar, 
förmåga att, ofta under informell samverkan med chef er, kollegor och 
klienter, fatta (forma) beslut i olika frågor. Dessa kunskaper är ofta 
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implicita, och därmed många gånger omöjliga att förmedla till andra. 
De har således karaktären av tyst kunskap (Göranzon, 1990; Karlsen 
och Oppen, 1988) eller vad Zuboff (1988) kallar handlingsorienterade 
färdigheter ("action-centered sk.ills"). De intellektuella färdigheter 
som tillämpas i det dagliga arbetet är inte av kunskapsbaserad, analy
tisk karaktär, utan har i stället karaktären av rutin- eller regelbaserade 
färdigheter (Zuboff, 1988). 

Dessa implicita (tysta) kunskaper är förvärvade genom att man i det 
dagliga arbetet konfronterats med krav på bedömningar och problem
lösning. Om man nu genom användande av informationsteknologi au
tomatiserar de arbetsuppgifter där personalen har möjlighet att för
värva och utnyttja sitt yrkeskunnande, så tenderar naturligtvis detta 
kunnande att med tiden falla i glömska (avläras) och därmed gå förlo
rat för verksamheten. Detta är också vad som tycks ske i många tjäns
teverksamheter (Zuboff, 1988; Flynn, 1988; Göranzon, 1990; Karlsen 
och Opp en, 1988; Schartum, 1988). Vad som återstår blir främst rutin
arbete med inga eller små möjligheter till erfarenhetslärande. 

Denna tendens till nedkvalificering i form av minskade krav på för
trogenhets- och färdighetskunskap är dock inte entydig. Flera förfat
tare har också observerat tendenser till en upp- eller omkvalificering 
(Björkman och Lundqvist, 1986; Zuboff, 1988; Flynn, 1988; Löw
stedt, 1989), dvs. att informationsteknologin ställer krav på högre eller 
åtminstone krav på andra kvalifikationer. Detta är främst fallet i verk
samheter, som lagt tonvikten vid informationsteknologins möjlighe
ter, inte enbart att automatisera vissa arbetsuppgifter, men också att 
fungera som informacionsstöd för personalens bedömningar och be
slutsfattande. Zuboff (1988) talar i detta sammanhang om datorise
ringens möjligheter att informatisera ("informate"), och inte enbart att 
automatisera ("automate"). Dessa två begrepp skall ses inte som var
andra uteslutande, utan i stället som komplementära. Varje automati
sering med hjälp av dator torde innebära en viss informatisering (dock 
gäller nödvändigtvis inte omvändningen). Frågan är i stället om man 
väljer att lägga tonvikten vid datorisering som en strategi för automati
sering eller, alternativt, som en strategi för ett förbättrat informations
stöd. 

I samband med försök att utnyttja datorer som informationsstöd 
finner man en tendens till upp- och omkvalificering vad gäller såväl 
kunskaper som intellektuella färdigheter (Björkman och Lundqvist, 
1986; Zuboff, 1988; Löwstedt, 1989). Detta sätt att utnyttja informa-
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tionsteknologin innebär en abstraktisering (denna tendens finns vid all 
användning av informationsteknologi) och textualisering (Zuboff, 
1988) av arbetet, som bland annat ställer ökade krav på teoretiska kun
skaper om arbetsobjekt och tillämpade procedurer, en helhetsförstå
else av verksamheten, samt förmåga till språklig kommunikation 
(muntligt och skriftligt) vad gäller arbetets förutsättningar, innehåll 
och former. Detta inte minst för att kunna tolka, förstå, förmedla, 
analysera och fatta beslut på basis av abstrakt, symboliskt förmedlad 
information på en bildskärm. Arbetet ställer därmed även krav på ett 
mer kunskapsbaserat, analytiskt tänkande (Björkman och Lundqvist, 
1986; Zuboff, 1988). I en långt driven informatisering ställs även krav 
på kreativ problemlösning, där man inte enbart kan utgå från givna 
problem eller uppgifter, utan själv måste formulera och definiera upp
gifter och problem (Zuboff, 1988; Engeström, 1987). Här aktualiseras 
således krav på såväl kunskapsbaserade som metakognitiva färdighe
ter. 

Sociala kvalifikationer 

En stor del av det vi kallar tjänsteverksamhet innebär traditionellt att 
arbetet utföres i samverkan mellan personal och/ eller mellan personal 
och klient. Viktiga kvalifikationer ligger därför i förmågan att kom
municera med andra och lösa kontinuerligt uppkommande uppgifter 
och problem i samverkan med andra, dvs. vad vi ovan kallat sociala 
kvalifikationer. 

Vad händer då med kraven på sociala kvalifikationer i samband med 
automatisering och datorisering av tjänsteverksamhet? Även här finns 
en något splittrad bild. Vissa studier pekar mot att datorisering leder 
ti ll en ökad bundenhet vid dataterminaler och minskad tid för eller be
hov av personliga kontakter mellan personal eller mellan personal och 
kunder/ klienter, och därmed ett minskat krav på sociala kvalifikatio
ner i arbetet (Björkman och Lundqvist, 1986; Zuboff, 1988; Schar
tum, 1988; Stymne, 1989 b). Detta torde främst vara en konsekvens 
av att ledningen valt en datoriseringsstrategi som betonar automatise
ring av arbetet. 

Även en annan tendens finns dock. I flera studier har man funnit 
att utnyttjandet av informationsteknologi ger möjligheter till en ökad 
uppgiftsintegration och därmed ökade krav på samverkan mellan per
sonal (Björkman och Lundqvist, 1986); en ökad kundorientering och 
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betoning av försäljning, rådgivning etc. (Löwstedt, 1989); samt en 
ökad betoning av samverkan och lagarbete i samband med tolkning, 
analys och beslutsfattande på basis av bildskärmsinformation (Zuboff, 
1988). Dessa tendenser, som samtliga betonar betydelsen av sociala 
kvalifikationer, tycks vara särskilt tydliga i verksamheter där led
ningen valt att i första hand betona datorisering som en strategi för 
informationsstöd, snarare än som en strategi för automatisering. 

Informationsteknologi och dess konsekvenser för ideologiskt
normativa kvalifikationskrav 

Vi har i kvalifikations taxonomin ovan ( se tabell 1) skilt mellan två ty
per av ideologisk-normativa kvalifikationer, nämligen: affektiva (t.ex. 
attityder, värderingar, motivation) respektive personlighetsrelaterade 
kvalifikationer (t.ex. noggrannhet, flit, pålitlighet). Den sistnämnda 
av dessa båda kategorier motsvarar vad Masuch (1974) kallar intensi
tetskvalifikationer i motsats till uppgiftsrelaterade (produktiva) kvali
fikationer. 

Personlighetsrelaterade kvalifikationer berörs i två av de fallstudier, 
som redovisas av Zuboff (1988). I båda dessa fall utnyttjades informa
tionsteknologin främst med syfte att automatisera verksamheten. Zu
boff (1988) konstaterar i dessa fall en ökad bundenhet vid bildskärm 
och ökade krav på bland annat ansvar, uppmärksamhet, uthållighet 
och noggrannhet. Som vi sett ovan, så innebär dessa fall samtidigt en 
minskning av kraven på såväl kognitiva som sociala kvalifikationer. 

Dessa resultat ligger delvis i linje med de resultat som Aronson 
(1989) redovisar utifrån en studie av datorisering av kontorsarbete. 
Denna studie utgår från Masuschs (1974) distinktion mellan produk
tiva kvalifikationer och intensitetskvalifikationer. Ett av studiens hu
vudresultat är att personal med enklare arbetsuppgifter och lägre ut
bildning, i högre grad än personal med svårare arbetsuppgifter och 
högre utbildning, rapporterade att datoriseringen medfört en höjning 
av kraven på bland annat koncentration, uppmärksamhet, uthållighet, 
snabbhet i beslut och handling, dvs . intensitetskvalifikationer. 

Tre personalgrupper jämfördes. Den grupp, som hade de svåraste 
arbetsuppgifterna, rapporterade ingen förändring vad gäller kraven på 
intensitetskvalifikationer. Det fanns inga motsvarande differenser vad 
gäller upplevelsen av produktiva kvalifikationer. Aronson (1989) tol
kar dessa resultat med utgångspunkt i att de grupper, som redovisar 
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lägre eller inga förändringar vad gäller krav på intensitetskvalifikatio
ner, har haft större kunskaps- och maktmässiga resurser för att på
verka datoriseringsprocessen. Resultat som ligger i linje med Zuboffs 
(1988) och Aronsons (1989) vad gäller ökade krav på intensitetskvalifi
kationer rapporteras även av Flynn (1988). 

Om vi sedan övergår till de affektiva kvalifikationerna, så kan dessa 
kvalifikationer antas ha betydelse främst i ett styrnings-kontroll per
spektiv (Offe, 1976; Tuomisto, 1986). Utnyttjande av utbildning och 
olika former av personalutveckling med syfte att påverka de anställdas 
värderingar, deras lojalitet med verksamheten, "vi-anda", eller moti
vation kan ses som en form av ideologisk-normativ styrning, som un
der vissa betingelser (t.ex. i samband med decentralisering), kan få en 
relativt sett större betydelse än vid olika former för traditionell byrå
kratisk-hierarkisk styrning. 

Man kan i enlighet med Zuboff (1988) hävda att ett utnyttjande av 
informationsteknologi med syfte att förbättra verksamhetens informa
tionsstöd förutsätter att man minskar den hierarkiska styrningen och 
samtidigt förändrar verksamheten i riktning mot en högre grad av de
centralisering och delaktighet för de anställda i beslut om verksamhe
tens mål och medel. Detta innebär, som vi sett ovan, ökade krav på 
kunskaper och intellektuella färdigheter, men även ökade krav på att 
de anställda förstår, accepterar och handlar i enlighet med verksamhe
tens mål, anda och ideologi, dvs. ökade krav på de anställdas affektiva 
kvalifikationer. De fallstudier som redovisas av Zuboff (1988), visar 
också att det kan vara på detta sätt. En konsekvens av detta resone
mang är att utbildning och andra instrument för ideologisk styrning 
under vissa omständigheter kan öka i betydelse (Tuomisto, 1986; 
1988). En annan konsekvens är att de anställda, om så sker, kan upp
leva en minskad frihet (minskad autonomi) och ett ökat tryck mot 
konformitet med förhärskande synsätt och värderingar (Zuboff, 
1988). 

Informationsteknologi och dess konsekvenser för 
utvecklingsinriktade (innovativa) kvalifikationskrav 

Med utvecklingsinriktade (innovativa) kvalifikationer avses kvalifika
tioner, som i något avseende (t.ex. vad gäller yrkesroll, kvalitet, pro
duktivitet eller arbetsvillkor) möjliggör en utveckling av yrket eller 
verksamheten. Detta förutsätter bland annat att individen har ett ifrå-
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gasättande och prövande förhållningssätt till givna eller för givna tagna 
uppgifter, mål och andra förutsättningar. Det kan gälla tekniskt-mate
riella, organisatoriska eller ideologiskt-kulturella förutsättningar. Det 
förutsätter också att individen, enskilt eller kollektivt, kritiskt analy
serar och vid behov förändrar sina livs- eller arbetsvillkor, dvs. denna 
typ av kvalifikationer förutsätter ett överskridande av det givna ( eller 
för givet tagna) handlingsutrymme som individen möter i sin verksam
het. 

Denna typ av kvalifikationer har i mycket liten grad uppmärksam
mats inom kvalifikationsforskningen. Mot bakgrund av vad som ovan 
redovisats vad gäller bl.a. de starka tendenser till kognitiv och social 
nedkvalificering i samband med automatisering och datorisering av 
tjänsteverksamhet, så torde i flertalet verksamheter knappast kraven 
på utvecklingsinriktade kvalifikationer öka i samband med datorise
ring. Detta gäller särskilt om datoriseringen främst ses som en fråga 
om ökad automatisering. Kraven på utvecklingsinriktade kvalifikatio
ner ökar dock sannolikt om man i stället främst betonar datorisering 
som ett sätt att öka verksamhetens informationsstöd, dvs. att informa
tisera. I det senare fallet är det, för att fullt ut kunna utnyttja informa
tionsteknologins potential, nödvändigt att skapa verksamheter, som 
både kräver och möjliggör ett kontinuerligt lärande och förmåga till 
verksamhetsutveckling hos personalen (Zuboff, 1988). 

Som vi tidigare kunnat konstatera, så kan emellertid decentralise
ring och ett ökat utnyttjande av datorer som informationsstöd med
föra en ökad ideologisk styrning (t.ex. genom utbildning) och ett ökat 
tryck mot konformitet med förhärskande föreställningar och värde
ringar. En sådan strävan efter ideologisk kontroll inskränker naturligt
vis de anställdas utrymme att reflektera över och kritiskt pröva olika 
aspekter av verksamheten, och därmed även möjligheterna till ett ut
vecklingsinriktat lärande. En informatiseringsstrategi kan på detta sätt 
således innebära en motsättning mellan en strävan att, å ena sidan, öka 
de anställdas delaktighet och möjligheter till lärande, och, å andra si
dan, en strävan efter ökad ideologisk kontroll. 

Informationsteknologins konsekvenser för yrkeskunnande: 
några slutsatser 

Vi har i detta avsnitt redovisat forskningsresultat vad gäller informa
tionsteknologins konsekvenser för yrkeskunnande. En övergripande 
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slutsats som kan dras utifrån denna forskningsöversikt är att informa
tionsteknologi inte generellt kan sägas ha vissa effekter på arbetsinne
håll och kvalifikationskrav. Om införandet av ny teknik överhuvudta
get kan förväntas ha några effekter i dessa avseenden, och, i så fall, 
vilka dessa effekter är, beror i stället på hur tekniken utnyttjas, och då 
särskilt samspelet mellan teknik och arbetsorganisation. Detta förhål
lande kan, som påpekas av Lennerlöf (1984 ), förklara de till synes 
mo tstridiga resultat, som kvalifikationsforskningen visar. De motstri
diga resultaten kan helt enkelt bero på att man studerat olika sätt att 
bruka samma teknik, dvs. olika kombinationer av teknik och arbetsor
ganisation. 

Tabell 2. Informationsteknologi och kraven på yrkeskunnande 

K valifikationsaspekt Huvudsaklig strategi för datorisering 
Automatisering Informationsstöd 

I. UPPGIFTS-
INRIKTADE 
KVALIFIKATIONER 

1. Psykomotoriska Låga krav Låga krav 

2. Kognitiva 
• kunskaper Låga krav Höga krav 
• intellektuella 

färdigheter Låga krav Höga krav 

3. Sociala låga krav Höga krav 

Il. IDEOLOGISK-
NORMATIVA 
KVALIFIKATIONER 

• affektiva Låga krav Höga krav 
• personlighets-

relaterade Höga krav Låga krav 

III. UTVECKLINGS-
INRIKTADE 
KVALIFIKATIONER Låga krav Höga krav 

E n andra, mer specifik, slutsats, som kan dras utifrån vad som ovan 
redovisats, är att informationsteknologins konsekvenser för kraven på 
yrkeskunnande beror på valet av strategi för att utnyttja den nya tekni
ken. Vi kunde i detta avseende skilja mellan två strategier för datorise-
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ring, nämligen en strategi inriktad mot automatisering respektive en 
strategi inriktad mot att ge ökat informationsstöd (informatisering). I 
tabell 2 ovan görs ett försök att sammanfatta de två strategiernas olika 
konsekvenser för kraven på yrkeskunnande. 

Som framgår av tabell 2, så skiljer sig de två strategiernas konse
kvenser för samtliga utom en kvalifikationsaspekt, nämligen kraven på 
psykomotoriska kvalifikationer. Dessa kvalifikationskrav blir, obe
roende av strategi, tämligen låga som konsekvens av en datorisering. 
Kraven på kognitiva kvalifikationer, dvs. krav på yrkeskunskaper och 
intellektuella färdigheter, är, liksom kraven på utvecklingsinriktade 
kvalifikationer, relativt sett högre vid tillämpning av en strategi för in
formationsstöd än vid tillämpning av en automatiseringsstrategi. Vad 
gäller ideologiska-normativa kvalifikationskrav finner vi en asym
metri. Kraven på affektiva kvalifikationer är relativt sett högre vid in
formatisering än vid automatisering, medan det motsatta förhållandet 
gäller för kraven på personlighetsrelaterade kvalifikationer. 

En slutsats, som kan dras av det ovan sagda, är att en strategi för 
informationsstöd, till skillnad från en automatiseringsstrategi, skapar 
förutsättningar för ett kompetenshöjande lärande i det dagliga arbetet. 
Denna högre lärandepotential förverkligas dock inte automatiskt bara 
för att man säger sig ha valt en datoriseringsstrategi inriktad mot infor
mationsstöd. För att informatiseringsstrategins potential skall kunna 
tas tillvara, krävs att man utformar teknik och arbetsorganisation på 
ett sätt som ligger i linje med och stödjer den valda strategin. Vad detta 
mer konkret innebär kommer att behandlas i det följande kapitlet om 
lärande och arbetsorganisation. 

Avslutande kommentarer 

Med utgångspunkt i det ovan förda resonemanget om olika datorise
ringsstrategier och deras olika konsekvenser för kraven på yrkeskun
nande, och därmed för de anställdas utvecklingsmöjligheter, blir i 
nästa steg den naturliga frågan vad som bestämmer valet av datorise
ringsstrategi. Frågan ligger utanför syftet med denna framställning, 
men det kan ändå vara befogat med en kort kommentar. På ett övergri
pande plan kan man utifrån forskning om teknikförändring och dess 
drivkrafter (Zuboff, 1988; Löwstedt, 1989; Stymne, 1989 a) peka på 
åtminstone tre faktorer med stor betydelse för valet av datoriserings
strategi. 
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För det första, den övergripande affärsstrategi, som företaget tilläm
par. En renodlad lågkostnadsstrategi, utan särskild betoning av kvali
tet och service, tycks i många fall gå hand i hand med en centraliserad 
organisationsform, en sönderdelning av jobben och därför låga kvalifi
kationskrav, en relativt okvalificerad arbetskraft, och, som konse
kvenser av detta, en hög frånvaro och personalomsättning. Sammanta
get försämrar dessa faktorer förutsättningarna för att erbjuda god ser
vice och på sikt för möjligheterna att nå lönsamhet. Detta kan uppfat
tas som anledning att ytterligare förstärka den valda lågkostnadsstrate
gin och, på så sätt, kanske ytterligare förvärra problemen. Det alterna
tiva valet av strategi innebär en satsning på en kvalitets- och service
strategi, en decentraliserad organisation, en minskad horisontell ar
betsfördelning (bredare befattningar), anställning av arbetskraft med 
högre kvalifikationer och en satsning på olika former av kompetensut
veckling (Stymne, 1989 a, b ). 

För det andra, olika faktorer i organisationens omvärld som, direkt 
eller indirekt, påverkar valet av affärs- och datoriseringsstrategi. Hit 
hör t.ex. företagets konkurrenssituation, spelregler och maktförhål
landen i den aktuella branschen, arbetsmarknaden och tillgången på 
arbetskraft med vissa kvalifikationer etc. (Stymne, 1989 a; Löwstedt, 

1989). 
För det tredje, och inte minst viktigt, de föreställningar och ideolo

gier, som ledande aktörer har, och som bestämmer vad man ser som 
det lämpliga, möjliga och önskvärda sättet att bedriva verksamheten 
på. Aktörernas uppfattningar styr naturligtvis såväl valet av affärsstra
tegi som strategi för att införa och utnyttja ny teknik (Zuboff, 1988; 
Brytting, 1989). Aktörernas föreställningar och ideologier om vad 
man kan och bör göra är i sin tur sammanlänkade med förhärskande 
kulturer på organisations- och samhällsnivå. 

Sammanfattningsvis kan alltså valet av datoriseringsstrategi inte ses 
som frikopplat från den övriga verksamheten i en organisation. Tekni
ken kan inte sägas vara en självständig kraft, som i sig styr utform
ningen av arbetsorganisation och kraven på yrkeskunnande. Tvärtom, 
så är införandet och utnyttjandet av ny teknik intimt sammanvävt med 
och beroende av sociala-organisatoriska faktorer inom och utanför or
ganisationen. Teknisk förändring utan organisationsförändringar, som 
ligger i linje med och stödjer den nya tekniken, tycks endast i ringa 
grad kunna påverka verksamheten. Den tenderar i stället att anpassas 
till det bestående och så att säga drunkna i det dagliga aktivitetsflödet. 
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Eller, alternativt, att förstärka, snarare än förändra dominerande 
mönster i verksamheten. De förhoppningar som kanske knutits till 
den nya tekniken infrias därmed inte. Som visats i andra sammanhang, 
finns en betydande frihet ( elasticitet) vad gäller utformning av arbets
organisation och därmed arbetsinnehåll vid en viss given teknik. Svå
righeten tycks främst vara att identifiera och utnyttja denna frihet . 

5- P4 



4 

Lärande och arbetsorganisation 

Det är idag närmast en självklarhet att individens lärande inte är avslu
tat i ungdomsåren. Tvärtom betraktas lärande numera allmänt som en 
livslång process. Även om det således på en allmän nivå kan råda enig
het om en hög prioritering av lärande och utbildning i arbetslivet, så 
får man inte bortse från de potentiella motsättningar, som ofta aktuali
seras när dessa frågor diskuteras i mer operationella termer. 

Exempel på sådana motsättningar är lätta att finna med utgångs
punkt i de klassiska utbildningspolitiska frågorna: Vad, dvs. vilket in
nehåll skall lärandet ha? Hur, dvs. vilka metoder skall utnyttjas? Vem, 
dvs. vilka individer skall delta? I detta sammanhang gälle r dessa frågor 
bland annat lämpligheten och värdet av att satsa på att utveckla en spe
cifik, befattningsinriktad kompetens kontra en bred allmän kompe
tens; informellt lärande i det dagliga arbetet kontra formell personalut
bildning; lärande och kompetensutveckling för vissa enskilda indivi
der på nyckelbefattningar kontra satsningar på arbetslag eller större 
kollektiv. 

Ett ställningstagande till dessa och liknande problem aktualiserar 
emellertid även mer grundläggande frågor. En sådan gäller vilken nivå 
på lärandet som eftersträvas. Vi kan här för enkelhets sku ll skilja mel
lan ett lägre och ett högre ordningens lärande. Den lägre ordningens 
lärande innebär att individen lär sig något med utgångspunkt i givna 
(eller för givna tagna) uppgifter, mål och förutsättningar, utan att ifrå
gasätta eller försöka förändra uppgiften, målet eller förutsättningarna. 
Vi kan kalla detta för ett anpassningsinrikcat lärande. 

Den högre ordningens lärande innebär i stället att uppgiften, målen 
eller förutsättningarna inte är eller tas för givna. Individen ( eller grup-
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pen) tar själv ansvar för att identifiera, tolka och formulera uppgiften, 
eller, om denna är given, börja med att undersöka innebörden av, bak
grunden till och önskvärdheten av uppgiften och de för övrigt givna 
förutsättningarna. Vi kan kalla detta för ett utvecklingsinriktat lä
rande. Det säger sig självt att det här kan finnas potentiella motsätt
ningar vad gäller uppfattningar om vilken lärandenivå som är möjlig 
och önskvärd att eftersträva i en verksamhet. Beroende på om man 
önskar främja ett anpassningsinriktat eller ett utvecklingsinriktat lä
rande, ställer detta olika krav på utformningen av lärsituationen, men 
också på utformningen av arbetet och organisationen. 

Syftet med detta kapitel är att redovisa och diskutera några allmänna 
principer och villkor för vuxnas lärande, samt att, utifrån dessa princi
per, försöka skissera hur en verksamhet skall vara utformad för att 
möjliggöra lärande och kompetenshöjning hos individen i det dagliga 
arbetet. Framställningen kommer således att fokuseras på informellt 
lärande (s.k. vardagslärande), snarare än på lärande i formella utbild
ningssituationer. 

Vuxnas lärande - en definition 

Hur man väljer att definiera begreppet lärande är till viss grad bero
ende på ens teoretiska utgångspunkter. Emellertid finns vad gäller den 
grundläggande innebörden av begreppet en betydande överensstäm
melse mellan i andra avseenden tämligen vitt skilda traditioner (t.ex. 
Estes, 1970; Gagne, 1965; Langley och Simon, 1981; Marton, Houn
sell och Entwistle, 1984 ). Följande definition är ett försök att ringa in 
denna minsta gemensamma nämnare vad gäller synen på lärande: 

Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett 
resultat av individens samspel med sin omgivning. 

För att klargöra innebörden av denna definition, krävs en precisering 
på åtminstone två punkter, nämligen: (a) vad som förändras hos indivi
den, dvs. vad som lärs; och (b) karaktären av individens samspel med 
omgivningen, dvs. hur lärandet sker. Dessa två punkter kommer att 
diskuteras i det följande. 

Först dock några klarlägganden vad gäller uttrycket (vuxnas) lä
rande. I den fortsatta framställningen används så gott som genom
gående termen lärande i stället för den synonyma termen inlärning. 
Detta därför att den senare termen i vardagsspråket främst kommit att 
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förknippas med en avsiktlig och ytlig " innötning" av faktakunskaper i 
formella utbildningssituationer. Vi talar också om vuxnas lärande. 
D en kanske främsta skillnaden mellan ungas och vuxnas lärande torde 
gälla utnyttjade inlärningsstrategier. Vuxna torde exempelvis i högre 
grad än unga förlita sig på och utnyttja tidigare kunskaper och erfaren
heter för lärande i nya situationer. Användningen av uttrycket vuxnas 
lärande innebär emellertid inte ett antagande om mer grundläggande 
skillnader vad gäller lärandets mekanismer beroende på ålder. Till sist: 
Man talar ofta om att grupper, organisationer eller andra kollektiv kan 
lära och förvärva kunskaper. Detta sätt att använda lärande och andra 
individualpsykologiska begrepp är inte oproblematiskt (set.ex. Phil
lips, 1977). Utan att här ta ställning i denna komplexa fråga, så kom
mer vi fortsättningsvis endast att diskutera individers lärande i organi
sationer och andra sociala kontexter. 

Vad lärs? 

Om vi först ser på frågan vad som förändras hos individen i samband 
med lärande, så kan detta sägas handla om lärandets innehåll. Inom 
den klassiska, behavioristiskt orienterade inlärningspsykologin är sva
ret på frågan vad individen lär tämligen enkelt: lärande avser föränd
ring av (inre eller yttre) beteenden eller beteendedispositioner (Gagne, 
1965; Estes, 1970). Inom nyare, kognitivt orienterad psykologi vidgas 
synen på vad som lärs. Här talas hellre i termer av lärande som föränd
ring av individens uppfattningar om vissa fenomen (Marton, Hounsell 
och Entwistle, 1984), kognitiva strukturer (schemata, mentala model
ler), kunskaper och intellektuella färdigheter (Anderson, 1981; 
Gagne, 1984 ). När vi här fortsättningsvis talar om lärande och dess 
innehåll avses, i vid mening, förändringar av individens kompetens. 
Med andra ord, förändringar som kan avse såväl kunskaper, intellek
tuella och manuella färdigheter som attityder, sociala färdigheter och 
personlighetsrelaterade egenskaper (jfr kapitel 2). Vi ska nedan be
handla ett par olika aspekter på frågan om lärandets innehåll (vad som 
lärs). 

Positivt eller negativt lärande 

En utbredd föreställning, inte minst i litteraturen om livslångt lärande, 
är att allt lärande är positivt och utvecklande för individen. Med ett 
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positivt lärande avses då ett lärande som främjar individens utveckling, 
och som ger individen möjligheter att påverka sina livs- och arbetsvill
kor. Som påpekas av Borgström (1988), så har man inom denna tradi
tion föga uppmärksammat de för individen negativa konsekvenser, 
som lärande också kan hat.ex. i form av passivisering, underordning 
eller dekvalificering. Sköld, Eldh och Sterner (1980) har exempelvis, i 
en studie av vad de kallar vardagsinlärning, diskuterat hur individer 
ofta accepterar att underordna sig och anpassa sig till repetitiva arbets
processer, som kräver ett minimum av intellektuella insatser. Ett annat 
exempel på negativt lärande är fenomenet inlärd hjälplöshet (Seligman, 
1975), och dess negativa konsekvenser för individen i form av bland 
annat passivisering, försämrad problemlösningsförmåga och sänkt 
självvärdering (Lennerlöf, 1986 ). 

Att man så ofta sett lärande som närmast per definition positivt, och 
att man alltså inte uppmärksammat förekomsten av olika former av 
negativt lärande, torde bland annat bero på att man definierat lärande 
som en avsiktligt planerad och medveten process ("intentional lear
ning"). Det negativa lärandet är i stället oftast oavsiktligt och mer eller 
mindre omedvetet till sin karaktär. Sådant oavsiktligt och omedvetet 
lärande - positivt eller negativt - torde alltid finnas med som en aspekt 
av mänsklig verksamhet. Vi lär således saker även när vi inte avser att 
lära något eller när vi inte är medvetna om att vi lär ("incidental lear
ning"). 

Även i formella utbildningssituationer (t.ex. i skolan) kan man skilja 
mellan lärande som man medvetet eftersträvar från lärarens eller elevens 
sida och det oavsiktliga lärande som, ofta omedvetet, sker samtidigt 
med det avsiktliga lärandet. I samband med en viss undervisning, t.ex. 
matematik, förvärvar eleven inte enbart de avsedda kunskaperna i äm
net, utan även kanske icke avsedda uppfattningar och attityder, t.ex. 
uppfattningen att man är dålig eller duktig i matematik. Lundgren 
(1977) använder uttrycket metainlärning för att beteckna denna typ av 
oavsiktligt lärande. Man kan emellertid även använda termen metainlär
ning i en vidare mening för att beteckna det som vi, medvetet eller 
omedvetet, lär "vid sidan om" den verksamhet vi primärt sysslar med. 

Anpassnings- eller utvecklingsinriktat lärande 

Vi har redan inledningsvis gjort en distinktion mellan två olika läran
denivåer och benämnt dessa anpassnings- respektive utvecklingsinrik-
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tat lärande. Utgångspunkten för denna distinktion är förhållandet 
mellan den lärande individen och den kontext i vilken lärandet sker. 
Som visats av Engeström (1987) i en grundläggande studie om lärande 
och utveckling, så utgår flertalet teorier från vad som här kallats en 
anpassningsinriktad syn på lärande. Lärande definieras och studeras 
oftast som en fråga om hur individen förvärvar kunskaper, löser pro
blem och lär sig handla i relation till en kontext där uppgifter, mål och 
andra förutsättningar antas vara givna (eller för givna tagna), och som 
det därmed inte är vare sig möjligt eller önskvärt för den lärande indi
viden att ifrågasätta, kritiskt analysera och eventuellt försöka för
ändra. 

Utmärkande för det utvecklingsinriktade lärandet är i stället att in
dividen antas ha ett ifrågasättande och prövande förhållningssätt till 
uppgifter, mål och andra förutsättningar. Det kan gälla tekniskt-mate
riella, organisatoriska eller ideologiskt-kulturella förutsättningar. In
dividen lär sig inte enbart eller i första hand vissa sätt att handla, givet 
olika situationer och uppgifter. I stället är huvudpoängen att individen 
skall lära sig att identifiera och definiera vilken situationen, uppgiften 
eller problemet är. Med Cherns (1980, s. 264) kan en skillnad mellan 
ett anpassningsinriktat respektive ett utvecklingsinriktat lärande sägas 
gälla en förskjutning: 

"away from deciding how to act in this situation towards deciding what kind 
of situation this is; trcatment becomes routine, diagnosis becomes che key." 

En annan skillnad gäller individens möjligheter att påverka och kon
trollera sin omgivning. Det utvecklingsinriktade lärandet förutsätter 
att individen, enskilt eller kollektivt, kritiskt analyserar och vid behov 
förändrar sina livs- eller arbetsvillkor, dvs. lärandet förutsätter ett 
överskridande av det givna (eller för givna taget) handlingsutrymme 
som individen möter i sin verksamhet. Utifrån det anpassningsinrik
tade lärandet existerar inte denna möjlighet, utan enbart möjligheter 
till anpassning eller flykt/ undvikande. 

Den ovan gjorda distinktionen mellan anpassnings- och utveck
lingsinriktat lärande är tämligen grov och oprecis till sin karaktär. 
Dessutom finns en (kanske ofrånkomlig) normativ laddning inbyggd 
i denna begreppsbildning mellan det goda, utvecklingsinriktade och 
det dåliga, anpassningsinriktade lärandet. Hur kan då denna distink
tion preciseras? Ett sätt att göra detta vore att med Engeström (1987) 
utnyttja Batesons (1987; först publicerad 1972) teori om lärande och 
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olika lärandenivåer som utgångspunkt för en precisering. Varje högre 
;rdningens lärandenivå utgår från den närmast föregående nivån, och 
innebär ett ifrågasättande och ett överskridande av de ofta dolda pre
misserna och andra förutsättningar för lärandet på den lägre nivån (jfr 
Argyris och Schöns, 1978, välkända distinktion mellan "single-loop" 
kontra "double-loop" lärande, som kan ses som en parallell till dis
tinktionen mellan anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande). 

Ett annat, och i detta sammanhang mer tillämpbart, sätt att precisera 
distinktionen mellan anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande, är 
att ta utgångspunkt i det handlingsutrymme, som finns i en lärande
situation. Med handlingsutrymme avses då de frihetsgrader, som indi
viden har vad gäller val och tolkning av uppgifter/mål; metoder för att 
lösa dessa; samt värderingen av de resultat som uppnås. Vi skiljer se
dan mellan två fall. För det första, att en eller flera av dessa aspekter 
är givna (eller tas för givna) t.ex. genom någon form av föreskrifter, 
normer eller policies. För det andra, att individen i hög grad måste 
förlita sig på sin egen auktoritet för att definiera och värdera uppgifter, 
metoder eller uppnådda resultat. Beroende på vilka frihetsgrader som 
lärandesituationen erbjuder i dessa avseenden, kan vi här skilja mellan 
fyra typer eller nivåer av lärande. 

Tabell 3. Fyra typer av lärande som en funktion av det handlingsutrymme 
(frihetsgrader) som finns i lärandesituationen 

Aspekt av Typer av lärande/ lärandenivåer 
lärande- Reproduktivt Produktivt lärande Kreativt 
situationen lärande Regelstyrt Målstyrt lärande 

Uppgift/Mål Given Given Given Ej given 

Metod Given Given Ej given Ej given 

Resultat Givet Ej givet Ej givet Ej givet 

Den lägsta ordningens lärandenivå, det reproduktiva lärandet, innebär 
att såväl uppgifter/mål som metoder att lösa uppgifterna och det resul
tat som skall uppnås är givna på förhand genom någon form av före
skrifter. Den lärande lär sig vissa föreskrivna sätt att lösa de givna upp
gifterna i syfte att uppnå på förhand fastställda mål. 

Den närmast högre lärandenivå, som vi med Engeström (1987) kan 
kalla det produktiva lärandet, definieras här som bestående av två olika 
varianter (ytterligare åtminstone en variant kan teoretiskt definieras). 
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Gemensamt för dessa två varianter är att uppgiften är eller tas för gi
ven. Vad som skiljer varianterna åt är de frihetsgrader som situationen 
erbjuder vad gäller valet av metoder för att lösa uppgiften och/eller 
värderingen av det resultat som uppnås. De två varianterna kan kallas 
regelstyrt respektive målstyrt lärande. I det regelstyrda lärandet är 
både uppgift och metod givna. Den lärande värderar dock själv resul
tatet av sitt arbete i förhållande till den givna uppgiften. I det målstyrda 
lärandet däremot läggs enbart uppgiften fast på förhand. Det är sedan 
den lärandes sak både att välja metod och att värdera resultatet av sina 

ansträngningar. 
Den högsta lärandenivån, här kallad det kreativa lärandet (Enge

ström, 1987 använder uttrycket "learning by expanding"), innebär att 
den lärande måste utnyttja sin egen auktoritet inte bara för att välja 
metoder och för att värdera resultatet, utan även för att definiera upp
giften, dvs. för att diagnostisera situationen. Med detta sätt att defi
niera olika lärandenivåer kommer således det kreativa lärandet att 
motsvara vad vi ovan kallade det utvecklingsinriktade lärandet, medan 
det anpassningsinriktade lärandet kan ses som en sammanfattande be
teckning för det reproduktiva och det produktiva lärandet. Den aspekt 
av det utvecklingsinriktade lärandet som vi med denna definition tar 
fasta på är således kravet att den lärande själv måste identifiera och de
finiera situationens krav. 

Är då det kreativa eller utvecklingsinriktade lärandet något som är 
tillämpbart i vardaglig praktisk verksamhet, eller hör det främst 
hemma i mer eller mindre realistiska visioner om ett framtida sam
hälle? För att här besvara denna fråga kan man enbart peka på de erfa
renheter som gjorts, och de slutsatser som därvid dragits vad gäller 
olika praktiska verksamheters krav på lärande. Exempelvis visar Schön 
(1983) utifrån studier av olika professionella gruppers arbete på beho
vet av kreativt lärande i arbetet: 

"--- problems do not present themselves to the practitioner as givens. They 
must be constructed from the materials of problematic situations which are 
puzzling, troubling, and uncertain." (s. 40). 

Likartade observationer och slutsatser vad gäller krav på förmåga inte 
enbart att utföra vissa operationer i givna situationer, men även för
måga att förstå och tolka komplexa och abstrakta processer har redovi
sats i studier av automatiserat och datoriserat industriarbete av bl.a. 
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Hirschhorn (1984); Rasmussen (1986); Zuboff (1988); och Reason 
(1990) . 

Utifrån en analys av modernt samhälls- och arbetsliv diskuterar 
Lawrence och Miller (1978) på ett mer allmänt plan behovet av själv
styrande ("self-managing") individer med en förmåga till kreativt, ut
vecklingsinriktat lärande. Deras analys utmynnar i slutsatsen att ett 
samhälle eller en verksamhet för att utvecklas kräver insatser för att 
hjälpa individerna att : 

"--- discover their capacity for self-managemem, so that as they work in 
their various roles in various institutions, they are not merely reacting and 
adapting to environmental pressures hut conscious ly acting upon their envi
ronment and shaping it inro what they want it to be." (s. 366). 

Detta citat kan läsas som ett kondensat av distinktionen mellan anpass
ningsinriktat respektive utvecklingsinriktat lärande. Samtidigt kan det 
läsas som en uppmaning att skapa lärandemiljöer som främjar ett ut
vecklingsinriktat lärande. I de följande avsnitten skall vi se närmare 
på själva lärandeprocessen och de förutsättningar, som krävs för ett 
anpassnings- respektive ett utvecklingsinriktat lärande. 

Hur sker lärande? 

Merparten av den forskning som gjorts om hur lärande sker har utförts 
i experimentella laboratoriesituationer, i samband med psykoterapeu
tiska tillämpningar eller i skolsammanhang. När frågan diskuteras i 
detta sammanhang, så sker det i stället främst med utgångspunkt i det 
s. k. vardagslärande, som sker i samhälls- och arbetsliv utanför labora
toriet, terapirummet eller skolan. I enlighet med den inledningsvis 
föreslagna definitionen, innebär lärande ett samspel mellan individ och 
omgivning. I det följande analyseras detta samspel utifrån en enkel 
modell av mänskligt handlande (se figur 3 nedan). 

Den nedan presenterade modellen utgör en modifierad version av 
den allmänna handlingsmodell som diskuteras av Norman (1988). 
Andra exempel på likartade handlingsmodeller finns hos Hacker 
(1985) och Rasmussen (1986). Syftet med att här redovisa denna mo
dell är att, med utgångspunkt i modellen, försöka peka på några förut
sättningar hos individ och omgivning, som måste vara uppfyllda för 
att lärande skall kunna ske. 

Ett centralt begrepp i modellen är omgivning. När vi fortsättnings-
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vis talar om individens omgivning avses, som framgår av modellen i 
figur 3 : 

• den sociala omgivningen, bestående av andra människor och olika 
sociala-organisatoriska strukturer i en verksamhet (t.ex. arbetsför
delning; regler och normer för handlande); 

• den fysisk-materiella omgivningen, bestående dels av naturliga 
strukturer och processer, dels av av människor skapade ting och 
verktyg; 

• den kulturellt-symboliska omgivningen bestående av olika typer av 
information ( data), individuella och kollektiva kunskaper, samt 
ideologisk-kulturella föreställningar om vad som är önskvärt eller 
möjligt att göra och inte göra i olika sammanhang ( organisationskul
turer). 

Vi skall i det följande närmare precisera några av modellens huvud
drag. 

INDIVID: 

OMGIV
NING: 

/ 
Intentioner 

Handlings
plan 

Mål/Uppgift 

Nivå III 

Nivå Il 

Nivå I 

Reflektion 
Värdering 

t 
Tolkning 
Identifikation 

t 
Utförande av Observationer 
handlingen 

' ! \ / 
Konsekvenser /Effekter 

/I~ 
Människor 

Social 
omgivning 

Ting/ 
Maskiner 

Fysisk-materiell 
omgivning 

Information/ 
Data 

Kulturell-symbolisk 
omgivning 

Figur 3. Modell av mänskligt handlande; särskilt samspelet mellan individ och 
omgivning 
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Utifrån modellen kan man skilja mellan en handlings sekventiella re
spektive hierarkiska organisation (Volpert, 1983; Hacker, 1987). Den 
förra organisationsprincipen avser handlandets olika faser från formu
lering av mål, över planering och utförande, till tolkning, värdering av 
och reflektion över handlingens konsekvenser. Den senare, hierar
kiska, organisationsprincipen avser i stället handlandets olika regle
ringsnivåer. Vi skall nedan kortfattat behandla dessa två organisations
pnnc1per. 

Handlingars sekventiella organisation: 
feed-forward och feed-back 

Samspelet mellan individ och omgivning karakteriseras av att indivi
den (enskilt eller kollektivt), genom mer eller mindre medvetna hand
lingar, söker påverka och forma sin omgivning i enlighet med vissa 
mål. Samtidigt formas emellertid också individen själv av sina hand
lingars avsedda och icke-avsedda konsekvenser på omgivningen. Med 
ett annat språkbruk kan man se samspelet mellan individ och omgiv
ning som en ömsesidig kontroll: individen kontrollerar omgivningen 
genom sina handlingar, samtidigt som konsekvenserna av dessa hand
lingar, genom gjorda erfarenheter, kan kontrollera individen (Sjöden 
och Öhman, 1977). 

Med denna utgångspunkt, kan man således urskilja två faser i sam
spelet individ- omgivning. För det första, en fas, som omfattar indivi
dens försök att påverka omgivningen i enlighet med sina mål, intentio
ner och handlingsplaner. Låt oss kalla detta för feed-forward-fasen. I 
termer av modellen i figur 3, så antas feed-forward-fasen omfatta de 
tre stadierna: formulering av intentioner; handlingsplanering; och ut
förande av handlingen. Den uppgift och det mål, som individen for
mulerat för sitt handlande antas samtidigt utgöra både utgångspunkt 
för formuleringen av intentioner och det kriterium mot vilket hand
lingens konsekvenser värderas. Feed-forward-styrt handlande innebär 
att individen handlar på basis av tidigare förvärvade kunskaper, på ba
sis av instruktioner eller regler. Det är således fråga om ett medvetet 
handlande, som, i högre eller lägre grad, baseras på en medveten ana
lys av olika handlingsalternativ och deras konsekvenser. 

Den andra fasen i samspelet mellan individ och omgivning omfattar 
observation av handlingens konsekvenser/effekter på omgivningen; 
identifikation och tolkning av gjorda observationer; samt värdering av 
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och reflektion över erfarenheterna i relation till uppgiften/målet för 
handlingen. Låt oss kalla detta för feed-back-fasen. Man kan generellt 
skilja mellan två typer av feed-back, nämligen feed-back från den upp
gift, som man arbetar med, respektive feed-back från aktörer i den so
ciala omgivningen (t.ex arbetskamrater, klienter/kunder, chefer; jfr 
Hackman och Oldham, 1980). 

Den ovan föreslagna modellen gör naturligtvis inte anspråk på att ge 
en i någon mening fullständig beskrivning av hur handlande sker. Som 
också understryks av Norman (1988), så har denna typ av sekventiella 
modeller endast en approximativ karaktär. Såväl mänskligt handlande 
som lärande är i verkligheten väsentligt mer komplexa processer. För 
det första, så är mycket av vårt handlande i vardagen rutinmässigt och 
opportunistiskt, snarare än planerat och styrt av medvetna mål och in
tentioner (Norman, 1988; Suchman, 1987). Detta innebär att vi gör en 
mängd saker därför att tillfället erbjuder sig, inte för att vi medvetet 
planerat det. (För ett mer utförligt teoretiskt resonemang om mänsk
ligt handlande, som styrt av mer eller mindre tillfälliga möjligheter och 
begränsningar, se March och Olsen, 1976; Giddens, 1986; Collins, 
1981 ). 

För det andra, så bortser vi ofta från eller omformulerar mål och 
intentioner under en aktivitet. Ibland upptäcks och formuleras till och 
med målen retroaktivt, dvs. som ett resultat av vad vi tidigare gjort, 
snarare än prospektivt, dvs. som vägledning för vårt framtida hand
lande (March, 1978; se vidare nedan). För det tredje, så behöver en 
handling eller en lärandeprocess inte nödvändigtvis starta med formu
lering av mål och intentioner. Exempelvis så handlar vi ibland direkt 
på basis av händelser i omgivningen, utan att formulera mål och pla
ner. En handling kan således starta på vilken som helst punkt i hand
lingscykeln (Norman, 1988). 

Hur ska vi då förstå förhållandet mellan feed-forward och feed
back, som mekanismer för handlingsreglering och lärande? En viktig 
utgångspunkt är att de båda faserna har ett kompensatoriskt förhål
lande till varandra (Björkman, 1972). Finns brister i någon av faserna, 
exempelvis om individen på grund av omgivningens höga komplexitet 
inte kan tolka och värdera konsekvenserna av sina handlingar (mins
kad feed-back), så tenderar individen att i ökande grad söka vägleda 
sitt handlande antingen på basis av tillgänglig information (t.ex. i form 
av instruktioner eller tidigare förvärvad kunskap) eller genom att expe
rimentera och på så sätt pröva olika handlingsalternativ. I båda fallen 
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innebär det att individen i ökande grad måste förlita sig på handlandets 
feed-forward-fas (Brehmer, 1986 ). Omvänt, så ställer brister i feed
forward-fasen, t.ex. om individen, på grund av bristande kunskaper, 
inte kan förutsäga konsekvenserna av olika handlingsalternativ, ökade 
krav på erfarenhetsbaserat lärande, dvs. krav på feed-back från omgiv
ningen. 

Handlingars hierarkiska organisation: 
en nivåmodell. 

I litteraturen finns flera olika sätt att söka beskriva handlandets hierar
kiska organisation. De flesta av dessa urskiljer två eller tre kvalitativt 
skilda och hierarkiskt ordnade handlingsregleringsnivåer. De högre 
nivåerna beskrivs då ofta med termer som: sekventiell, analytisk och 
medveten; medan de lägre nivåerna i stället beskrivs med termerna: 
parallell, intuitiv och omedveten (Reason, 1988). En av de mer väl
kända av dessa nivåmodeller är den tredelning av mänskligt handlande, 
som utvecklats av Rasmussen (1986; modellen uppvisar stora likheter 
med den tredelning, som utvecklats inom den s.k. handlingsregle
ringsteorin, se Hacker, 1973; Volpert, 1983 ). 

Enligt Rasmussens (1986) modell kan man skilja mellan: en senso
motorisk, färdighetsbaserad nivå ("skill-based leve!"); en regelbaserad 
nivå ("rule-based leve!") och en kunskapsbaserad nivå ("knowledge
based level"; modellen brukar utifrån de engelska termerna benämnas 
SRK-modellen). Vi har i handlingsmodellen i figur 3 ovan försökt 
ange dessa tre nivåer med de tre cykler som bildas genom de tre tvär
gående pilarna. Den lägsta, färdighetsbaserade nivån representerar au
tomatiserade, sensomotoriska rutinhandlingar. Handlingar på denna 
nivå utföres utan medveten kontroll. De styrs i stället av signaler från 
omgivningen, som direkt utlöser "förhandsinställda", lagrade rutiner 
(handlingsschemata). I allmänhet kan en individ som handlar på denna 
nivå inte verbalt rapportera den kunskap som handlandet baseras på. 
Med ett annat språkbruk, kan vi således här tala om ett intuitivt hand
lande, baserat på implicit eller tyst kunskap. I figur 3 ovan motsvaras 
denna nivå av pilen mellan "observation" och "utförande av hand
lingen" (betecknad: Nivå I). 

På nästa nivå, den regelbaserade nivån, regleras handlandet av mer 
eller mindre medvetna regler av typen: om <tillstånd A>, så <hand
ling B>. Handlandet på denna nivå förutsätter således förmåga att 
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identifiera och tolka observationer av händelser i omgivningen, dvs. 
förmåga att avgöra vilken regel som skall tillämpas. Reglerna kan vara 
ett resultat av instruktion, lärande utifrån tidigare erfarenhet, eller 
problemlösning i den specifika situationen. De regler som styr hand
landet på denna nivå kan ofta rapporteras verbalt av individen. I figur 
3 anges denna nivå av pilen mellan "identifikation/ tolkning" och 
"handlingsplan" (betecknad: Nivå II). 

På den kunskapsbaserade nivån, slutligen, styrs handlandet av med
vetet analytiskt tänkande utifrån individens mål, reflektion över tidi
gare erfarenheter och tillgänglig kunskap om omgivningen. Kunska
pen (representerad i form av schemata eller mentala modeller) är nöd
vändig inte bara för att formulera mål, intentioner och handlingspla
ner, men också för att identifiera, tolka och värdera feed-back-infor
mation från tidigare handlingar. Handlande på denna nivå krävs fram
för allt i nya, okända situationer eller när problem uppstår i välkända 
situationer, som inte låter sig lösas med de vanliga metoderna. I figur 
3 representeras denna nivå av pilen mellan "reflektion/värdering" och 
"intentioner" (betecknad: Nivå III). 

Hur skall man då förstå förhållandet mellan dessa tre handlingsni
våer? En möjlig tolkning är att, i enlighet med ett rationalistiskt per
spektiv på lärande (t.ex. Neves och Anderson, 1981), se den färdig
hetsbaserade nivån som det automatiserade stadiet i en lärandese
kvens, som börjar med den kunskapsbaserade nivån och följs av den 
regelbaserade nivån som en mellannivå. En alternativ tolkning, som 
också är den som förordas av Rasmussen (1986 ), är att handlande på 
den färdighetsbaserade nivån har en slags relativ autonomi i förhål
lande till de båda högre nivåerna, och att handlande på denna nivå kan 
ske direkt utan föregående lärande på den regelbaserade eller kun
skapsbaserade nivån. 

Detta synsätt ligger i linje med de tankar om ett omedvetet, implicit 
lärande, som aktualiserats under senare år (se Berry och Broadbent, 
1988; Hayes och Broadbent, 1988). Med utgångspunkt i en serie expe
riment där man studerat hur människor lär sig att styra relativt enkla 
datoriserade processer, har man visat att man kan förvärva en relativt 
god förmåga att styra sådana processer, utan att i efterhand kunna rap
portera de regler, som utnyttjats för styrningen. Med andra ord, styr
ningen av processerna tycks ske på basis av implicit snarare än explicit 
kunskap. 
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Några hinder och förutsättningar för lärande 

Vi har ovan behandlat några olika aspekter av handlandets sekventiella 
och hierarkiska organisation. Detta har skett med utgångspunkt i den 
handlingsmodell, som redovisades i figur 3. Mot denna bakgrund skall 
vi i detta avsnitt försöka peka på några av de hinder och förutsättningar 
för lärande, som kan finnas i samspelet mellan individ och omgivning. 
Metoden för vår analys blir att försöka identifiera förutsättningar och 
hinder med anknytning till de olika stegen i den ovan presenterade 
handlingsmodellen. 

Måste det finnas mål för att vi skall kunna lära? 

Ett grundläggande antagande i många sammanhang är att existensen 
av klart formulerade och konsistenta mål utgör ett grundvillkor för 
individens handlande och därmed också för möjligheterna att lära av 
detta handlande. Målen antas utgöra utgångspunkt för utformning av 
intentioner och handlingsplaner, incitament för utförande av hand
lingen, samt det kriterium mot vilket handlingens konsekvenser/effek
ter värderas. Med detta antagande förutsätts åtminstone två saker. För 
det första, att individer före en handling kan formulera konsistenta 
mål, och också gör detta, samt att målen förblir oförändrade under 
planering och utförande av handlingen. För det andra, att de upp
ställda målen också de facto styr handlandet. 

Vad gäller det första av dessa antaganden, så finns forskning, som 
pekar på att detta antagande många gånger är problematiskt. Det 
mesta av denna forskning gäller målens roll i organisationer (March 
och Shapira, 1982), men mycket tyder på att detsamma gäller på indi
vidnivå (Kahneman, 1982). Vad man i korthet har funnit är att mål ofta 
är inkonsistenta och/ eller vagt formulerade; att mål ofta förändras och 
omtolkas under och efter en handlings utförande; samt att mål till och 
med många gånger upptäcks och formuleras retrospektivt, dvs . efter 
att en handling utförts, snarare än prospektivt, som modellen förutsät
ter (March, 1978). Det säger sig självt att denna typ av resultat leder 
till frågetecken kring vedertagna föreställningar om målens funktion 
i samband med handling och lärande. Om målen är oklara och/ eller 
inkonsistenta, hur kan de då styra handlandet? Om målen inte styr 
handlandet, vilken funktion har de då? 

Det kan i ett (rationalistiskt) perspektiv förefalla självklart att indivi-
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dens handlande grundas på uppställda mål, intentioner och planer. 
Empirisk forskning har emellertid visat, att det är långt ifrån självklart 
att en individs handlande bestäms av på förhand formulerade mål 
(March och Olsen,1976; Norman, 1988; Suchman, 1987). I stället 
tycks individens handlande i hög grad formas av de begränsningar och 
möjligheter som den aktuella socio-materiella omgivningen erbjuder 
(Suchman, 1987 har använt termen "situated action" som beteckning 
på detta sätt att se på mänsklig handling); eller bättre: handlandet be
stäms inte av en på förhand fastlagd plan, utan växer fram ur interak
tionen mellan individ och omgivning genom successiva anpassningar 
till förändrade omständigheter. 

Om det nu är på det sättet, så frågar man sig naturligtvis vad detta 
innebär för individens möjligheter till lärande? Med utgångspunkt i ett 
rationalistiskt perspektiv är inkonsistens vad gäller såväl målen som 
kopplingen mellan mål och handling ett avgörande hinder för lärande. 
Lärande ses idealt som en kontinuerlig cykel varigenom mål och kun
skaper byggs upp för att sedan omsättas och prövas i handling, enligt 
modellen: "tänka-först-handla-sedan". Denna modell ställer således 
stora krav på det mål och den kunskap, som individen besitter före 
handlandet, och som skall bilda utgångspunkt för formulering av in
tentioner och handlingsplaner. 

Hur ser man då på detta utifrån ett icke-rationalistiskt perspektiv? 
Den grundläggande tanken är här att målens ofta noterade vaghet och 
inkonsistens inte är ett hinder för handling och lärande, utan tvärtom 
utgör en förutsättning för detta. Målen kan principiellt inte färdigut
vecklas före och oberoende av handlandet. I stället konkretiseras de, 
formas och omformas under själva handlandet beroende på omstän
digheter och situationens krav (March och Olsen, 1976; Suchman, 
1987; Lave, 1988). Lärande ses i linje med detta som en process där 
problem löses genom erfarenhetsbaserad handling, snarare än genom 
tänkande och kunskapsbaserat handlande, enligt modellen: "handla
först-tänka-sedan". Lärande sker enligt denna modell i stället främst 
genom att man i efterhand reflekterar över handlandet och dess konse
kvenser. 

Uppgiftens utformning påverkar möjligheterna till lärande 

I likhet med målen antas ofta en uppgift på grund av sin utformning 
kunna främja eller hindra ett kompetenshöjande lärande hos indivi-
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den. Som en sammanfattande term för de karakteristika hos en uppgift 
som främjar ett sådant lärande kommer vi i fortsättningen att tala om 
uppgiftens lärandepotential. Den kanske viktigaste aspekten av en 
uppgifts lärandepotential är att dess kvalifikationskrav är tillräckligt 
höga, dvs. att uppgiften innebär något av en utmaning för individen. 
Med kvalifikationskrav avses i detta sammanhang dels uppgiftens 
komplexitet, dels det utrymme som finns för individen att själv på
verka formulering av uppgifter och mål, att välja arbetsmetod för att 
lösa uppgiften samt att värdera resultatet av sina ansträngningar (gra
den av autonomi-kontroll). 

Uppgiftens komplexitet 

Vad gäller en uppgifts grad av komplexitet (för definitioner av detta 
begrepp; se Frese, 1987; Campbell, 1988), så råder betydande enighet 
om att en alltför låg grad av komplexitet leder till upplevelser av enfor
mighet, bristande möjligheter till lärande och försämrad intellektuell 
förmåga (Kohn och Schooler, 1983; Frese, 1987), medan en alltför hög 
grad av komplexitet kan leda till försämrad prestation och stress. Det 
senare gäller särskilt om den höga komplexiteten går hand i hand med 
bristande möjligheter att själv påverka uppgiftens tolkning eller utfö
rande, dvs. bristande autonomi och kontroll (Frese, 1987; Aronsson, 
1987). För att skapa goda förutsättningar för kompetenslärande bör 
man således eftersträva en maximal grad av kontroll och en optimal 
grad av komplexitet. 

Graden av autonomi-kontroll 

Vad gäller den andra aspekten av en uppgifts kvalifikationskrav, nämli
gen den grad av autonomi-kontroll (handlingsfrihet), som uppgiften 
medger, så kan vi skilja mellan den objektiva respektive subjektiva au
tonomi-kontroll som en individ har. En nödvändig, men inte tillräck
lig förutsättning för allt annat än ett enkelt reproduktivt lärande, är att 
det finns en objektiv autonomi (handlingsfrihet) vad gäller individens 
möjligheter: 

• att tolka och påverka formuleringen av uppgiften (tolkningsut
rymme); 

6- P4 
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• att välja metod för att lösa uppgiften (handlingsutrymme); och/ eller 
att värdera uppnådda resultat (värderingsutrymme; jfr diskussionen 
i anslutning till tabell 3 ovan om olika typer av lärande). 

Utöver denna objektiva autonomi krävs emellertid också att individen 
förmår utnyttja och, om nödvändigt, överskrida de objektiva gränser, 
som en uppgift sätter. Avgörande för individens förmåga i detta av
seende är de subjektiva gränser som individen själv sätter för vad som 
är möjligt och önskvärt att säga och göra i en viss situation. Vad avgör 
då storleken av denna subjektiva autonomi-kontroll? Det är naturligt
vis inte möjligt att här behandla denna fråga mer utförligt. Vi kan här 
bara peka på faktorer som organisationsklimat, individens självför
troende samt förväntningar vad gäller sina möjligheter till kontroll av 
egna handlingar och deras konsekvenser/ utfall (jfr Bandura, 1977; 
1989; Lennerlöf, 1986 ). 

Är framgångsrikt lärande en fråga om analytisk problemlösning 
eller intuitiv handling och reflektion? 

Målen anger idealt sett ett ö nskvärt framtida tillstånd, dvs. något som 
vi vi ll uppnå. Målen anger emellertid inte vad som skall göras för att 
uppnå detta tillstånd. Hur antas då övergången från mål/ uppgift till 
intentioner och handlingsplaner ske? Något förenklat kan man här ur
skilja två huvudsakliga sätt att se på denna process. 

En analytisk modell för tänkande och handlande 

Enligt en analytisk modell utformas intentioner och de olika stegen i 
en handlingsplan utifrån ett mer eller mindre medvetet tänkande base
rat på mer eller m indre medvetna kunskaper eller regler. Det analy
tiska sättet att välja och planera handlingar motsvarar vad Rasmussen 
(1986) kallar ett kunskaps baserat handlande. Den kunskap som krävs 
för ett analytiskt, kunskapsbaserat handlande antas i huvudsak vara 
explicit kunskap, dvs. kunskap som kan verbaliseras och därmed kom
municeras till andra. Den kunskap som krävs antas vara representerad 
i form av mentala modeller (Gentner och Stevens, 1983; Bainbridge, 
1989). 

Med utgångspunkt i en analytisk modell för mänskligt tänkande och 
handlande läggs ofta tonvikten vid kunskapsuppbyggnad genom ver-
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bal instruktion och formell undervisning. Därmed aktualiseras emel
lertid problemet i vad mån det är möjligt att utveckla intentioner och 
handlingsplaner i en praktisk problemsituation på basis av kunskaper, 
som förvärvats i en formell utbildningssituation. Den forskning som 
finns kring detta s.k. transferproblem (se Resnick, 1987; Lave, 1988) 
pekar mot en rad skillnader vad gäller lärande i formella utbildningssi
tuationer och lärande i det praktiska livet, och som en konsekvens av 
detta att mycket lite av vad som lärs i formella utbildningssituationer 
kan överföras och utnyttjas som bas för praktiskt handlande i vardags
liv och arbete. 

En intuitiv modell för tänkande och handlande 

Enligt den andra, som vi kan kalla intuitiva modellen, talar man inte 
om ett medvetet val av handling. Formulering av intentioner och 
handlingsplaner sker inte före och oberoende av utförandet av hand
lingen. I stället antas detta ske, mer eller mindre, omedvetet under 
själva handlandet med utgångspunkt i momentana omständigheter och 
situationens krav. I motsats till en teknisk-instrumentell handlingsmo
dell baserad på explicit kunskap och mål-medel-tänkande, så kan man 
här tala om en intuitiv-kontextuell handlingsmodell. 

Det intuitiva, kontextuella handlandet förutsätter inte explicita kun
skaper, utan tänkes tvärtom ske på basis av implicita eller tysta kun
skaper, dvs. kunskaper, som, av logiskt-begreppsliga eller av psykolo
giska skäl, inte kan verbaliseras av den handlande individen. Det intui
tiva sättet att välja och planera handlingar motsvarar vad Rasmussen 
(1986) kallar ett färdighetsbaserat handlande. Denna modell kan sägas 
ske enligt principen: "handla-först-tänk-sedan", dvs. problemen löses 
i och genom praktisk handling, snarare än genom analytiskt tänkande 
(Reason, 1990). 

Utifrån en intuitiv modell för tänkande och handling är det naturligt 
att betona utbildningsmetoder, som utgår från individens egna erfa
renheter av problemlösning i praktiska situationer (jfr begreppen "si
tuated learning" och "cognitive apprenticeship", Brown, Collins och 
Duguid, 1989; se även Resnick, 1987; 1989), dvs. modeller som byg
ger mer på erfarenhetslärande, handledning och reflektion än på verbal 
instruktion och formell undervisning. 
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Lärande som analys och/eller intuition 

Ofta har analys och intuition setts som varandra uteslutande processer 
för handling och lärande. Detta återspeglas bl. a. i diskussionen om 
medvetet kontra omedvetet lärande och i distinktionen mellan explicit 
och implicit (tyst) kunskap. Ett annat sätt att se på förhållandet mellan 
analys och intuition, är att se dem som komplementära, dvs. att den 
ena eller andra modellen kan dominera hos samma individ under olika 
yttre betingelser (t.ex. beroende på uppgiftens karaktär) eller under 
olika faser av individens utveckling. Som exempel på det förra synsät
tet har visats att komplexa, obekanta och dåligt strukturerade uppgif
ter främjar ett intuitivt tänkande, medan omvänt relativt sett enkla, 
välkända och välstrukturerade uppgifter, främjar ett mer analytiskt 
tänkande (Hammond med flera, 1987; Berry och Broadbent, 1988). 

Exempel på forskning som i stället pekar på betydelsen av indivi
dens utveckling och tidigare erfarenheter är Dreyfus och Dreyfus 
(1986) modell över yrkeskunnandets utveckling. Det analytiska tän
kandet, med dess tonvikt vid medvetet regelföljande, antas vara ut
märkande för novisen, medan det intuitiva tänkandet, med dess ton
vikt vid omedvetna, holistiska bedömningar av situationer, antas vara 
utmärkande för experten. Här är det alltså inte uppgiftens egenskaper, 
utan i stället individens erfarenhet, som är avgörande för vilket tanke
mönster som dominerar hos en viss individ vid en viss tidpunkt. 

Utifrån det ovan sagda är det rimligt att hävda hypotesen att en ana
lytisk modell för handling och lärande är mest framgångsrik för novi
ser och/eller för relativt sett enkla och välstrukturerade uppgifter; me
dan en intuitiv modell kan förväntas vara mest framgångsrik för indivi
der som nått en expertnivå och/eller för komplexa, ostrukturerade 
uppgifter. Omvänt, så kan antas att tillämpning av en analytisk respek
tive intuitiv modell under "olämpliga" betingelser försvårar möjlighe
terna till ett framgångsrikt lärande. Stöd för en sådan hypotes ges av 
Hammond med flera (1987; se även Berry och Broadbent, 1988). 

Handlingsutrymme och lärande 

Individens möjligheter att genom egna handlingar medvetet kontrol
lera (i betydelsen påverka eller styra) omgivningen, och därmed att 
förverkliga sina mål, har åtminstone två aspekter. För det första, indi
videns förmåga att kontrollera sitt eget handlande, dvs. förmåga att 
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omsätta sina intentioner och handlingsplaner i konkret handling. Vi 
kan kalla denna kontrollaspekt för egen handlingskontroll. För det 
andra, individens möjligheter att genom sitt handlande påverka om
givningen på avsett sätt, dvs. förmågan att påverka konsekvenserna el
ler utfallet av det egna handlandet. Vi kan kalla denna aspekt för egen 
utfallskontroll. Vad gäller båda dessa kontrollaspekter kan vi skilja 
mellan individens objektiva (faktiska) och subjektiva (upplevda) möj
ligheter till egenkontroll. 

Individens möjligheter till egenkontroll, och därmed möjligheter att 
påverka vad som sker i omgivningen, är ett av de mer uppmärksam
made fenomenen inom beteendevetenskaplig forskning och teoribild
ning. Genomgående för denna forskning är att man kunnat visa att in
dividens möjligheter till egenkontroll är av grundläggande betydelse 
för hälsa, välbefinnande och personlig utveckling (set.ex. Lennerlöf, 
1986; Arnetz, 1991). Behovet av egenkontroll kan ses som ett av de 
grundläggande mänskliga behoven, och som en central aspekt av en 
individs kompetens (White, 1959). 

Otvivelaktigt är naturligtvis också individens såväl objektiva som 
subjektiva möjligheter till egenkontroll av avgörande betydelse för 
möjligheterna till kompetensutveckling och lärande. Detta gäller såväl 
möjligheterna till handlingskontroll som möjligheterna till utfallskon
troll. Om det finns brister vad gäller individens ( objektiva eller subjek
tiva) möjligheter till egen handlingskontroll, så innebär det helt enkelt 
bristande möjligheter att omsätta formulerade intentioner och hand
lingsplaner i konkret handling. Detta kan ofta vara en effektiv spärr 
mot lärande. Det är denna typ av lärandespärr som möter en individ, 
som, genom tidigare erfarenheter eller utbildning, skaffat sig kunska
per, men som sedan inte har (eller upplever sig ha) möjligheter att 
praktiskt utnyttja och tillämpa dessa kunskaper. På likartat sätt kan 
bristande möjligheter till utfallskontroll vara en effektiv spärr mot lä
rande. Möjligheterna för individen att genom sitt handlande påverka 
omgivningen och observera konsekvenserna av denna påverkan är vik
tiga betingelser för ett kompetenshöjande lärande. 

Vilka konsekvenser får det då om individen saknar möjligheter till 
objektiv och/ eller subjektiv utfallskontroll? Ett spektakulärt, men nog 
så reellt, fenomen som observerats i detta sammanhang är vad som kal
lats vidskepligt lärande, dvs. att man tillägnar sig ett visst beteende, 
som man upplever ger framgång (utfallskontroll), trots att det de facto 
inte ger denna kontroll. Upplevelsen av kontroll bygger i stället på att 
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beteendet i fråga genom slumpen kommit att förknippas med fram
gångar, som egentligen har andra orsaker. Ofta associerar vi fenome
net vidskepligt lärande till beteenden av typen att utföra vissa (vid
skepliga) ritualer inför svåra eller obehagliga situationer. Som påpekas 
av Hill (1968) i en diskussion om detta fenomen, så har det dock san
nolikt en vidare tillämpning (jfr March och Olsen, 1976): 

"Många av människans övertygelser, inte bara när det gäller amuletter och 
magi, utan också inom medicinen, de tekniska färdigheterna och våra admi
nistrativa metoder, bygger troligen på sådan här vidskeplig inlärning." (s. 88). 

En annan och mer uppmärksammad konsekvens av bristande utfalls
kontroll är det fenomen som av Seligman (1975) kallats inlärd hjälplös
het. Detta tillstånd har i en rad olika studier (för översikter, se Lenner
löf, 1986; Lindroth, 1990) visats uppträda i situationer där individen 
saknar faktisk utfallskontroll, och, som en konsekvens av detta, lär sig 
en förväntan också om framtida brist på möjligheter att påverka hän
delser i omvärlden, dvs. en inlärd hjälplöshet. Denna inlärda förväntan 
om hjälplöshet har visats få konsekvenser i form av passivisering, för
sämrad förmåga till lärande och problemlösning, nedstämdhet och 
försämrad självvärdering. 

Vilka faktorer är det då som i en konkret situation begränsar indivi
dens möjligheter till egenkontroll, och hur kan man öka denna kon
troll? Här handlar det återigen om faktorer och åtgärder såväl på ett 
yttre, objektivt plan som på ett inre, subjektivt plan (Frese, 1987). På 
det objektiva planet handlar det om att, så långt möjligt, utforma tek
niska, administrativa och organisatoriska system på ett sådant sätt att 
det blir möjligt för individen att, enskilt eller kollektivt, experimentera 
med och pröva olika (även tidigare oprövade) handlingsalternativ i sin 
dagliga verksamhet. På det subjektiva planet handlar det om att ge in
dividen den kompetens i form av kunskaper, färdigheter och, inte 
minst, självförtroende och attityder som är nödvändig för att kunna 
utnyttja (och kanske överskrida) det objektivt givna handlingsutrym
met. 

Lär vi av erfarenheten? 

Att vi kontinuerligt får erfarenheter i vårt samspel med omgivningen, 
innebär inte nödvändigtvis att vi också lär oss vare sig att bättre be
mästra eller att förstå denna omgivning (Brehmer, 1980; March, 1981). 
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Möjligheterna att lära av sin erfarenhet står och faller med möjlighe
terna att utföra de olika delstegen i feed-back-fasen, dvs. med möjlig
heterna till observation, tolkning, värdering och reflektion. Låt oss i 
det följande se närmare på vad dessa delsteg innebär, och vad som 
krävs för att de skall kunna utföras på ett sätt som främjar lärande. 

Feed-back, observerbarhet och kunskap som förutsättningar för 
erf arenh etslär an de 

Ett första nödvändigt villkor för erfarenhetslärande är naturligtvis att 
de aspekter av omgivningen, som vi skall lära något om, är observer
bara, dvs. att vi kan få information om våra handlingars konsekvenser 
(March och Olsen, 1976; Norman, 1988). I många fall är detta inga 
problem, medan det i andra fall erbjuder stora problem. Problemen 
finns kanske främst i komplexa tekniska system, men torde även fin
nas i komplexa administrativa-sociala system. För att få information 
krävs emellertid också att vi kan observera vissa relevanta aspekter av 
omgivningen och bortse från andra. Detta kräver kunskaper i form av 
adekvata schemata eller mentala modeller om de aspekter av omgiv
ningen som observationen gäller. 

Behovet av kunskap om omgivningen accentueras ytterligare i nästa 
delsteg, nämligen när det gäller att tolka och försöka förstå gjorda ob
servationer. Man talar i detta sammanhang ofta om omgivningens grad 
av genomskinlighet (transparens; Frese, 1987), och avser då helt enkelt 
möjligheterna för individen att forma en mental modell av omgivning
ens struktur och funktion. Sådana mentala modeller torde vara ound
gängliga för att tolka och förstå händelser i omgivningen, dvs. för att 
förstå vad som sker och varför det sker. Omgivningens genomskinlig
het, och därmed möjligheterna att utveckla mentala modeller, sam
manhänger bland annat med faktorer som dess komplexitet, förutsäg
barhet och fördröjningen av feed-back på utförda handlingar (Frese, 
1987; Brehmer, 1987). 

Vad säger då forskningen om möjligheterna att lära, i betydelsen ut
veckla mentala modeller, på basis av erfarenheter från praktisk verk
samhet? Ett huvudresultat av denna forskning pekar mot en slags Mo
ment 22-situation. Erfarenhetslärande tycks förutsätta att vi har till
gång till schemata eller mentala modeller, som hjälper oss att identi
fiera och tolka den information som erfarenheten ger oss (Brehmer, 
1980; March, 1981; Olsen och Rasmussen, 1989). Samtidigt visar det 
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sig, redan för måttligt komplexa uppgifter, vara mycket svårt för indi
viden att utveckla en mental modell på basis av erfarenhet (Brehmer, 
1987). En slutsats av detta är att erfarenhetslärandet så att säga inte kan 
stå på egna ben, utan måste stödjas med lärande genom olika former 
av planerade utbildningsinsatser. Dessa bör då inriktas på att främja 
kunskapsutveckling hos individen i form av mentala modeller, som 
kan utgöra kunskapsbas för observation och tolkning av olika hand
lingars konsekvenser I effekter. 

Värdering och reflektion som förutsättningar för erfarenhetslärande 

En annan möjlighet att stödja erfarenhetslärandet ligger i det sista del
steget i feed-back-fasen, nämligen vad vi kallat värdering och reflek
tion. Med värdering avses här en jämförelse mellan handlingens kon
sekvenser/ effekter på omgivningen och det mål, som individen haft för 
sitt handlande. Dessutom ligger i begreppet värdering ett ställningsta
gande till resultatet av denna jämförelse, dvs. ett ställningstagande till 
om överensstämmelsen är tillräckligt god, eller om det krävs korrige
ringar av handlandet och förnyad handling för att nå målet. Värde
ringen underlättas naturligtvis av om målet är klart och konsistent. 
Som vi såg tidigare i samband med diskussionen om handlingars mål, 
så är detta inte alltid, eller kanske till och med sällan, fallet. 

Oklara och inkonsistenta mål är emellertid inte nödvändigtvis ett 
hinder för lärande. När detta hävdas, så görs det ofta utifrån en före
ställning om lärande som anpassningsinriktat, som kräver en odelad 
uppslutning och engagemang för uppställda mål. Samtidigt kan man 
hävda att ett utvecklingsinriktat lärande tvärtom förutsätter en grund
läggande trolöshet eller skepticism vad gäller såväl mål som medel. 
Målen likaväl som medlen kan ses som hypoteser, vilka görs till före
mål för kritisk analys och kontinuerlig ( om)prövning (March, 1976; 
1978). Detta kräver att målen görs explicita, och att oklarheter och in
konsistenser inte sopas under mattan, utan tvärtom utnyttjas som ut
gångspunkt för reflektion, dvs. för att påvisa och diskutera eventuella 
målkonflikter. Något tillspetsat kan man säga att medan oklara och in
konsistenta mål ofta utgör hinder för ett reproduktivt eller produktivt 
lärande, så kan denna typ av mål i stället utgöra en katalysator för ett 
kreativt, utvecklingsinriktat lärande. 

Därmed är vi över i det sista delsteget i den handlingsmodell som 
utgjort utgångspunkt för detta resonemang (se figur 3), nämligen den 
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aktivitet som kallats reflektion. Reflektion som ett nödvändigt villkor 
för kompetenslärande utgör ett centralt tema inom ett flertal teorier 
om vuxnas lärande (Freire, 1970; Mezirow, 1991; Kolb, 1984). Vad 
avses då med reflektion i detta sammanhang? Man kan med Dewey 
(1933) definiera reflektion som en kritisk prövning av de föreställ
ningar och antaganden om verkligheten, som, mer eller mindre med
vetet, styr vårt handlande i olika situationer. Reflektion i denna me
ning innefattar även att granska handlingars mål och konsekvenser. 
Det kritiska elementet i reflektionen är att göra våra implicita föreställ
ningar och antaganden explicita, och därmed möjliggöra en prövning 
av de ofta för givna tagna premisserna för vårt handlande. Därmed 
finns tydliga beröringspunkter mellan begreppet reflektion och det 
som vi ovan kallat utvecklingsinriktat lärande. 

Reflektion som en planerad aktivitet för lärande kan innebära att 
återkommande tillfällen skapas i anslutning till en verksamhet, där 
verksamhetens aktörer i mindre grupper, och under handledning, ges 
möjligheter att distansera sig ifrån och kritiskt granska den dagliga 
verksamheten. Detta innebär idealt sett att man försöker artikulera 
och kritiskt pröva: 

• verksamhetens mål och dess underliggande värderingar (t.ex. med 
avseende på motsättningar); 

• intentioner/handlingsplaner och den kunskap som dessa baseras på; 
• graden av överensstämmelse mellan handlingsplaner och utförda 

handlingar, samt 
• graden av överensstämmelse mellan mål och olika handlingars kon-

sekvenser/ effekter. 

Omsorgsfullt utförd, innebär således reflektion en möjlighet att ut
veckla handlandets kunskaps- och värderingsbas, dvs. de värderingar 
och kunskaper, som är nödvändiga såväl i feed-forward-fasen för att 
formulera mål, intentioner och handlingsplaner, som i feed-back-fasen 
för att observera, tolka och värdera handlandets konsekvenser. Med 
detta synsätt blir lärande baserat på reflektion och retrospektiv analys 
ett viktigt komplement till (eller t .o.m. ersättning för) ett lärande base
rat på prognoser och prospektiv analys. Det återstår dock i stor ut
sträckning att utveckla praktiska former och metoder för ett lärande
genom-reflektion, som kan integreras med människors vardagliga 
verksamheter. 
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Två perspektiv på lärande: ett försök till samman/ attning 

Bland det stoff, som behandlats i det föregående, kan man urskilja åt
minstone två mer överordnade teman. Det ena av dessa gäller den re
dan inledningsvis gjorda distinktionen mellan ett anpassningsinriktat 
kontra ett utvecklingsinriktat lärande. Det andra huvudtemat gäller 
hur själva lärandeprocessen, dvs. samspelet mellan individ och omgiv
ning, skall förstås. Här står två perspektiv på mänskligt handlande mot 
varandra. Å ena sidan ett rationalistiskt perspektiv med tonvikt på ett 
målinriktat, tekniskt-instrumentellt handlande baserat på medvetna 
planer och kalkyler. Å andra sidan ett icke-rationalistiskt perspektiv 
med tonvikt på ett mer intuitivt, kontextuellt handlande baserat på re
flektion i efterhand. En rad av de andra fenomen och begreppsdistink
tioner som berörts ovan sammanfaller med distinktionen mellan ett ra
tionalistiskt och ett icke-rationalistiskt perspektiv. I tabell 4 nedan 
görs ett försök att sammanfatta detta. 

Tabell 4. Några olika aspekter av ett rationalistiskt respektive ett icke-rationa
listiskt perspektiv på mänskligt handlande och lärande 

Aspekt: 

1. Syn på mål, 
intentioner och 
handlingsplaner 

2. Typ av kunskap 

3. Grundläggande 
handlingsmodell 

4. Dominerande 
tankeprocess 

5. Grundläggande 
modell för 
lärande 

6. Medium/ metod 
för lärande 

Ett rationalistiskt 
perspektiv 

Klara och tydliga; 
mål som styrande 
för handling 

Explicit kunskap 

Teknisk-instrumentell 

Analytiskt 
tänkande 

Feed-forward-baserat, 
hypotesprövande: 
"Tänka-först-handla-
sedan" 

Formell undervisning 
Verbal instruktion 
Tillämpningsövningar 

Ett icke-rationalistiskt 
perspektiv 

Vaga och inkonsistenta; 
mål som rekonstruktioner 
eller rationaliseringar 
av handling 

Implicit kunskap 

Kontextuell 
("situated action") 

Intuitivt 
tänkande 

Feed-back-basera t, 
reflekterande: 
"Handla-först-tänka-
sedan" 

Lärande-genom-reflektion 
utifrån vardagliga 
problemsituationer 
("situated learning") 
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Den i tabell 4 gjorda uppdelningen mellan ett rationalistiskt och ett 
icke-rationalistiskt perspektiv får naturligtvis inte hårdras. Liksom alla 
liknande uppdelningar bygger den på en grov dikotomisering av fler
dimensionella och kontinuerliga företeelser. Syftet med detta är att 
renodla och lyfta fram några av de motsättningar och kontraster, som 
funnits med i den föregående framställningen. 

Är de två perspektiven varandra uteslutande eller 
komplementära? 

Vilket är förhållandet mellan ett rationalistiskt respektive ett icke-ra
tionalistiskt perspektiv på handling och lärande? Är de två perspekti
ven varandra uteslutande eller komplementära? De har ofta setts som 
varandra uteslutande. Ett exempel på detta är Schöns (1983) välkända 
studie av professionell verksamhet. En huvudtes i denna studie är att 
professionellt arbete inte skall ses som ett uttryck för teknisk-rationell 
problemlösning baserad på explicit kunskap ("knowing that") om fe
nomen och samband mellan fenomen inom ett visst område. I stället 
argumenterar Schön för att professionellt arbete bedrivs utifrån en 
kontinuerlig, praktikgrundad reflektion ("reflection-in-action") och 
ett implicit yrkeskunnande ("knowing how"). Ett annat exempel på 
polarisering mellan ett rationalistiskt och ett icke-rationalistiskt per
spektiv är de studier av tyst kunskap och praktiskt yrkeskunnande, 
som utförts av bl.a. Göranzon (1990). 

En alternativ ståndpunkt är naturligtvis att se det rationalistiska och 
det icke-rationalistiska perspektivet som två komplementära snarare 
än varandra uteslutande perspektiv. Komplementariteten kan då, i 
analogi med vad som ovan sades i anslutning till diskussionen om ana
lytiskt respektive intuitivt tänkande, innebära att det ena eller andra 
perspektivet kan dominera under olika yttre betingelser (t.ex. bero
ende på uppgiftens karaktär) eller under olika faser av en individs eller 
en verksamhets utveckling. 

Några slutsatser om de två perspektivens giltighet 

Vilka slutsatser kan då dras av den tidigare framställningen vad gäller 
den relativa giltigheten av ett rationalistiskt respektive ett icke-rationa
listiskt perspektiv på lärande och handlande? För det första, så tycks 
ett rationalistiskt perspektiv med sina starka krav på konsistens vad 
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gäller målen, och ett medvetet, kunskapsbaserat handlande utifrån 
dessa mål, knappast ge en rimlig bild av mänskligt handlande i många 
vardagssituationer. Detta handlande låter sig många gånger bättre be
skrivas utifrån ett icke-rationalistiskt perspektiv (Suchman, 1987; 
Lave, 1988). 

För det andra, så kan man, i analogi med Dreyfus och Dreyfus 
(1986) resonemang om skillnader mellan novisers och experters yrkes
kunnande, hävda att ett rationalistiskt perspektiv passar bättre för lä
rande av nya kunskaper och färdigheter, medan ett icke-rationalistiskt 
perspektiv passar bättre för det kontinuerliga lärande som krävs för att 
underhålla och vidareutveckla en tidigare förvärvad grundkompetens. 
För det tredje, slutligen, så är det rationalistiska perspektivet starkt 
sammanflätat med ett anpassningsinriktat lärande, dvs. ett lärande 
som förutsätter att utgångspunkten tas i givna problem, uppgifter och 
mål. Vill man i stället främja ett utvecklingsinriktat lärande, så torde 
det vara mer sannolikt att detta främjas genom en pedagogik med icke
rationalistiska förtecken, än genom en traditionell rationalistisk peda
gogik (jfr Resnick, 1989). 

Problemet, som även diskuterats ovan, är dock att den typ av erfa
renhetsbaserat lärande, som förutsätts utifrån ett icke-rationalistiskt 
perspektiv, är starkt beroende av att individen också besitter eller kan 
utveckla en explicit, begreppslig-teoretisk kunskap. Detta för att över
huvudtaget kunna observera, tolka och reflektera över erfarenheten, 
men även för att kunna orientera sig och handla i nya och obekanta 
situationer, dvs. som en hjälp att klara förändringar. Som antytts ovan, 
torde detta kräva en integration av lärande på basis av problemlösning 
i verkliga situationer ("situated learning") och ett lärande inriktat mot 
att tillägna sig mer generell och abstrakt teoretisk kunskap. Vad vi här 
argumenterar för är således en syntes mellan de två perspektiven, men 
en syntes med icke-rationalistiska förtecken. 

Arbetsplatsen som pedagogisk miljö - några principer för 
utformningen av en lärande organisation 

I detta avsnitt är avsikten att, med utgångspunkt i de resonemang om 
lärande som förts ovan, diskutera arbetsplatsen som pedagogisk miljö, 
och de krav som bör ställas på dess utformning för att den skall främja 
lärande och kompetensutveckling för de anställda i deras dagliga ar
bete. Vi skall så långt möjligt ta utgångspunkt i de hinder och förut-
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sättningar för lärande som behandlades ovan, och diskutera vilka kon
sekvenser dessa har för utformningen av en verksamhet. Närmare be
stämt, så skall vi diskutera fem aspekter av en arbetsplats pedagogiska 
miljö, nämligen: verksamhetens mål; arbetsuppgifternas utformning; 
organisationens kultur/klimat; behovet av integration mellan erfaren
hetslärande och planerad utbildning; samt, slutligen, behovet att med
vetet organisera verksamheter inte enbart för produktion, men också 
för lärande. 

Nödvändigheten av mål, men också av utrymme för att 
reflektera över och kritiskt pröva uppställda mål 

Vi har ovan diskuterat den betydelse som klara och konsistent formu
lerade mål antas ha för att främja ett kompetenslärande hos individen. 
Även vad gäller mål på organisationsnivå, så är det vanligt att betona 
målens betydelse för att främja de anställdas lärande, motivation och, 
kanske framförallt, arbetsprestationer (March och Simon, 1958; 
Locke, Latham och Erez, 1988). Att en verksamhet har klara och tyd
liga mål, som det råder konsensus kring inom organisationen, ses i 
detta perspektiv som en nödvändig, men inte tillräcklig förutsättning 
för motivation och lärande. Därutöver torde bl.a. krävas att männi
skor förstår målens innebörd, accepterar dem och känner ett engage
mang för att söka förverkliga dem. Mycket av den forskning som gällt 
organisationers mål har därför ägnats åt att studera vad som krävs för 
att i en organisation nå ett känslomässigt engagemang ("commitment") 
för uppställda mål. Bland de faktorer, som man funnit vara av bety
delse i detta sammanhang, kan nämnas: ledningens makt och auktori
tet; arbetskamraternas inställning och påverkan; delaktighet i formule
ring av målen; samt upplevda möjligheter att kunna nå målen (Locke, 
Latham och Erez, 1988). 

Den ovan nämnda forskningstraditionen kan sägas utgå från ett ra
tionalistiskt perspektiv på organisationer och målens betydelse för att 
styra en verksamhet. I kontrast till denna, ofta normativt inriktade, 
forskning finns emellertid också en mer deskriptivt inriktad forskning 
kring målens funktioner i organisationer (Lindensjö och Lundgren, 
1983; Brunsson och Olsen, 1990; Ellström, Davidson och Rönnqvist, 
1990). Denna forskning, som ofta utgår från ett icke-rationalistiskt 
perspektiv på organisationer, betonar i motsats till rationalistiskt 
orienterad forskning: 
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• att verksamheten i många organisationer de facto inte styrs av en 
uppsättning för hela organisationen gemensamma mål, utan att det 
i stället ofta existerar konflikter mellan olika aktörers tolkning av 
målen; 

• att målen ofta är vaga och motsägelsefulla; 
• att målen förändras och omtolkas över tiden; 
• att vi många gånger upptäcker och formulerar målen för en verksam

het först i efterhand; samt 
• att målen i stället för att styra och ·vägleda en organisations verksam

het ofta fungerar som symboler, reklamskyltar eller vapen i en kamp 
för att inåt och utåt legitimera verksamheten och för att hävda dess 
intressen och resursbehov. 

Här finns alltså till synes en motsättning mellan två olika forsknings
traditioner vad gäller synen på mål och deras funktioner i organisatio
ner. Båda traditionerna kan emellertid "ha rätt". Vi skall nedan argu
mentera för att målen för en verksamhet både kan möjliggöra och be
gränsa lärande. Utifrån det resonemang, som fördes ovan, så kan man 
hävda åtminstone två slutsatser. För det första, att existensen av klara 
och konsistenta mål, som det råder konsensus om, är en viktig förut
sättning för ett instrumentellt handlande och för ett anpassningsinrik
tat lärande, dvs. för ett lärande som innebär att lära sig lösa på förhand 
föreskrivna uppgifter på ett adekvat och effektivt sätt. Denna typ av 
lärande kan i sin tur sägas vara en förutsättning för verksamheter, som 
är starkt inriktade på produktion i enlighet med en teknisk-instrumen
tell rationalitetsnorm; där produktionsprocessen och utnyttjad tekno
logi är relativt enkel och väl känd; och där verksamheten bedrivs under 
relativt stabila omvärldsbetingelser. 

För det andra, att en alltför stark uppslutning och konsensus kring 
målen under vissa betingelser i stället kan vara kontraproduktiv. Detta 
eftersom risken då kan vara stor att det inte (subjektivt) finns utrymme 
för att reflektera över och kritiskt pröva målens realism, relevans och 
inbördes konsistens. Bristen på sådana möjligheter kan därmed för
hindra ett kreativt, utvecklingsinriktat lärande, dvs. ett lärande som 
innebär att verksamhetens mål/uppgifter, utnyttjad teknologi och 
uppnådda resultat kontinuerligt diskuteras, ifrågasätts och ( om)
prövas. Denna typ av utvecklingsinriktat lärande är i sin tur en viktig 
förutsättning för verksamheter där produktionsprocessen och/eller 
utnyttjad teknologi är komplex och inte fullt ut känd; eller där verk-
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samheten bedrivs under starkt föränderliga omvärldsbetingelser. Kort 
sagt : verksamheter där personalens förståelse av produktionsprocess 
och omvärld samt förm åga till lagarbete och kommunikation är av vä
sentlig betydelse för en effektiv produktion. Detta torde gälla många 
verksamheter, som arbetar med komplexa uppgifter och/eller teknolo
gier (Schön, 1983; Hirschhorn, 1984; Engeström, 1987). 

Den övergripande slutsatsen av detta resonemang kan formuleras på 
följande sätt: Klara, tydliga och, om möjligt, konsistenta mål för en 
verksamhet är viktigt för att främja personalens motivation och möj
ligheter till lärande (dockfrämst för vad vi kallat ett anpassningsinrik
tat lärande). Viktigare är dock att de människor som skall arbeta för 
att förverkliga målen: för det första , förstår och accepterar målen; för 
det andra, har varit delaktiga i formulering och diskussion av målen; 
och för det tredje, att det finns tillfälle ( objektivt och subjektivt) att 
kontinuerligt reflektera över målen i relation till arbetsformer och 
uppnådda resultat, och även att, om så erfordras, arbeta för föränd
ringar av mål och arbetsformer. Något tillspetsat, kan man alltså säga 
att processen att formulera, reflektera över och kritiskt pröva en verk
samhets mål är lika viktig som eller viktigare än de konkreta mål som 
finns formulerade i olika typer av dokument. 

Nödvändigheten av arbetsuppgifter med en hög lärandepotential 

Arbetsuppgifternas utformning utgör något av en grundbu!t när det 
gäller att skapa verksamheter som ger möjligheter till kompetenslä
rande för de anställda i det dagliga arbetet. Avgörande härvidlag är 
främst vad vi tidigare kallat arbetsuppgifternas lärandepotential. Vi 
har ovan urskilt två aspekter av en uppgifts lärandepotential. För det 
första, dess grad av innehållslig komplexitet. För det andra, den grad 
av autonomi-kontroll som uppgiften medger. 

N ågot förenklat, så kan man säga att en förutsättning för en god 
lärandepotential är att uppgiften har en optimal komplexitet, men 
också att den medger en hög grad av autonomi-kontroll. När vi ovan 
urskilde olika lärandenivåer, dvs. ett reproduktivt, ett produktivt re
spektive ett kreativt lärande, så skedde det med utgångspunkt i den 
autonomi-kontroll, som individen har i relation till lärandesituatio
nen. Översatt i termer av olika nivåer för handlingsreglering, kan 
dessa tre lärandenivåer sägas motsvara de tre regleringsnivåer, som ur
skiljs i Rasmussens (1986) SRK-modell, eller den tredelning, som ut-
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vecklats inom ramen för handlingsregleringsteorin (t.ex. Volpert, 
1983 ). För att ett arbete skall ge förutsättningar för ett kompetenslä
rande krävs att individen har möjlighet att vara verksam på samtliga 
tre handlingsnivåer. Om detta skall vara möjligt också efter en längre 
tids erfarenhet och lärande i arbetet, krävs att arbetet successivt ger 
möjlighet till utmaningar i form av nya problem eller arbetsuppgifter. 
Detta eftersom individen över tid lär sig ett arbete, och därför kommer 
att utföra arbetet på en lägre handlingsnivå än vad som var fallet från 
början (i okvalificerade arbeten sker lärandet på tämligen kort tid). 

Synen på vilka faktorer, som konstituerar ett arbetes lärandepoten
tial, samt hur begrepp som komplexitet och autonomi mer precist skall 
definieras varierar något mellan olika forskare (se Hackman och Old
ham, 1980; Hacker, 1987; Frese, 1987). Dock finns en betydande kon
sensus, tämligen oberoende av teoretiska utgångspunkter, vad gäller 
de allmänna krav som ett arbete bör uppfylla för att främja kompetens
lärande och personlighetsutveckling. Ett försök att sammanfatta några 
av dessa krav vad gäller arbetets innehåll och organisation har nyligen 
gjorts av Volpert (1988). I stark sammanfattning, innebär dessa krav 
att arbetet skall: 

• erbjuda en hög grad av handlingsutrymme (autonomi) vad gäller be
slut om mål och medel; dvs. att arbetsuppgifterna skall innebära 
höga kvalifikationskrav i termer av handlingsreglering (denna aspekt 
kant. ex. mätas med det instrument för kvalifikationsanalys, VERA, 
som utvecklats av Volpert och medarbetare; se Oesterreich och Vol
pert, 1986); 

• ge en hög grad av autonomi vad gäller tidsmässiga aspekter (t.ex. 
arbetstempo och arbetstidsförläggning); 

• ge möjligheter till kunskapsutveckling och helhetsförståelse vad gäl
ler såväl tekniska som sociala-organisatoriska aspekter av arbets

uppgifterna; 
• så långt möjligt vara fritt från tekniska eller sociala-organisatoriska 

hinder för att utnyttja det handlingsutrymme som arbetsuppgifterna 
potentiellt erbjuder (s. k. regleringshinder); 

• erbjuda erfarenheter baserade på tillräcklig och varierad fysisk akti
vitet; olika sinnesintryck; samt konkret hantering av arbetsobjekt; 

• ge möjligheter att utföra arbetsuppgifterna under varierade förhål
landen; 
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• erbjuda möjligheter till och uppmuntra samarbete och direkta kon-
takter med andra människor. 

I vad mån en viss verksamhet förmår uppfylla dessa krav bestäms i hög 
grad av de val som gjorts vad gäller främst arbetsorganisation, arbets
former och utnyttjade tekniska system. Bland annat, så är det natur
ligtvis nödvändigt att noga överväga fördelningen av arbetsuppgifter 
dels mellan människa och utnyttjade tekniska system, dels mellan 
olika befattningar inom organisationen. Att arbetsorganisationen ut
formas på ett sätt som tillgodoser de ovan nämnda kraven, kan sägas 
vara en nödvändig, men knappast tillräcklig förutsättning för de an
ställdas möjligheter till lärande i det dagliga arbetet. Därutöver är det 
nödvändigt att beakta bl.a. det fenomen som brukar kallas organisa
tionens kultur eller klimat. 

Nödvändigheten av en organisationskultur som stödjer och 
uppmuntrar lärande 

Några av nyckelorden i den hittillsvarande framställningen har varit 
autonomi, handlingsutrymme och kontroll. Dessa termer avser de 
objektiva möjligheter ( eller frihets grader), som en individ i en viss si
tuation har, vad gäller tolkning av arbetsuppgifter, val av metoder/ me
del för att lösa uppgifterna, samt möjligheter att själv påverka och vär
dera resultatet av sitt arbete. Samtidigt är det ett faktum att en individ 
eller grupp av individer, objektivt sett, kan ha ett handlingsutrymme, 
som man inte subjektivt upplever sig ha, eller som man de facto inte 
utnyttjar. Omvänt, så kan man subjektivt uppleva sig ha ett handlings
utrymme, som objektivt sett inte existerar. Det är bl.a. av detta skäl 
viktigt att göra en distinktion mellan objektivt och subjektivt hand
lingsutrymme (Aronsson, 1990). 

I vilken grad vi som individer eller grupper av individer förmår ut
nyttja, och därmed, på sikt, även kanske utvidga, det objektiva hand
lingsutrymme som finns i olika situationer, är avhängigt av det subjek
tiva handlingsutrymme som vi upplever oss ha. Vad bestämmer då 
detta subjektiva handlingsutrymme? Som tidigare påpekats, så ärna
turligtvis en viktig faktorer i sammanhanget individens självförtroende 
och förväntningar vad gäller sin förmåga till egenkontroll i situatio
nen. Dessa förväntningar är i sig inlärda. Här har omfattningen av tidi
gare utbildning sannolikt stor betydelse, liksom egna tidigare erfaren-

7- P4 
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heter i likartade situationer, men även vad man vet ( eller tror sig veta) 
om andras erfarenheter i likartade situationer. Därmed kommer alltså 
socialt konstruerad och förmedlad information in i bilden. 

Viktiga delar av den sociala information, som utnyttjas av individen 
i olika situationer, finns lagrad i form av mer eller mindre explicita nor
mer, regler och föreställningar om vad som är naturliga, möjliga och 
önskvärda sätt för medlemmarna i en organisation att uppfatta och 
agera i olika sociala situationer. Vi kan kalla denna typ av sociala spel
regler i en organisation för organisationens kultur eller klimat (Ell
ström, Davidson och Rönnqvist, 1990). 

Det är ett rimligt antagande att karaktären av en organisations kul
tur påverkar individers och gruppers subjektiva handlingsutrymme 
och därmed även deras möjligheter till lärande. Detta antagande har 
också fått empiriskt stöd (för översikter set.ex. Lindroth, 1990; Ek
holm och Hedin, 1991). Exempel på kultur/ klimat-aspekter av bety
delse i detta sammanhang är i vad mån klimatet i en organisation beto
nar frihet kontra instängdhet; tillit kontra rädsla eller ängslan; utma
ning kontra likgiltighet (Ekvall, 1980 citerad efter Ekholm och Hedin, 
1991). Utmärkande för en kultur som stödjer ett utvecklingsinriktat 
lärande är bland annat (Ellström, 1984): 

• en betoning av handling, initiativ och risktagande; 
• en tolerans för olikheter i uppfattningar, osäkerhet och felhand

lingar; 
• en betoning av och uppmuntran till reflektion över och kritisk pröv

ning av den egna organisationskulturen - särskilt de vedertagna 
"sanningarna" om vad som är naturligt, möjligt och önskvärt att 
göra. 

Nödvändigheten av en integration mellan informellt lärande i 
arbetet och planerad utbildning 

Olika former av planerad och organiserad utbildning sätts ofta i mot
sats till det informella lärande som kontinuerligt sker i vardags- och 
arbetslivet. Många har gjort observationen att det som lärs ut i en ut
bildningssituation inte alltid lärs in. En annan vanlig observation är att 
vad som lärs i en formell utbildningssituation inte alltid kan överföras 
till och ge en grund för fortsatt lärande i en arbetssituation. Den slut
sats som kan dras av detta är att planerad och organiserad utbildning 
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många gånger inte är en tillräcklig förutsättning för lärande. Kan vi 
då därav dra slutsatsen att vi, åtminstone vad gäller vuxnas lärande i 
arbetslivet, kan undvara planerade utbildningsinsatser? Knappast. 
Tvärtom, så kan man på goda grunder hävda att ett informellt lärande 
i det dagliga arbetet inte kan leda till en mer bestående och generell 
kompetensuppbyggnad, om detta lärande inte integreras med någon 
form av planerad, systematisk utbildning. 

Utgångspunkten för denna argumentation utgörs av den handlings
och lärandecykel (se figur 3), som redovisats och diskuterats ovan. Åt
minstone två av stegen i denna modell förutsätter tidigare förvärvad 
kunskap för att kunna genomföras. För det första, så krävs i många 
fall kunskap i form av mentala modeller för att i feed-forward-fasen 
kunna välja mellan olika handlingsalternativ på basis av deras förvän
tade konsekvenser, dvs . det krävs kunskap för att lösa uppgiften på 
ett tillfredsställande sätt. Detta är naturligtvis inte nödvändigt i alla de 
situationer, som vi dagligen möter. För kanske flertalet av dessa situa
tioner är det tillräckligt med ett mer rutinmässigt, färdighets- eller re
gelbaserat handlande (Rasmussen, 1986 ). I den mån som arbetet, åt
minstone tidvis, ställer personalen inför nya och svårdefinierade pro
blemsituationer och/eller ställer krav på personalens förmåga att kom
municera kring arbetsuppgifterna, så är det emellertid nödvändigt att 
på något sätt tillgodose detta behov av kunskap. 

För det andra, så krävs också i feed-back-fasen tillgång på kunskap 
i form av mentala modeller eller schemata, för att kunna observera, 
tolka och värdera konsekvenserna av det egna handlandet, dvs. för att 
kunna lära av erfarenheten. Här uppstår behovet av en kunskapsbas 
redan på den regelbaserade handlingsnivån. Slutsatsen av detta resone
mang blir således, att ett arbete, som ställer krav på att den anställde 
åtminstone tidvis handlar på en högre regleringsnivå, också ställer krav 
på mer generella kunskaper som bas för detta handlande (Bainbridge, 
1989). Som vi argumenterat för ovan, så kan denna kunskapsbas dock 
knappast utvecklas enbart genom ett informellt, erfarenhetsbaserat lä
rande. 

Är då kunskapsförmedling genom traditionell undervisning baserad 
på instruktion och tillämpningsövningar lösningen på detta problem? 
Knappast. Vi har ovan varit inne på det transferproblem, som är ett 
återkommande problem i samband med formell utbildning (Resnick, 
1987; Lave, 1988). Det är bland annat därför nödvändigt att finna 
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andra former för personalutbildning. En möjlighet i detta samman
hang är utbildningsmodeller, som: 

• utgår från problem och utvecklingsbehov i verksamheten; 
• baseras på individens erfarenheter av problemlösning i praktiska si

tuationer; 
• bedrivs i former som ger möjligheter till dialog dels mellan och inom 

olika grupper av personal, dels mellan personal och experter inom 
olika områden; och 

• planeras och genomförs i samverkan med de som direkt berörs av 
utbildningen. 

Ett för svenskt vidkommande näraliggande exempel på en utbildnings
modell, som kan tillgodose dessa krav, är studiecirkeln, som den ut
vecklats och används inom folkbildningsarbetet. Andra exempel på 
utbildningsmodeller som kan vara lämpliga i detta sammanhang har 
redovisats av Rehnström och Malmström (1988); Auguren (1990) och 
Forslin (1990). 

En viktig princip för planering och genomförande av personalut
bildning är att utnyttjade arbetsformer är lika viktiga som utbildning
ens innehåll. En utbildnings uppläggning leder alltid till någon form 
av metalärande. Detta metalärande kan, medvetet eller omedvetet, ut
göra en viktig del av en utbildnings totala effekter. Det är därför viktigt 
att metalärandet ligger i linje med och stödjer ( eller i varje fall inte stri
der mot) utbildningens andra mål. Dessutom torde det vara så att ef
fekter i form av personlighetsrelaterat, känslomässigt eller socialt lä
rande (t.ex. ökat självförtroende eller förbättrad förmåga till problem
lösning i grupp) bäst nås just genom att utbildningssituationen utfor
mas på ett sådant sätt att man får tillfälle att pröva på och träna dessa 
saker under själva utbildningen. En utbildning kan, om möjligheterna 
till metalärande tas till vara, bli ett instrument, inte enbart för kun
skapsuppbyggnad, utan även för individ- och verksamhetsutveckling. 
Detta kan ske genom att utbildningen bidrar till att öka deltagarnas 
självförtroende samt till utvecklingen av en organisationskultur och -
struktur, som stödjer lärande. 
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Nödvändigheten av att organisera verksamheter både för 
produktion och för lärande 

Det är en vedertagen princip (om än inte alltid tillämpad) att en verk
samhet bör organiseras utifrån de krav som produktionen av varor el
ler tjänster ställer. Detta innebär ofta en betoning av att skapa goda 
förutsättningar för ett mål-medel rationellt handlande inriktat på kon
kreta resultat. I termer av den ovan diskuterade handlingsmodellen (fi
gur 3), betonas därmed handlandets feed-forward-fas på bekostnad av 
feed-back-fasen. Detta innebär då en stark tonvikt på mål, planering 
och handling, och en i motsvarande grad relativt svag betoning av ob
servation, tolkning och värdering av samt reflektion över olika hand
lingar och deras konsekvenser för verksamhetens resultat. Detta 
mönster innebär att erfarenheter görs, men att man kanske ofta inte lär 
av dessa erfarenheter. På längre sikt kan detta leda till att verksamheten 
rutiniseras och låses fast i vissa banor, med icke önskvärda konsekven
ser för såväl individ som organisation. Vi får en handlande men icke 
lärande verksamhet. (Samtidigt får man naturligtvis akta sig för att 
skapa det omvända problemet, dvs. en verksamhet, som förlorar sig i 
reflektion och lärande, utan att bekymra sig om handling/produk
tion.) 

Det säger sig självt, att om det ovan beskrivna mönstret överhuvud
taget kan vara funktionellt, så kan det endast vara det under kortare 
tid och/eller i verksamheter där produktionsprocessen och utnyttjad 
teknologi är relativt enkel och väl känd; och där verksamheten bedrivs 
under mycket stabila omvärldsbetingelser. I verksamheter, som inte 
har dessa kännetecken, dvs. verksamheter där produktionsprocessen 
och/eller utnyttjad teknologi är komplex, och inte fullt ut känd; eller 
där verksamheten bedrivs under starkt föränderliga omvärldsbetingel
ser blir en icke-lärande organisationsmodell snabbt kontraproduktiv. 
I denna typ av föränderlig verksamhet är det i stället nödvändigt med 
kontinuerliga anpassningar i förhållande till interna eller externa för
ändringar. Detta ställer enligt vedertaget tänkande krav på lärande på 
alla nivåer i verksamheten, och därmed även krav på att organisera 
verksamheten så att det nödvändiga lärandet möjliggörs och stimuleras 
(Mintzberg, 1979; Hirschorn, 1984 ). 

Detta talar för att det i de flesta verksamheter, på kortare eller längre 
sikt, är nödvändigt att organisera såväl för produktion (handling) som 
för lärande (reflektion). Konkret innebär detta att man måste skapa 
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ökade förutsättningar för alla anställda att i sitt dagliga arbete (åtmin
stone någon del av tiden) kunna tillämpa den fullständiga handlingscy
kel (se figur 1), som diskuterats ovan. Med andra ord, att skapa ut
rymme för och tillfällen till måldiskussioner och planering, att pröva 
olika handlingsalternativ samt värdering av och reflektion över verk
samheten och dess konsekvenser. Detta kan i de flesta verksamheter 
ske genom att i högre grad utnyttja de naturliga besluts- och föränd
ringsprocesser, som dagligen förekommer, som tillfällen för planering 
och reflektion inom och mellan olika personalgrupper. 

Avslutande kommentarer 

Vi har i den föregående framställningen behandlat tre övergripande 
frågor vad gäller lärande och arbetsorganisation. För det första, läran
dets inriktning och innehåll, dvs. vad som lärs. Här gjordes distinktio
ner dels mellan positivt och negativt lärande, dels mellan anpassnings
och utvecklingsinriktat lärande. För det andra, lärandet som process, 
dvs. hur lärande sker. Här togs utgångspunkten i en modell av mänsk
ligt handlande, särskilt samspelet mellan individ och omgivning. Ut
ifrån denna modell diskuterades sedan hinder och förutsättningar för 
lärande i anslutning till olika kritiska steg i lärandeprocessen. För det 
tredje, slutligen, diskuterades arbetsplatsen som pedagogisk miljö, 
och de krav som bör ställas på dess utformning för att den skall främja 
ett kompetensinriktat lärande för de anställda i deras dagliga arbete. 

Endast ett fåtal kopplingar har gjorts till de faktiska förutsättningar 
för lärande, som möter individen i dagens samhälls- och arbetsliv. En 
sådan analys har också legat utanför syftet med denna framställning. 
Det är därmed ofrånkomligt att delar av de begreppsligt-teoretiska re
sonemang, som förts, kan få en idealistisk-normativ tendens. Inte hel
ler relationerna mellan skola och arbetsliv har diskuterats (även detta 
ligger utanför syftet med framställningen). Vi vet att omfattningen av 
och kvaliteten hos personalens tidigare utbildning påverkar deras möj
ligheter till utbildning och lärande i arbetslivet. Vi vett.ex. att de som 
redan har en relativt sett lång utbildning bakom sig är de som efterfrå
gar och också får de bästa möjligheterna till fort- och vidareutbildning. 
Utbildningen inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning 
har, och har sedan lång tid också haft, ambitioner att skapa förutsätt
ningar för ett livslångt lärande hos individen. 

Inte minst mot bakgrund av mycken utbildningssociologisk forsk-
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ning, med dess betoning av skolans i huvudsak reproducerande funk
tion ( t. ex. Carnoy och Lev in, 1985 ), så kan man dock med fog fråga 
sig hur framgångsrik skolan är och kan vara i dessa sina strävanden 
att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. Detta frågetecken är 
särskilt befogat, om man med lärande avser vad vi här kallat ett utveck
lingsinriktat lärande. Den fråga som hänger i luften är då naturligtvis 
i hur hög grad, och på vilket sätt, som skolan begränsar respektive 
möjliggör ett utvecklingsinriktat lärande i arbetslivet. Omvänt, så är 
det också en angelägen fråga att diskutera i hur hög grad, och på vilket 
sätt, som förändringar vad gäller de anställdas möjligheter till lärande 
i arbetslivet får konsekvenser för skolans sätt att arbeta. Allt detta är 
emellertid, som man brukar säga, en annan historia. 



5 

Kompetensutveckling i arbetslivet 
- fyra teoretiska perspektiv 

Utbildning och andra former för kompetensutveckling antas idag all
mänt ha en mer avgörande betydelse för den ekonomiska och teknolo
giska utvecklingen i arbetslivet än kanske någonsin tidigare. Teoretiskt 
baseras föreställningen om kompetensfrågornas, som det ofta heter, 
strategiska roll för förnyelse och produktivitetshöjning framförallt på 
teorin om humankapital (Becker, 1975; Mincer, 1989), men även på 
mer allmänna resonemang om konsekvenserna av det s.k. "informa
tions-" eller "kunskapssamhället". 

Ser man närmare på tesen om en ökande betydelse av utbildning och 
andra former för kompetensutveckling i arbetslivet, så framträder en 
väsentligt mer komplicerad bild än vad som vanligen sägs. En bety
dande forsknings baserad kritik har riktats såväl mot human kapitalteo
rins antagande om kopplingen mellan satsningar på utbildning och 
ökad produktivitet (se Thurow, 1977; Collins, 1979 ; Gesser, 1985) 
som mot resonemangen om "informations-" och "kunskapssamhället" 
(Tengström, 1987). Inte heller antagandena om en mer eller mindre 
automatisk förändring och höjning av kvalifikationskraven som en 
konsekvens av bland annat införandet av ny teknik har den självklar
hetens prägel som de ibland tillmäts. Tillgänglig empirisk evidens är i 
hög grad inkonsistent och har i många fall en anekdotisk karaktär, ba
serad på subjektiva data (t.ex. intervjuer med företagsledare eller per
sonalfolk utan direkt koppling till produktionen) från relativt begrän
sade fallstudier (Rumberger, 1989; jfr även kapitel 3). 

Även vad gäller de relativt omfattande satsningar som onekligen 
görs på personalutbildning, har vi en mycket begränsad kunskap om 
denna utbildning, dess funktioner och bestämmande faktorer. Mer-
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parten av den kunskap som finns är av beskrivande karaktär. Denna 
kunskap visar på stora variationer mellan sektorer, branscher och före
tag vad gäller satsningar på personalutbildning. Dessutom finns stora 
skillnader mellan olika personalgrupper vad gäller deltagande i perso
nalutbildning (Training Agency, 1989; SCB, 1989). Många företag, 
särskilt små och medelstora, uppvisar en tendens att, som det har tol
kats, underinvestera i utbildning (Keep, 1989; Training Agency, 
1989). 

Mot bakgrund av de ovan redovisade forskningsresultaten finns det 
anledning att förhålla sig kritisk till de ibland tämligen idealiserade be
skrivningar av kompetensutvecklingens strategiska betydelse för före
tag och myndigheter som förekommer inte bara i den utbildningspoli
tiska diskussionen, men även i stora delar av forskningslitteraturen 
inom området. I den mån vi idag överhuvudtaget har en empiriskt ba
serad kunskap om dessa frågor, så pekar denna kunskap framförallt på 
den betydande komplexiteten och avsaknaden av enkla förklaringsmo
deller vad gäller de faktorer och beslutsprocesser som styr företags och 
myndigheters satsningar på kompetensutveckling. 

Samtidigt som man kan konstatera bristerna vad gäller forsknings
baserad kunskap om kompetensutveckling i arbetslivet, så finns i ett 
policyperspektiv mer eller mindre klart uttalade strävanden från be
rörda parter, dvs. främst statsmakterna, arbetsgivare och fackliga or
ganisationer, att utnyttja personalutbildning och andra former för 
kompetensutveckling i syfte att främja sina respektive intressen vare 
sig dessa främst gäller en ökad produktivitet och ekonomisk tillväxt, 
en utvecklad välfärd eller en vuxenutbildning med en mer rättvis för
delningspolitisk profil (se Abrahamsson och Rubenson, 1986; SOU 
1991:82; sou 1991:56). 

För att möta dessa policysträvanden är det enligt mångas mening 
nödvändigt att utveckla en samlad politik för kompetensutveckling i 
arbetslivet, baserad på en planerad samverkan mellan det offentliga ut
bildningssystemet och den personalutbildning som äger rum i företag 
och myndigheter (se t.ex. Rubenson, 1990; SOU 1992:7). För att 
kunna utveckla och nå framgång med en sådan samlad politik för kom
petensutveckling, torde dock krävas en ökad kunskap bland annat om 
de yttre och inre faktorer samt de beslutsprocesser, som, medvetet el
ler omedvetet, styr företags och myndigheters satsningar på personal
utbildning och andra former för kompetensutveckling. 

Syftet med detta kapitel är att presentera en begreppslig-teoretisk 
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referensram, som kan ligga till grund för empirisk forskning om kom
petensutveckling i arbetslivet, dess planeringsförutsättningar, bestäm
mande faktorer och funktioner. Detta sker genom att skissera fyra teo
retiska perspektiv, som förhoppningsvis kan utnyttjas för att analysera 
och hjälpa oss att förstå de faktiska strategier som företag och myndig
heter, medvetet eller omedvetet, utnyttjar i satsningar på kompetens
utveckling. Med utgångspunkt i dessa teoretiska perspektiv görs sedan 
en kortfattad översikt av resultat från empirisk forskning om kompe
tensutveckling, särskilt vad gäller dess bestämmande faktorer och bak
omliggande beslutsprocesser. 

Begreppet kompetensutveckling 

Utgångspunkten för en definition av kompetensutveckling tas här i be
greppet intern arbetsmarknad (jfr den föreställningsram som redovisa
des i kapitel 1 ). När vi här använder termen kompetensutveckling, så 
används den som en sammanfattande beteckning på de olika typer av 
planerade åtgärder, som kan utnyttjas för att påverka utbudet av kom
petenser/kvalifikationer på den interna arbetsmarknaden (för en mer 
precis definition hänvisas till kapitel 1 ). 

Med denna definition av termen kompetensutveckling närmar man 
sig den innebörd som ligger i de i anglosaxisk litteratur ofta använda 
uttrycken "human resource development (HRD)" respektive "human 
resource management (HRM)". Användningen av dessa båda engelska 
uttryck varierar något mellan olika författare. Skillnaderna i betydelse 
mellan de två uttrycken torde dock främst ligga i att HRM ofta ges 
en vidare innebörd än HRD. Exempelvis definierar Beer m.fl. (1984) 
HRM som: 

"--- all management decisions and actions that affect the nature of the rela
tionships between the organization and employees - its human resources." 

Exempel på åtgärdssystem för HRM är urval och rekrytering av perso
nal; utformning av arbetsorganisation, befattningar och belöningssy
stem; arbetsvärdering; samt olika former för personalutbildning/-ut
veckling (se även Fornbrun m.fl. , 1984). Ett sätt att avgränsa HRD 
från HRM är att definiera HRD som den delmängd av HRM-åtgärder 
som direkt inriktas mot att främja individers och gruppers lärande och 
kompetensutveckling i det dagliga arbetet. Därmed kommer HRD att 
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ligga nära innebörden av termen personalutveckling (se Söderström, 
1981 ). 

Teoretiska perspektiv på kompetensutveckling 

Den relativt begränsade forskning som finns om kompetensutveckling 
i arbetslivet kännetecknas, liksom forskningen om vuxenutbildning i 
stort (Rubenson, 1982), av en tendens till a-teoretisk empiricism. Vid 
sidan av det utbildningsekonomiska perspektiv som humankapitalteo
rin utgör, saknas mer utvecklade modeller för att förklara såväl efter
frågan på kvalifikationer som gjorda satsningar på kompetensutveck
ling inom företag och myndigheter. Man kan även konstatera att en 
stor del av litteraturen inom området kompetensutveckling har en vi
sionär-normativ snarare än en teoretisk-empirisk inriktning. 

I detta avsnitt beskrivs fyra teoretiska perspektiv, vilka avses kunna 
utnyttjas för beskrivning och analys av de organisatoriska processer, 
som formar planering och genomförande av kompetensutveckling i 
företag och myndigheter. De fyra perspektiven, vilka baseras på orga
nisationsteoretisk forskning bland annat om besluts- och planerings
processer (Simon, 1957; March och Simon, 1958; March och Olsen, 
1976) samt strategi utveckling och förändring i organisationer (Mintz
berg, 1983; Pettigrew, 1985 ), kallas: ett tekniskt-rationellt perspektiv, 
ett humanistiskt perspektiv, ett konflikt-kontroll perspektiv, samt ett 
institutionellt perspektiv. 

Ett tekniskt-rationellt perspektiv 

Detta perspektiv, med rötter till Webers byråkratimodell och till 
"scientific management" -rörelsen (jfr Gouldner, 1959; Ellström, 
1983; 1984; Abrahams son, 1986 ), dominerar i hög grad tänkandet vad 
gäller organisationers sätt att fungera och den roll som utbildning och 
andra former för kompetensutveckling har och bör ha i en verksam
het. Det teknisk-rationella perspektivet bygger på rationalistiska före
ställningar om organiserad verksamhet som medvetet planerade medel 
(verktyg) för att förverkliga huvudmannens intressen och mål. Följd
riktigt kallas också detta perspektiv ibland för "verktygsmodellen". 
Bakom denna föreställning ligger ett tekniskt-instrumentellt rationali
tetsbegrepp. Verksamhetens mål, vilka tolkas som uttryck för huvud
mannens intressen och intentioner, antas i enlighet med det instrumen-
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tella synsättet vara den viktigaste faktorn både för att styra och för att 
förklara vad som sker i en organisation. Denna tanke om målens före
träde (Lindensjö och Lundgren, 1983) är fundamental inte minst i ut
bildningsammanhang. 

Den instrumentella synen på organiserad verksamhet går ofta hand 
i hand med ett annat grundantagande, nämligen en stark tilltro till led
ningens förmåga att forma organisationens verksamhet och resultat i 
enlighet med sina mål och intentioner. Detta grundantagande kommer 
till uttryck bland annat i tonvikten på en hierarkisk uppbyggnad av 
organisationens struktur, en hög grad av vertikal och horisontell ar
betsfördelning samt en centralisering av makt och beslutsfattande till 
hierarkins topp- och mellanskikt. Här kan man också peka på ett vo
luntaristiskt synsätt. Ledningen antas inom ramen för den hierarkiska 
strukturen relativt fritt kunna forma verksamheten genom centralt ut
formade strategier och program, vilka genomförs (implementeras) en
ligt en uppifrån-och-ned ("topdown") modell, utan att de som berörs 
av besluten behöver vara delaktiga i beslutsprocessen. I praktiken in
nebär detta en stark betoning av system för planering, beslutsfattande 
och utvärdering/kontroll. Att åstadkomma förändring i organisatio
nens verksamhet ses framförallt som en fråga om kraftfullt beslutsfat
tande och effektiv administration. 

Vad gäller utbildningsområdet så kommer ett tekniskt-rationellt 
perspektiv till uttryck dels i utbildningsekonomiska modeller baserade 
på humankapitalteori (t.ex. Becker, 1975; Mincer, 1989), dels i olika 
utbildningsteknologiska modeller för planering av utbildning. Tilläm
pat på personalutbildning och andra former för kompetensutveckling 
i arbetslivet, implicerar ett tekniskt-rationellt perspektiv bland annat 
följande antaganden (se vidare Becker, 1975; Collins, 1979; Dylander 
m.fl., 1986; Tuomisto, 1986): 

• Satsningar på personalutbildning och andra former av kompetensut
veckling i företag och myndigheter bestäms framförallt av ökade 
kvalifikationskrav som följd av tekniska-organisatoriska föränd
ringar. Kompetensutveckling drivs således av den teknologiska ut
vecklingen. 

• Satsningar på kompetensutveckling i enskilda verksamheter avser i 
första hand specifika snarare än generella kvalifikationer; uppgifts
relaterade snarare än ideologisk-normativa kvalifikationer (jfr kapi-
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tel 3) samt personal i nyckelpositioner snarare än hela personalkol
lektivet. 

• Planeringen av åtgärder för kompetensutveckling grundas i en med
vetet utformad och explicit formulerad utbildningspolitik eller stra
tegi för kompetensutveckling, som i sin tur utgår från verksamhe
tens övergripande mål eller affärside. 

• Beslut att satsa på en viss form för kompetensutveckling antas vara 
grundade på en rationell kalkyl där ökningen i produktivitet som 
effekt av utbildningen sätts i relation till de kostnader i form av lön, 
produktionsbortfall etc. som är förknippade med utbildningen. 

• Genomförande av personalutbildning och andra former för kompe
tensutveckling kräver en systematisk planering, som bygger på ana
lyser av verksamhetens kvalifikationskrav, personalens reella och 
utnyttjade kompetens samt därav härledda utvecklingsbehov. Ge
nomförda åtgärder utvärderas och revideras i ljuset av uppnådda re
sultat. 

Utmärkande för det teknisk-rationella perspektivet tillämpat på kom
petensutveckling är, som framgår av dessa antaganden, ett teknolo
giskt synsätt på planering och genomförande av utbildning. Utbild
ning uppfattas analogt med en industriell produktionsprocess: delta
garen ses som en råvara, som skall formas i enlighet med på förhand 
formulerade mål. Lärande ses också därmed som en tämligen passiv 
process med inriktning mot reproduktion av givna samband, dvs. att 
lära sig lösa givna uppgifter med givna metoder i syfte att uppnå före
skrivna resultat. 

Kritik har riktats mot det teknisk-rationella perspektivet på ett fler
tal punkter och i stor utsträckning på likartad grund som den kritik 
som har riktats mot humankapitalteorin (se Collins, 1979; Christof
fersson, 1982; Gesser, 1985). En svaghet är exempelvis bristen på kau
sal entydighet i observerade samband mellan satsningar på kompetens
utveckling och produktivitetsökningar. Alternativa förklaringar av 
observerade samband har framförts bland annat i termer av utbild
ningens sorterings- eller selektionsfunktioner (Collins, 1979; Gesser, 
1985 ). Kritik kan även riktas mot det teknisk-rationella perspektivets 
starka rationalitetsantaganden sett i ljuset av den begränsade rationali
tet (March och Simon, 1958) och de alternativa rationaliteter, som vi
sats vara utmärkande för många typer av organisatoriska besluts- och 
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planeringsprocesser (March och Olsen, 1976; March, 1978; Ellström, 
1983; 1984). 

Ett humanistiskt perspektiv 

I motsats till den instrumentalism och utilitarism som utmärker det 
teknisk-rationella perspektivet, så lägger vad som här kallas det huma
nistiska perspektivet tonvikten vid en psykologisk, utvecklingsinrik
tad humanism. Något slagordsmässigt brukar detta uttryckas som att 
utbildning och andra former för kompetensutveckling skall ses, inte i 
första hand som en kostnad, utan som en investering i organisationens 
mänskliga resurser. De tydligaste representanterna för vad som här 
kallas ett humanistiskt perspektiv på kompetensutveckling torde för 
närvarande återfinnas i den nordamerikanska s. k. "human resource 
management (HRM)" och "human resource development (HRD)" lit
teraturen (se Beer m.fl., 1984; Fornbrun, Tichy och Devanna, 1984). 

Med teoretisk utgångspunkt i den s.k. "human-relations" traditio
nen (Mayo, Roethlisberger och Dickson, McGregor, Argyris m.fl.; 
Bendix, 1974), samt med ideologisk-teoretisk släktskap till "organiza
tion development (OD)" och "quality of working life (QWL)" rörel
serna, betonar detta perspektiv nödvändigheten av ett samspel och en 
ömsesidig anpassning mellan organisation och människor för att 
uppnå långsiktig effektivitet. Med begreppet effektivitet avses härvid 
organisationens förmåga till anpassning och lärande som svar på yttre 
eller inre förändringar (Schein, 1980). 

I opposition mot det teknisk-rationella perspektivets instrumenta
lism och mekaniska syn på organisationer, bygger det humanistiska 
perspektivet på en organisk syn. Detta synsätt innebär en stark beto
ning av organisationen som informellt system samt en betoning av or
ganisationsmedlemmarnas behov av gemenskap, delaktighet och själv
förverkligande. Vidare betonas samspelet och det ömsesidiga beroen
det mellan individer och delsystem i en organisation. Det kitt som an
tas hålla organisationen samman och skapa den nödvändiga integratio
nen mellan dess delar, är nätverket av roller, normer samt för organisa
tionen gemensamma föreställningar, värderingar och ideologier, dvs. 
vad som brukar kallas organisationens klimat eller kultur (Katz och 
Kahn, 1978). 

I motsats till det teknisk-rationella perspektivet, antas verksamhe
ten i en organisation utvecklas, inte i första hand genom central plane-
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ring och styrning utifrån av ledningen uppställda mål, utan i stället ge
nom successiv och spontan anpassning till förändringar inom organi
sationen eller i dess omgivning. Det är från denna utgångspunkt som 
man skall förstå den ovan nämnda synen på effektivitet som organisa
tionens förmåga till anpassning och lärande. Som förutsättningar för 
att uppnå effektivitet i denna mening betonas ofta betydelsen av en öp
pen och väl fungerande kommunikation, samförstånd (konsensus) vad 
gäller grundläggande värderingar och mål, ett öppet och tillitsfullt or
ganisationsklimat samt en utbredd förmåga till flexibilitet och pro
blemlösning bland personalen (Schein, 1980). 

Personalens kompetens ses med detta effektivitetsbegrepp som en 
kritisk resurs för verksamheten, som det följaktligen blir en viktig 
uppgift att utveckla och tillvarata genom utbildning och andra utveck
lingsåtgärder. Ett huvudmål brukar anges vara att skapa en lärande or
ganisation (Edgren, 1990) för att därigenom förbättra verksamhetens 
förmåga till anpassning och förnyelse. Med utgångspunkt i det huma
nistiska perspektivet läggs, vad gäller kompetensutvecklingens inrikt
ning, ofta tonvikten vid processinriktad utbildning, dvs. utbildning 
inriktad mot att utveckla ledarskap, kommunikation, laganda eller en 
eftersträvad organisationskultur (Alvesson och Berg, 1988). I kvalifi
kationstermer ligger tonvikten vid mer generella uppgiftsrelaterade 
kvalifikationer (teoretiska kunskaper; analys- och problemlösnings
förmåga), samt vad vi tidigare (se kapitel 3) kallat ideologisk-norma
tiva kvalifikationer, och då särskilt att skapa positiva attityder, motiva
tion och ett gott klimat ("vi-anda"; Tuomisto, 1986 ). 

Kompetensutveckling ses vidare som en integrerad del av verksam
heten och behoven av utbildning eller andra insatser planeras genom 
informella processer (t.ex. planeringssamtal), snarare än genom for
mella, systematiska behovsanalyser. Lärande ses som en aktiv, pro
bleminriktad process, baserad på att deltagarna undersöker och prövar 
lösningar på problem (Kolb, 1984 ). När det gäller synen på lärande 
ligger det humanistiska perspektivet i många avseenden nära ett andra
gogiskt synsätt (Knowles, 1973) med dess betoning av problemorien
tering, deltagarstyrning och dialog mellan lärare och deltagare. 

Det humanistiska perspektivet har under många år utsatts för kraftig 
kritik. Denna kritik har i huvudsak haft två foci. För det första, har 
kritiken riktat in sig mot en förment teoretisk omedvetenhet ("medel
klassideologi i vetenskaplig täckmantel"), en bristande metodologisk 
stringens och ett svagt empiriskt stöd (Perrow, 1972). För det andra, 
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har kritiken gällt det humanistiska perspektivets konsensus antagande 
(vilket kommer till uttryck i optimismen vad gäller möjligheten att in
tegrera, å ena sidan, individens/ kollektivets och, å andra sidan, organi
sationens behov och mål), samt den åtföljande blindheten för konflik
ter i verksamheten. Detta har ansetts bädda för att modellen kan ut
nyttjas för att legitimera, eller till och med direkt utnyttjas för, en 
osynlig maktutövning i form av ideologisk kontroll (Alvesson, 1987). 
Varianter av den humanistiska modellen, som ligger närmare en kon
fliktmodell (Gustavsen, 1980; Ehn, 1988), undgår i stor utsträckning 
denna senare kritik. 

Ett konflikt-kontroll perspektiv 

De två ovan presenterade perspektiven utgår båda från ett antagande 
om konsensus vad gäller grundläggande värderingar, normer och mål 
i organisationer. I vad som här kallas konflikt-kontroll perspektivet 
upphävs detta antagande. Detta perspektiv utgår i stället från antagan
det att motsättningar och konflikter mellan olika parter och aktörer 
i en organisation ( t. ex. mellan arbetsgivare och arbetstagare; mellan 
centrum och periferi; eller mellan olika avdelningar) är grundläggande 
för organisationers sätt att fungera. Olika aktörer/parter antas repre
sentera olika intressen och ur dessa intressen framsprungna ideologier. 

Under dessa förhållanden har det antagits att organisationers verk
samhet bättre kan förstås som politiska processer karakteriserade av 
kamp, förhandling, kompromiss, än som teknisk-rationella plane
rings- och beslutsprocesser (Pfeffer, 1981; Mintzberg, 1983 ). Detta in
nebär att makt och förmågan att mobilisera makt blir den viktigaste 
resursen i organisationen. Det innebär också att verksamhetens inrikt
ning och former, dess mål och olika program, blir ett resultat, inte av 
rationella beslutsprocesser baserade på objektiv information, utan av 
förhandlingar och kompromisser vars utgång bestäms av interna 
maktförhållanden. Organisationen blir en arena där olika individer 
och grupper kämpar om makt och knappa resurser i syfte att främja 
sina intressen, krav och verksamhetsideer. 

Givet ett konflikt-kontroll perspektiv på rekrytering, utbildning 
och andra former för kompetensutveckling, så antas att dessa proces
ser i högre grad bestäms av arbetsgivarens intresse av kontroll, interna 
motsättningar och rådande maktförhållanden i organisationen än av 
rationella kostnads-intäkts-analyser eller humanistiska argument. 
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Den/de intressegrupper och aktörer som lyckas mobilisera mest stöd 
för sin position vinner framgång. Detta perspektiv innebär också att 
personalutbildning och andra former för kompetensutveckling blir ett 
led i ledningens kontroll av verksamheten. Kompetensutveckling ses 
som ett instrument för ideologisk styrning ("osynlig" maktutövning) 
i paritet med andra former för styrning, dvs. teknologiska eller byrå
kratiska styrningsformer (Offe, 1976; Edwards, 1979). 

I kvalifikationstermer innebär detta perspektiv en betoning av vad 
vi i kapitel 3 kallat ideologisk-normativa kvalifikationer, särskilt affek
tiva kvalifikationer med funktionen att legitimera rådande maktförhål
landen, löne- och statusskillnader i organisationen (Pfeffer, 1981; Tuo
misto, 1986 ). Maktförhållanden i en organisation, exempelvis med av
seende på arbetsgivarens/ledningens och de anställdas relativa infly
tande över utbildning och kompetensutveckling, kan utifrån detta per
spektiv antas få betydelse vad gäller personalutbildningens innehåll 
(t.ex . generell kontra befattningsspecifik kompetens) och funktion 
(t.ex. som instrument för ideologisk kontroll kontra instrument för 
kritisk reflektion, verksamhetsutveckling och förändring av ogynn
samma arbetsvillkor). 

En annan faktor av betydelse i detta sammanhang kan vara den for
mella och informella position som utbildnings- eller personalavdel
ningen har kommit att få i organisationen (Nordhaug, 1987). I företag 
och myndigheter med en stark sådan avdelning kan man, allt annat 
lika, förvänta sig en större satsning på kompetensutveckling än i orga
nisationer som saknar en sådan avdelning, eller där den har en svag 
position. 

Trots dess rötter till Weber och Marx, är konflikt-kontroll perspek
tivet som organisationsteoretisk analysmodell av relativt sent märke 
(1960-70-talen). Detta gäller också dess tillämpningar inom utbild
ningssociologin. För en närmare analys och diskussion av weberiansk 
respektive marxistisk konfliktteori inom utbildningssociologin hänvi
sas till Karabel och Halsey (1977). För en konfliktteoretisk analys av 
personalutbildning hänvisas till Tuomisto (1986). 

Ett institutionellt perspektiv 

Även om samtliga tre perspektiv som presenterats ovan har karaktären 
av relativt löst sammanfogade begrepp och teorifragment, så torde 
detta i än högre grad vara utmärkande för vad som här kallas det insti-

8-P4 



114 · KOMPETENSUTVECKLING I ARBETSLIVET 

tutionella perspektivet (för översikter och försök till integration hän
visas till March och Olsen, 1984; Scott, 1987; Ellström, Davidsson 
och Rönnqvist, 1990; Brunsson och Olsen, 1990). Utmärkande för 
detta perspektiv är synen på organisationer som institutioner snarare 
än som verktyg att utnyttjas efter huvudmannens/ ledningens fria val. 

Organiserad verksamhet antas delvis leva sitt eget liv relativt obe
roende av de mål och intressen som ursprungligen motiverade verk
samheten. Detta innebär således en brytning med det teknisk-ratio
nella perspektivets instrumentalism, voluntarism och hierarkiska syn 
på organisationer. Förändringar anta~växa fram, inte som ett resultat 
av medvetet utformade strategier och program, utan genom rutinmäs
siga, gradvisa och odramatiska anpassningar av den dagliga verksam
heten till förändrade förutsättningar inom och utanför organisationen, 
dvs. genom okoordinerade nedifrån-och-upp ("bottom-up") proces
ser. Även vad som över tid kan framstå som betydande förändringar 
antas alltså ha en emergent snarare än planerad karaktär. 

En av hörnstenarna i ett institutionellt perspektiv på organisationer 
är en värderationell (i motsats till en teknisk rationell) syn på organise
rad verksamhet. Detta iqnebär att verksamheter ses som resultatet av 
en institutionaliseringsprocess, dvs. de får över tid ett egenvärde (blir 
ett mål i sig) oberoende av deras faktiska ändamålsenlighet med av
seende på organisationens officiella mål. Institutionaliserade verksam
heter blir en självklar del av organisationens regelsystem och kultur. 
De tas för givna och ses i själva verket som ett uttryck för organisatio
nens identitet och kultur. Organisationens officiella mål blir med detta 
synsätt enbart en bland flera restriktioner på verksamheten. Dessutom 
en restriktion som kanske i många fall inte är den mest styrande. I 
många fall får målen främst en symbolisk funktion. 

En annan hörnsten i ett institutionellt perspektiv är antagandet om 
verksamhetens omgivningsberoende (Meyer och Rowan, 1977; 
Brunsson och Olsen, 1990). Avgörande för en verksamhets legitimitet 
är i detta perspektiv inte dess tekniska mål-medel-effektivitet, utan i 
stället dess överensstämmelse med institutionaliserade föreställningar i 
organisationens omgivning. Verksamheten värderas helt enkelt utifrån 
hur väl den motsvarar de föreställningar om rationalitet, effektivitet 
eller modernitet som för tillfället dominerar hos betydelsefulla kollek
tiva aktörer i organisationens omgivning t.ex. statliga myndigheter, 
professionella organisationer, massmedia eller andra opinions bildande 
organ. Detta beroende av vad som brukar kallas institutionaliserade 
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omgivningar antas vara särskilt stort hos verksamheter där det är svårt 
att värdera kvaliten på verksamhetens resultat utifrån tydliga resultat-
kriterier. • 

Annorlunda uttryckt kan man säga att en organisations verksamhet, 
utifrån ett institutionellt perspektiv, inte i första hand bestäms av ratio
nella analyser utifrån organisationens mål/uppgifter, utan av institu
tionaliserade föreställningar om vad som bör känneteckna moderna 
och effektiva organisationer. Med denna utgångspunkt får organisato
riska strukturer och verksamheter ofta symboliska funktioner, exem
pelvis funktionen att inåt (mot personal) eller utåt (mot arbetsmark
nad, allmänhet, andra organisationer) signalera överensstämmelse 
med institutionaliserade föreställningar, för att därmed stärka statusen 
och legitimiteten hos den verksamhet som organisationen bedriver. 
Ytterst antas verksamhetens status och legitimitet visa sig i organisa
tionens förmåga att dra till sig de ekonomiska och personella resurser, 
som krävs för dess överlevnad. 

I termer av detta perspektiv kan således ett företags eller en myndig
hets satsningar på kompetensutveckling analyseras som symboliska 
arrangemang med funktionen att inåt och utåt exemplifiera och kom
municera överensstämmelse med de värden, som organisationen vill 
associeras med i syfte att stärka sin legitimitet. På samma sätt kan en 
höjning av utbildningskraven för en viss befattning antas ha en symbo
lisk-legitimerande funktion (jfr Collins, 1979). Efterfrågan på kvalifi
kationer i en verksamhet ses i hög grad som socialt konstruerad och 
relativt oberoende av arbetets "objektiva" kvalifikationskrav. De sats
ningar som görs på kompetensutveckling kan utifrån detta perspektiv 
förväntas vara reaktiva, ad hoc-betonade och relativt kortsiktigt moti
verade, snarare än ett resultat av en medveten strategi för kompetens
utveckling. En utbildningssociologisk exponent för ett institutionellt 
perspektiv är den s.k. sorterings-legitimerings hypotesen som utnytt
jats som alternativ till humankapitalmodellen för att förklara utbild
ningens funktioner på individnivå (Meyer, 1977; Gess er, 1985; Ohls
son, 1988). 

Det institutionella perspektivet är, som nämndes inledningsvis, en 
relativt löslig och mångfasetterad konstruktion. En rad olika och del
vis motsägande teser ryms under den gemensamma teoretiska katego
rin institutionalism (March och Olsen, 1984; Scott, 1987). Trots att 
detta perspektiv befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede, och endast i 
ringa grad har gjorts till föremål för empirisk forskning (Scott, 1987), 
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så finns ett flertal studier som visar på den potentiella fruktbarheten 
hos ett institutionellt perspektiv (se Zucker, 1988; Ellström, Davidson 
och Rönnqvist, 1990). 

Kompetensutveckling i praktiken 
- några forskningsresultat 

Vi har ovan urskilt fyra teoretiska perspektiv på kompetensutveckling 
i arbetslivet, särskilt vad gäller de faktorer som kan förklara organisa
tioners satsningar på olika former av kompetensutveckling. Vi skall i 
detta avsnitt försöka att närmare granska dessa fyra perspektiv i ljuset 
av den forskning som finns inom området. Som vi tidigare påpekat är 
dock denna forskning tämligen begränsad. 

I stort sett kan man skilja mellan två typer av forsknings baserad lit
teratur om kompetensutveckling. För det första, en rad handböcker 
(t.ex. Beer m.fl., 1984; Fornbrun m.fl., 1984), artiklar eller forsk
ningsöversikter (t.ex. Wexley, 1984; Latham, 1989) som, ofta med ut
gångspunkt i ett tekniskt-rationellt eller ett humanistiskt perspektiv, 
syftar till att sammanfatta forskning om och ge modeller för behovs
analyser, val av metoder för olika typer av kompetensutveckling eller 
utvärdering av effekter. Gemensamt för denna litteratur är att man ut
ifrån ett normativt syfte vill utveckla och föreskriva en viss metod eller 
modell. Man analyserar dock i allmänhet inte de kontextuella förut
sättningarna för metodens eller modellens tillämpbarhet. Man reflek
terar i allmänhet inte heller över (än mindre prövar) de teoretiska ut
gångspunkter ( ofta teknologisk-funktionalistiska; Karabel och Hal
sey, 1977; Collins, 1979), som ligger bakom föreskrivna modeller. 

För det andra, olika försök att empiriskt beskriva och analysera de 
strategier och metoder för kompetensutveckling, som företag och 
andra organisationer de facto tillämpar. Fokus är här, enkelt uttryckt, 
inte att föreskriva hur man bör göra, utan snarare att beskriva hur olika 
strategier växer fram, samt att förklara vilka faktorer som bestämmer 
de satsningar på kompetensutveckling som görs. Olyckligtvis är 
forskning med denna inriktning tämligen begränsad. Det har i själva 
verket endast varit möjligt att identifiera ett fåtal studier med denna 
inriktning. Vi skall i det följande redovisa några huvudresultat från 
dessa studier. 

Gemensamt för flera av de nedan redovisade studierna är att de, mer 
eller mindre medvetet, har utgått från ett tekniskt-rationellt eller hu-
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manistiskt perspektiv på kompetensutveckling. Man har sedan försökt 
att empiriskt pröva något eller några av grundantagandena i dessa per
spektiv. Det är framförallt två frågor man därvid sökt belysa, nämli
gen: 

• Vilka faktorer i organisationers omvärld, organisation och verksam
het som bestämmer de satsningar som görs vad gäller kompetensut
veckling. 

• Vad som kännetecknar de planerings- och beslutsprocesser som lig
ger bakom organisationers satsningar på kompetensutveckling. 

Den följande redovisningen av forskningsresultat disponeras med ut
gångspunkt i dessa två frågeställningar. 

Vilka faktorer bestämmer organisationers beslut att satsa på 
kompetensutveckling? 

Ett fruktbart sätt att konceptualisera de olika möjliga faktorer som kan 
påverka organisationers satsningar på kompetensutveckling kan vara 
att göra en uppdelning mellan faktorer i organisationens yttre respek
tive inre kontext (jfr kapitel 1; se även Sparrow och Pettigrew, 1987; 
Ellström, Davidsson och Rönnqvist, 1990). Med en organisations 
yttre kontext avses här de ekonomiska, socio-kulturella, politiska och 
teknologiska betingelser under vilka företaget arbetar. Till denna kate
gori faktorer räknas således företagets marknadsposition, ägarförhål
landen, arbetsmarknad, utbildningsutbud, demografiska förhållanden 
samt ideologisk-kulturella tendenser i samhället. 

Med en organisations inre kontext avses här de ekonomiska, sociala 
och tekniska system, som bygger upp organisationens verksamhet. 
Den inre kontexten kan beskrivas med utgångpunkt i fyra delsystem, 
nämligen: (a) mål-affärsstrategi-resultat t. ex. produktsortiment, kva
litetskrav, grad av marknadsorientering, avkastning; (b) organisa
tionsstruktur t . ex storlek, grad av centralisering-decentralisering, for
malisering, vertikal och horisontell arbetsfördelning; ( c) utnyttjad tek
nik och produktionssystem t.ex. typ av informations- och styrsystem, 
seriestorlek, kontinuerlig eller satsvis produktion; samt ( d) mänskligt
sociala faktorer t.ex. ledningens och personalens kompetens, led
nings-, besluts- och kommunikationsprocesser, kultur, olika avdel
ningars/ aktörers makt och inflytande. 
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Några prediktioner utifrån olika teoretiska perspektiv 

Vilken är då den relativa betydelsen av dessa olika typer av faktorer 
när det gäller att förklara organisationers satsningar på kompetensut
veckling? Tar man utgångspunkten i de fyra olika teoretiska perspektiv 
som presenterades i föregående avsnitt så leder dessa fram till olika 
prediktioner som svar på denna fråga. Utifrån ett tekniskt-rationellt 
perspektiv tillmäts yttre kontextuella faktorer stor betydelse, och då 
särskilt faktorer som rör tillgången på kvalificerad arbetskraft, tekno
logisk utveckling samt förändringar vad gäller marknadsposition. 
Även inre kontextuella faktorer tillmäts stor betydelse, och då främst 
faktorer som sammanhänger med affärside och strategi; produktivitet 
och lönsamhet; utnyttjad teknologi vad gäller produktionsteknik 
och -organisation (t.ex. arbetsfördelning), samt därmed följande kva
lifikationskrav. 

Utifrån ett humanistiskt perspektiv impliceras vad gäller yttre kon
text likartade faktorer som utifrån ett tekniskt-rationellt perspektiv. 
Skillnaden ligger i stället främst i den relativt större betydelse som man 
utifrån ett humanistiskt perspektiv tillmäter organisationens inre kon
text, och särskilt olika mänskligt-sociala faktorer somt.ex. organisa
tionens klimat/kultur, lednings-, besluts- och kommunikationspro
cesser. Även utifrån ett konflikt-kontroll perspektiv tillmäts faktorer 
i organisationens inre kontext (i samspel med yttre faktorer) en avgö
rande betydelse för de satsningar som görs på kompetensutveckling. I 
detta perspektiv är framförallt maktrelationer inom organisationen av 
stor betydelse t.ex. de anställdas intresse av och krav på kompetensut
veckling; fackföreningarnas styrka och det inbördes förhållandet mel
lan olika avdelningar (t.ex. förekomsten av en särskild personal- eller 
utbildningsfunktion och dess formella/informella position i organisa
tionen). 

Utifrån ett institutionellt perspektiv, slutligen, betonas starkt be
roendet av krav och förväntningar från betydelsefulla aktörer (t.ex. 
myndigheter, kunder, allmänhet) i organisationens omgivning (yttre 
kontext). Viktiga faktorer inom organisationen är i detta perspektiv 
bland annat personalgruppens sammansättning vad gäller andelen med 
professionell status, ledningens och andra betydelsefulla aktörers in
ställning till kompetensutveckling samt förekomsten av en organisa
tionskultur som tillmäter utbildning och andra former för kompetens
utveckling stor betydelse. 
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I vad mån stöds gjorda prediktioner av empirisk forskning? 

Låt oss då se i vad mån dessa prediktioner stöds av empirisk forskning 
om kompetensutveckling och dess bestämmande faktorer. Vi skall ne
dan kortfattat redovisa några av de mer omfattande empiriska studier 
inom området som vi identifierat. 

Gooderham (1985; 1987) redovisar en studie av satsningar på kom
petensutveckling, i första hand personalutbildning, i norska företag . 
Studien baseras i huvudsak på en enkätundersökning bland drygt 40 
företag med mer än 200 anställda fördelade över ett stort antal bran
scher. Ett av huvudresultaten från denna studie är den betydelse som 
tillskrivs faktorer i företagens yttre kontext, främst teknologiska för
ändringar, företagets produktivitetsutveckling samt förändringar på 
marknaden. En slutsats från undersökningen är att företag använder 
utbildning främst som en strategi för att öka sin kontroll över omgiv
ningen. Vad gäller inre faktorer pekar denna undersökning framförallt 
på en grupp faktorer som gäller vad som kallas mellanmänskliga för
hållanden. Härmed avses främst de anställdas motivation, intresse och 
kunskapsmässiga förutsättningar för deltagande i utbildning. Den 
övergripande slutsatsen är att företags satsningar på personalutbild
ning är resultatet av ett samspel mellan teknologiska och produktivi
tetsrelaterade faktorer, å ena sidan, och den motivation och det in
tresse för utbildning som personalen ger uttryck för, å den andra si
dan. 

Gooderhams slutsatser stöds på ett allmänt plan dels av de fallstu
dier inom norskt näringsliv som presenteras av Dahl (1985), dels av 
den svenska fallstudie av skogsindustriföretag, byggföretag och data
företag som redovisas av Ekstedt (1988). I den senare studien visas be
tydelsen av att beakta såväl yttre (bl.a. samhällsekonomiska förhållan
den, marknad, utbildningsutbud) som inre (främst affärsstrategi, stor
lek och arbetsorganisation) kontextuella faktorer vid analyser av ut
formningen av företags kunskapsuppbyggnad. Den övergripande slut
satsen av Dahls (1985) studie, som omfattar organisationer inom såväl 
privat som offentlig sektor, är att en rad omgivningsfaktorer på mak
ronivå (yttre kontext) som sammanhänger med teknologiutveckling, 
marknad, demografiska förhållanden och lagstiftning är av avgörande 
betydelse för de satsningar som görs på kompetensutveckling inom or
ganisationer. Dessa yttre faktorer samspelar med förhållanden på or
ganisationsnivå, bl.a. företagets storlek (större företag satsar mer), 
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ledningens syn på och uppfattningar om behovet av satsningar på 
kompetensutveckling, personalomsättning samt arbetsorganisatoriska 
förhållanden (en hög grad av specialisering minskar behovet av kom
petensutveckling). 

En intressant studie i detta sammanhang redovisas av J ackson, 
Schuler och Rivero (1989). Författarna visar utifrån en surveyunder
sökning omfattande drygt 250 amerikanska företag på ett flertal sam
band mellan yttre och inre kontextuella faktorer, å ena sidan, och före
tagens arbete med kompetensutveckling, å den andra (undersökningen 
omfattar även andra aspekter av företagens personalarbete). Ett av de 
för vår diskussion mer intressanta sambanden gällde konsekvenser av 
förekomsten av fackliga organisationer inom företagen. I de företag 
där en eller flera fackliga organisationer fanns representerade gjordes 
väsentligt mer omfattande satsningar på personalutbildning (både mätt 
i antal timmar och i antal anställda) än i företag som saknade fackliga 
organisationer. 

En omfattande serie studier av företags satsningar på kompetensut
veckling har utförts av en grupp forskare vid University of Warwick, 
U. K. under ledning av Andrew Pettigrew. Dessa studier omfattar dels 
ingående fallstudier av ett 20-tal engelska företag av olika storlek och 
med olika typer av verksamhet (Hendry, Pettigrew och Sparrow, 
1988; Pettigrew, Hendry och Sparrow, 1988), dels en motsvarande 
studie av 20 mindre och medelstora företag (Hendry m.fl., 1991). En 
av de övergripande slutsatserna av dessa studier är att olika yttre kon
textuella faktorer kan ses som nödvändiga, men icke tillräckliga, be
tingelser för organisationers satsningar på utbildning och andra former 
av kompetensutveckling. I flertalet fall fanns grunden till de satsningar 
som gjorts i ett ökat konkurrenstryck, vilket lett till affärsmässiga 
(t.ex. produktutveckling) eller tekniska förändringar. Dessa föränd
ringar har i det typiska fallet skapat en kompetensklyfta ("skill perfor
mance gap"). Denna kompetensklyfta utgör oftast den faktor som, ge
nom tämligen komplexa processer, kan leda till satsningar på någon 
form av kompetensutveckling. 

Att en kompetensklyfta föreligger eller uppfattas föreligga leder 
emellertid inte i sig automatiskt till att företaget fattar beslut om någon 
form av kompetensutveckling. Om detta sker eller ej avgörs av sam
spelet mellan ett stort antal faktorer i företagens yttre och inre kontext. 
Exempel på grupper av faktorer som underlättar satsningar på perso
nalutbildning och andra former för kompetensutveckling är: 
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• företagets affärside/strategi vad gäller t . ex. omfattningen av tekno
logiska eller produktrelaterade förändringar, samt den betydelse 
som utbildning tillmäts för företagets överlevnad; 

• extern och intern arbetsmarknad vad gäller t.ex. personalomsätt
ning; tillgång på kvalificerad arbetskraft samt interna krav på mång
sidig kompetens hos de anställda; 

• inre kontextuella faktorer, särskilt förekomsten av inre aktörer (t. ex. 
att ledningen driver utbildningsfrågor, förekomst av "eldsjälar"); en 
uttalat positiv utbildningskultur; förekomst av en utbildnings- eller 
personalavdelning med tillräckliga resurser och ett gott anseende; 
decentralisering av utvecklingsansvar till linjechefer; fackliga orga
nisationer som aktivt medverkar i förändringsarbete och som är på
drivande i frågor rörande kompetensutveckling; samt 

• utifrån kommande krav på samt stöd och stimulans för satsningar 
på kompetensutveckling t.ex. i form av tillgängligt lokalt utbud av 
utbildning; kunders krav på förbättrad kvalitet; lagstiftning vad gäl
ler hälso- och arbetarskydd; tryck från personal- eller utbildnings
ansvariga på central nivå (t.ex. koncernnivå); samt externa finansie
ringsmöjligheter (den senare faktorn anges dock uttryckligen som 
en relativt svag påverkansfaktor med marginella effekter på gjorda 
satsningar). 

Den slutsats som Pettigrew, Hendry och Sparrow (1988) drar utifrån 
sina data är att de ovan nämnda typerna av faktorer måste föreligga för 
att ett aldrig så starkt konkurrenstryck eller andra yttre faktorer skall 
leda till satsningar på kompetensutveckling. Finns det då inte någon 
inbördes rangordning mellan alla dessa underlättande faktorer? Om 
det finns en sådan faktor, så torde det enligt Pettigrew m.fl. (1988) vara 
den förhärskande utbildningskulturen i samhället och inom företaget. 
Det viktigaste enligt dessa författare är att företaget så att säga får kom
petensutveckling "i blodet" ("into the bloodstream"). Detta kan dock 
ske bara om kompetensutveckling av samtliga berörda parter inom 
företaget uppfattas som ett både effektivt och legitimt sätt att hantera 
företagets problem. 

Vilka slutsatser kan då dras från de ovan refererade studierna vad 
gäller de tidigare gjorda prediktionerna av vilka faktorer som bestäm
mer företags satsningar på kompetensutveckling? En första slutsats är 
att ingen enda faktor eller grupp av faktorer (t.ex. teknikutvecklingen) 
kan utnämnas till den mest betydelsefulla eller i sista hand bestäm-
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mande faktorn för de satsningar som görs på kompetensutveckling. 
Dessa satsningar tycks i stället bestämmas av ett komplicerat samspel 
mellan faktorer inom företagens såväl yttre som inre kontext. En 
andra slutsats är att inte heller något av de ovan presenterade teoretiska 
perspektiven kan göra anspråk på att ensamt fö rklara dynamiken 
bakom företags beslut om kompetensutveckling. Samtliga fyra teore
tiska perspektiv får i olika grad stöd av redovisade forskningsresultat. 
Den ensidiga betoningen av ett tekniskt-rationellt eller ett humanis
tiskt perspektiv som är vanligt förekommande i handbokslitteraturen 
inom området är knappas t rimlig och trovärdig givet de ovan redovi
sade resultaten. I stället tycks det utöver dessa perspektiv vara nödvän
digt att beakta förklaringar utifrån såväl ett konflikt-kontroll perspek
tiv som ett institutionellt perspektiv. 

Vad kännetecknar de planerings- och beslutsprocesser som ligger 
bakom organisationers satsningar på kompetensutveckling? 

Även vad gäller karaktären av de planerings- och beslutsprocesser som 
ligger bakom organisationers satsningar på kompetensutveckling, le
der de ovan redovisade teoretiska perspektiven fram till olika predik
tioner. Utifrån ett tekniskt-rationellt perspektiv kan förväntas att de 
satsningar som görs på kompetensutveckling är ett resultat av en mål
medel-rationell beslutsprocess baserad på: ( a) företagets övergripande 
mål, affärside och strategi; samt (b) objektiva data om krav/ efterfrågan 
på kvalifikationer, utbildningsbehov samt de kostnader respektive ef
fekter, som är förknippade med tillgängliga strategier/metoder för 
kompetensutveckling (jfr Purcell, 1989). 

De övriga tre perspektiven ger samtliga en mindre rationalistisk och 
samtidigt mer komplex bild av denna typ av planering och beslutsfat
tande. Utifrån ett humanistiskt perspektiv framträder bilden av be
slutsfattande som en inkrementalistisk anpassnings- och lärprocess. 
Ett konflikt-kontroll perspektiv betonar beslutsfattandets karaktär av 
konfliktfylld interaktion, förhandling och kompromiss mellan olika 
intressegrupper. Utifrån ett institutionellt perspektiv, slutligen, ses be
slut mer som ett resultat av slump och tillfälliga sammanträffanden än 
av medvetna val och systematisk analys (March och Olsen, 1976; 
1984; E llström, 1983; 1984). 

Vilken bild av företagens planerings- och beslutsprocesser inom 
detta område framträder då utifrån empirisk forskning? Enligt den 
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ofta starkt rationalistiskt präglade handbokslitteraturen om kompe
tensutveckling betonas ofta nödvändigheten av en stark koppling mel
lan de satsningar som görs på kompetensutveckling och företagets 
långsiktiga mål och affärsstrategi. Man talar i sammanhanget ofta om 
nödvändigheten av en strategiskt inriktad kompetensutveckling (t.ex. 
Fornbrun m.fl . ,1984). Nödvändigheten av en sådan koppling följer 
också utifrån ett tekniskt-rationellt perspektiv på kompetensutveck
ling. 

Hur förhåller det sig då i praktiken med den eftersträvade kopp
lingen till företagets affärsstrategi? Den bild som empirisk forskning 
ger ligger långt från handbokens idealrationella vision. Tillgängliga 
undersökningar visar att genomförda satsningar på olika former för 
kompetensutveckling ofta framstår som kortsiktiga, ad hoc-betonade 
och reaktiva, snarare än styrda av medvetna överväganden baserade 
på en explicit formulerad policy kopplad till mer långsiktiga mål och 
strategier (Keep, 1989; Storey och Sisson, 1989; Kjell berg, 1989). Det 
sagda kan illustreras med resultat från en svensk undersökning i tio 
företag om personalutveckling för lägre tjänstemän (Kjellberg, 1989). 
Gemensamt för flera av de undersökta företagen var att man inte har 
någon långsiktig strategi för kompetensutveckling. De undersökta 
företagens satsningar på personalutveckling (PU) för lägre tjänstemän 
sammanfattas av författaren med bl. a. följande påståenden (Kjellberg, 
1989, s. 58): 

• att det saknas strategi för personal utveckling 
• att det saknas långsiktig planering och uppföljning av PU 
• att utbildningsinsatserna sker "akut", och på så vis inte blir rätt förankrade 

eller satta i ett vidare perspektiv. 

Även i andra avseenden tycks företagens besluts- och planeringspro
cesser ligga långt från idealrationella visioner. Beslut om satsningar på 
kompetensutveckling baseras sällan på "objektiv" och systematiskt in
samlad information om kvalifikationskrav, utbildningsbehov eller 
kostnadereff ekter av alternativa strategier/metoder för kompetensut
veckling (Hendry, Pettigrew och Sparrow, 1988; Keep, 1989). Försök 
att från företagens sida utvärdera resultaten av genomförda satsningar 
på kompetensutveckling och att söka värdera dessa i relation till insatta 
resurser är ofta obefintliga eller synnerligen rudimentära (Hendry, 
Pettigrew och Sparrow, 1988; Saari m. fl., 1988). Vad som i stället ut
märker företagens planering och beslutsfattande i dessa frågor sam-
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manfattas på följande sätt av Hendry, Pettigrew och Sparrow (1988, 
s. 51): 

"The process involved are not linear, but iterative by nature, and involve a 
substantial degree of learning by doing. They are subject toa range of influen
ces, to imperfect information, and to 'soft' criteria. While the process is nota 
tidy, rational one in terms of costs and benefits of alternative approaches, nor 
is the process simply idiosyncratic. Parts of the whole process are subject to 
established methodologies (such as 'training needs analysis'). But equally, 
these become refined through 'learning by doing'." 

Den bild av de besluts- och planeringsprocesser som styr företagens 
satsningar på kompetensutveckling är att döma av ovan redovisad 
forskning svår att förena med den normativa bild av dessa processer 
som ges i handbokslitteraturen. I stället för en övervägande teknisk
rationell beslutsmekanik, så framställer empirisk forskning också 
inom detta område beslutsfattande som präglat av inkrementalism 
("learning-by-doing"), motsättningar mellan intressegrupper och 
kontextuella begränsningar, dvs. aspekter som betonas utifrån ett kon
flikt-kontroll perspektiv respektive ett institutionellt perspektiv. En 
möjlig slutsats av detta sakernas tillstånd är att vi bör utveckla bättre 
teknisk-rationella metoder för beslutsfattande, och bättre metoder för 
att träna beslutsfattare i deras användning. En annan möjlig slutsats är 
att vi i stället för att försöka förändra verkligheten förändrar kartan, 
dvs. våra teorier och normativa modeller för beslutsfattande, så att den 
i högre grad även tar hänsyn även till politiska motsättningar, konflik
ter och institutionella processer i organisationer. 

Avslutande kommentarer 

Syftet med denna framställning har varit att skissera en begreppslig
teoretisk referensram, som kan ligga till grund för empirisk forskning 
om kompetensutveckling i arbetslivet, dess planeringsförutsättningar, 
bestämmande faktorer och funktioner. På vilket sätt kan man då ut
nyttja vad som ovan sagts som en grund för empir~sk forskning om 
kompetensutveckling? Det är naturligtvis inte möjligt att här föregripa 
en sådan analys. Låt oss emellertid, som en sammanfattning av vad 
som sagts ovan, kortfattat försöka antyda vilka "bilder" av kompe
tensutveckling, som följer av de fyra teoretiska perspektiven. 

Om vi börjar med det teknisk- rationella perspektivet, så framträder 
bilden av kompetensutveckling som en rationellt planerad och upp-
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ifrån styrd procsess, med syfte att öka företagets/myndighetens pro
duktivitet. Konsensus vad gäller efterfrågan på kvalifikationer och be
hov av kompetensutveckling antas vara oproblematisk och möjlig att 
uppnå genom, så långt möjligt, objektiva analyser av arbetets kvalifi
kationskrav och arbetskraftens kvalifikationer. Detta synsätt går hand 
i hand med en relativt stark betoning av specifika, uppgiftsrelaterade/ 
tekniska kvalifikationer. 

Även utifrån det humanistiska perspektivet antas det vara relativt 
oproblematiskt att uppnå konsensus vad gäller efterfrågan på kvalifi
kationer och behov av kompetensutveckling mellan berörda parter. 
Kvalifikationsanalysen utgår dock från behov hos individen och det 
sociala systemet, snarare än från arbetsuppgifternas krav. Behov av 
kompetensutveckling fastställes genom informella sociala processer 
(t.ex. planeringssamtal). Individens/gruppens möjligheter att lära och 
utvecklas i arbetet står i fokus för kompetensutvecklingen. Vad gäller 
kompetensutvecklingens inriktning, betonas mer generella kunskaps
mässiga kvalifikationer samt attitydmässiga och sociala kvalifikatio
ner. 

Konflikt-kontroll perspektivet utgår från grundantagandet att frå
gor rörande kompetensutveckling liksom flertalet andra verksamhets
frågor bestäms av interna motsättningar (t.ex. mellan arbetsgivare och 
arbetstagare) och maktförhållanden i organisationen, snarare än av ra
tionella ekonomiska kalkyler eller humanistiska argument. Följaktli
gen antas det råda konflikt snarare än konsensus vad gäller t.ex. efter
frågan på kvalifikationer mellan berörda parter. Utbildning och andra 
former för kompetensutveckling får funktionen av instrument för 
osynlig maktutövning i form av ideologisk styrning och kontroll (jfr 
s.k. intern marknadsföring av företagets/ myndighetens mål och stra
tegier). 

Vad slutligen gäller det institutionella perspektivet, så antas utbild
ning och andra former för kompetensutveckling ha i första hand sym
boliska funktioner, bl.a. funktionerna att upprätthålla och förbättra 
verksamhetens legitimitet ("image") såväl inåt mot personal som utåt 
mot omvärlden (andra organisationer, arbetsmarknad, allmänhet 
etc.). Efterfrågan på kvalifikationer är i hög grad socialt konstruerad, 
och relativt oberoende av arbetets "objektiva" krav. De satsningar som 
görs på kompetensutveckling är ofta reaktiva, ad hoc-betonade och re
lativt kortsiktigt motiverade. 

Vilken eller vilka av dessa verklighetsbilder representerar då "san-
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ningen" om kompetensutveckling i arbetslivet, dess funktioner och 
bestämmande faktorer? Detta är i grunden en empirisk fråga, som inte 
kan avgöras här. Utgångspunkten är emellertid att de fyra teoretiska 
perspektiv, som presenterats ovan, skall ses som komplementära, sna
rare än varandra uteslutande förklaringsmodeller. De fyra perspekti
ven tar fasta på olika typer av sociala processer, och därmed olika 
aspekter av~n organisations sätt att fungera. Följaktligen kan vart och 
ett av perspektiven endast förväntas ge en partiell förståelse av fenome
net kompetensutveckling. Detta komplementaritetsantagande innebär 
även att de olika perspektiven kan vara giltiga och tillämpliga för olika 
typer av organisationer (t.ex. för organisationer inom privat respek
tive offentlig sektor), för olika delsystem inom en organisation (t.ex. 
olika avdelningar), eller för en och samma organisation vid olika tid
punkter (t.ex. i olika utvecklingsfaser). 

En intressant forskningsuppgift är att studera under vilka yttre och 
inre kontextuella betingelser som de olika perspektiven är användbara 
för att analysera efterfrågan på kvalifikationer och satsningar på kom
petensutveckling inom ett företag eller en myndighet. En tänkbar hy
potes i detta sammanhang är att ett institutionellt perspektiv är giltigt 
i högre grad inom offentlig än inom privat sektor, medan det omvända 
kan antas gälla för ett tekniskt-rationellt perspekiv. Detta är dock åter
igen exempel på ett resonemang som endast kan besvaras på basis av 
empirisk forskning. 



6 

Slutord 

I denna bok har gjorts ett försök att skissera en teoretisk referensram, 
som kan användas för att empiriskt studera frågor om yrkeskunnande 
(kompetens/ kvalifikation), utbildning och lärande i arbetslivet. En all
män utgångspunkt för framställningen har varit den föreställningsram 
som presenterades i kapitel 1. Denna föreställningsram har sedan för
djupats och utvecklats genom de analyser och diskussioner, som redo
visats i de olika kapitlen. Vilka slutsatser kan då dras av genomförda 
analyser? 

På ett övergripande plan har analyserna framförallt pekat på den 
komplexitet, de inneboende motsättningar och det moment av social 
konstruktion, som utmärker fenomenen yrkeskunnande, utbildning 
och lärande. Vad gäller yrkeskunnande (kapitel 2 och 3) har vi bl.a. 
visat på potentiella motsättningar mellan: 

• anpassningsinriktade kontra utvecklingsinriktade kompetenser; 
• olika innebörder av och sätt att definiera yrkeskunnande (yrkeskun

nande som formell, reell, utnyttjad, efterfrågad och krävd kompe
tens); 

• ideologisk-normativa kontra uppgiftsrelaterade kvalifikationer. 

Vad gäller konsekvenser av ny teknik, särskilt informationsteknologi, 
för kraven på yrkeskunnande (kapitel 3), har vi visat på motsättningar 
mellan: 

• en automatiseringsstrategi kontra en strategi där informationstek
nologin används som informationsstöd ("informatisering"). 
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Frågor kring lärande och arbetsorganisation (kapitel 4) kretsar kring 
potentiella motsättningar mellan bl.a.: 

• ett negativt kontra ett positivt lärande; 
• ett anpassningsinriktat kontra ett utvecklingsinriktat lärande; 
• ett rationalistiskt (tekniskt-instrumentellt) kontra ett icke-rationa

listiskt (kontextuellt) perspektiv på mänskligt handlande och lä
rande. 

Frågor om vilka strategier som företag och myndigheter utnyttjar i 
satsningar på utbildning och andra former för kompetensutveckling 
(kapitel 5) aktualiserar motsättningar mellan: 

• ett tekniskt-rationellt, ett humanistiskt, ett politiskt och ett institu-
tionellt perspektiv på kompetensutveckling. 

Ovan nämnda begrepp och teoretiska perspektiv pekar på motsatta 
sätt att uppfatta de frågor som behandlats i boken. Beroende på vilka 
av begreppen/perspektiven, som man, medvetet eller omedvetet, tar 
som utgångspunkt för att beskriva och analyserat.ex. yrkeskunnande, 
så kommer man, som forskare, att producera tämligen skilda bilder av 
den studerade verkligheten. Valet av begreppslig föreställningsram kan 
också förväntas påverka vilka strategier och metoder för kompetensut
veckling som man, som praktiker (t.ex. företagsledare, facklig för
troendeman eller utbildare), förespråkar. Mot bakgrund av en sådan 
konstruktivistisk ståndpunkt är det följaktligen av stor betydelse att 
skapa medvetenhet om olika teoretiska perspektiv och deras implika
tioner för vårt sätt att uppfatta och utforma verkligheten. 

Detta kan illustreras genom att, med användning av de ovan nämnda 
begreppen, skissera två extremfall. Å ena sidan en värld, låt oss kalla 
den Värld I, där tonvikten vad gäller kvalifikationskrav ligger på an
passningsinriktade, ideologisk-normativa kvalifikationer; där infor
mationsteknologi och annan teknik främst utnyttjas för att automati
sera arbetet; där det dagliga arbetet enbart ger utrymme för ett negativt 
och anpassningsinriktat lärande; och där gjorda satsningar på kompe
tensutveckling sker utifrån ett tekniskt-rationellt perspektiv. 

Å den andra sidan en värld, låt oss kalla den Värld Il, där tonvikten 
vad gäller kvalifikationskrav ligger på uppgiftsrelaterade och utveck
lingsinriktade kvalifikationer; där informationsteknologi och annan 
teknik främst utnyttjas för att ge informationsstöd (informatisera); där 
det dagliga arbetet ger utrymme för ett positivt och utvecklande lä-



SLUTORD· 129 

rande; och där gjorda satsningar på kompetensutveckling sker utifrån 
ett humanistiskt perspektiv. 

De två världar som skisserats, Värld I respektive Värld Il, är natur
ligtvis idealiseringar. De utgör enbart två, bland flera möjliga, sätt att 
kombinera de ovan nämnda begreppen. Ett flertal andra världar är 
alltså tänkbara. Man behöver inte heller nödvändigtvis se Värld I och 
Il som varandra uteslutande. I stället kan de ses som komplementära 
och samexisterande perspektiv på verkligheten (jfr resonemanget om 
komplementaritet mellan olika teoretiska perspektiv i kapitel 5). Sam
tidigt finns naturligtvis på flera punkter motsättningar såväl mellan 
som inom "de två världarna". 

Vilka implikationer har detta för fortsatt forskning om yrkeskun
nande, utbildning och lärande i arbetslivet? Fortfarande på ett övergri
pande plan, så framstår det som en viktig forskningsuppgift att ut
veckla en begreppsapparat och lämpliga mätmetoder för att beskriva 
och analysera de motsättningar mellan bl. a. en Värld I och en Värld 
Il, som kan finnas i olika verksamheter. Exempel på frågor som det 
ovan förda resonemanget ger upphov till är: 

• Vilka konkreta motsättningar finns mellan olika aktörer i ett företag 
vad gäller t.ex. efterfrågan på kvalifikationer och utnyttjade strate
gier för kompetensutveckling? 

• Hur växer dessa motsättningar fram och hur kommer de till ut
tryck? 

• Vilken betydelse har olika faktorer i verksamhetens yttre respektive 
inre kontext för vilka motsättningar som aktualiseras och för hur de 
kommer till uttryck? 

Med utgångspunkt i begreppet intern arbetsmarknad och den i kapitel 
1 skisserade förestätlningsramen är det möjligt att urskilja tre mer pre
cisa problemområden för empirisk forskning. För det första, kan man 
med utgångspunkt i den interna arbetsmarknadens efterfrågesidan 
peka på behovet av en fördjupad forskning om hur efterfrågan på kva
lifikationer skapas i ett företag eller en myndighet. 

Detta problemområde kräver närmare studier bl.a. av hur efterfrå
gan på kvalifikationer formas av ett samspel mellan, å ena sidan, de 
"objektiva" krav som arbetet i sig ställer och, å den andra sidan, olika 
sociala processer på organisations- och samhällsnivå. Ett exempel på 
en intressant forskningsuppgift i detta sammanhang är att närmare stu
dera hur sättet att utnyttja informationsteknologin i en verksamhet 

9- P4 
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(automatisering kontra informatisering; jfr kapitel 3) påverkar de kva
lifikationskrav som ställs. En viktig fråga är naturligtvis också vilka 
faktorer som påverkar bruket av ny teknik, dvs. vad som påverkar va
let av teknologistrategi (jfr kapitel 1 ). 

En annan intressant forskningsuppgift gäller eventuella samband 
mellan efterfrågan på kvalifikationer och de yttre och inre kontextuella 
betingelser under vilka verksamheterna bedrivs. En av de hypoteser 
som här kan formuleras är att decentralisering, särskilt i kombination 
med en ökad användning av informationsteknologi för informations
stöd, leder till en ökad tonvikt på ideologisk-normativa kvalifikations
krav (t.ex. att de anställda känner till och handlar i enlighet med verk
samhetens mål, "anda" eller ideologi; jfr kapitel 3). 

Det andra problemområdet utgår från den interna arbetsmarkna
dens utbudssida. Man kan här peka på behov av forskning om hur 
företag och myndigheter i praktiken försöker möta den interna efter
frågan på kvalifikationer. Av stor betydelse ärt. ex. att närmare studera 
det informella lärande som sker i det dagliga arbetet. Mycket talar för 
att detta s.k. vardagslärande kan vara en viktig form för kompetensut
veckling inte minst för anställda med kort formell grundutbildning. 
För att skapa förutsättningar för ett kompetenshöjande lärande i det 
dagliga arbetet krävs dock ökad kunskap om vilk,a faktorer som under
lättar respektive försvårar ett sådant lärande. Dessutom krävs utveck
ling av metoder för beskrivning och analys av den pedagogiska miljö 
som en arbetsplats erbjuder (jfr kapitel 4). 

Vid sidan av det informella lärandet är det viktigt att öka kunskapen 
om de strategier och metoder för kompetensutveckling, som företag 
och myndigheter, medvetet eller omedvetet, utnyttjar. Viktiga forsk
ningsuppgifter i detta sammanhang (jfr kapitel 5) är bl.a. att studera: 

• de faktorer i företagets/ myndighetens yttre respektive inre kontext 
som bestämmer valet av strategi för kompetensutveckling; 

• de planerings- och beslutsprocesser som ligger bakom gjorda sats-
ningar på kompetensutveckling; samt 

• effekter av valda strategier. 

Det tredje problemområdet, slutligen, gäller frågor, som inte närmare 
berörts i denna bok, nämligen relationerna mellan det offentliga ut
bildningssystemet, särskilt grundläggande yrkesutbildning, och kom
petensutveckling i arbetslivet. Här står framförallt två frågor i fokus 
för intresset. För det första, i hur hög grad och på vilka sätt aktuella 
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ucvecklingstendenser vad gäller kvalifikationskrav inom olika yrkes
områden avspeglas i grundläggande yrkesutbildningar inom AMU, 
komvux och gymnasieskolan. Förhållanden inom utbildningssyste
met ses här som beroende variabler i förhållande till skeenden i arbets
livet. 

Den andra frågeställningen bygger på det omvända perspektivet, 
nämligen att offentlig utbildning kan ses som oberoende variabel i för
hållande till utvecklingstendenser i arbetslivet. Frågan blir då vilka 
kvalifikationer utbildningen ger; vilka föreställningar om och attityder 
till den framtida yrkesrollen som förmedlas; samt i vad mån utbild
ningen bidrar till att underlätta eller försvåra förmågan till och intresse 
för senare kompetensutveckling och lärande i arbetet. Forskning kring 
dessa frågeställningar kan ge stoff såväl för teoretiska överväganden 
om utbildningens funktioner i relation till arbetslivet som för utform
ning av policy vad gäller rollfördelningen mellan offentlig utbildning 
och kompetensutveckling i arbetslivet. Båda dessa frågor torde med 
tiden kräva en ökad uppmärksamhet inom såväl forskning som policy
diskussion. Detta som konsekvens av det ofrånkomliga beroende som 
finns mellan arbetsliv och offentlig utbildning. 
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