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Abstract 
Careers education was first established in Sweden at the beginning of the 1940s. At that time it 
was mainly the concern of the Swedish Labour Market Board. The Labour Market Board 
started to develop a model, partly influenced by the activities of other countries in the field, that 
over the years grew into something exceptional with for instance a lot of activities in schools. 
In the early stages the aim was the development and production of informational texts. The 
person behind most of the ideas was Einar Neymark. In 1971, responsibility for careers 
education was handed over to the school authorities except for the part concerning the 
production of occupational information texts. 
The aim of this study is to improve our understanding of careers education as it is represented 
in occupational information texts produced by the Swedish Labour Market Board, in the period 
from 1940 - 1970. 
The empirical research focuses on careers education and gaining an understanding through the 
texts within (not about) careers education. The research has a philosophical-hermeneutic 
orientation and falls into two parts. Starting from an assumption that the intentions behind 
careers education are met, three “careers education realities” are constructed for the sake of 
argument. These realities are then analysed using a theoretical framework grounded in 
educational sociology, or more precisely the thinking of Durkheim and Bernstein. The result 
shows that careers education plays an important role in making invisible the connection 
between school and society hierarchies and also in creating a collective conscience in a 
Durkheimian sense.  
The first constructed “reality” shows that a careers education based on labour market 
considerations is both normative and deterministic. In this careers education the labour market 
consists of a variety of working lives depending on who you are and where you come from. For 
that reason careers education is both limiting and subordinating according to sex and class 
background.  
A consciousness-raising careers education is moralizing and limiting. A “perfect” working life 
is presented to which individuals can relate their personal qualities. For that reason careers 
education also subordinates. 
A study-motivating careers education is principally motivating for those who have already had 
good experiences of schooling. It limits and subordinates primarely in terms of sex. Possible 
relations between education and working life are mostly discussed in general terms. For 
example, education will be a good thing to have in a future working life as an insurance against 
unemployment. 
The extended analysis, where the above mentioned results are put together, shows that careers 
education can be described as unjust, limiting and concealing. It is unfair in that it creates 
images about different and non-questionable working lives for young people to fit into, in that 
it perpetuates sex and class subordination, and in that it uses present individually related 
competencies as the grounds for future education and employment. It is limiting through being 
normative, moralizing and subordinating. It is concealing in that it is being selective concerning 
the information given in the texts prepared for pupils. 
Careers education is also adjustable. It fits easily into different situations by being pragmatic 
and flexible, as is shown by the impact of other scientific areas. This adjustability makes it 
possible to use careers education regardless of the conception you may have of career choices 
or wherever careers education is carried out. Being adjustable is not something to be avoided in 
careers education, on the contrary it is a condition for its existence. 
Key words: careers education, occupational information text, Swedish Labour Market Board, 
unjust, limiting, concealing, adjustable, invisible pedagogy, collective conscience. 
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Förord 
Ibland är det smärtsamt att skiljas från något som sysselsatt ens tankar 
under nästan alla timmar av dygnet. Det blir inte lättare när denna 
upptagenhet utsträckts över ett decennium, låt vara med vissa frivilliga 
avbrott. Mot slutet har avsnitt i min text känts främmande. Jag minns ju 
knappt hur det hela startade och varför jag gav mig in i den process 
som arbetet med en avhandling innebär. Nåväl, nu är det snart dags att 
sätta punkt, och självklart minns jag. Jag minns hur min vän och 
dåvarande kollega Edmund Edholm drog mig in i det som senare kom 
att bli avhandlingens huvudtema, studie- och yrkesorientering och 
innehållet i yrkesinformerande texter. Jag minns hur vi undersökte 
innehåll i vägledningssamtal, innehåll i AMS och skolans studie- och 
yrkesorienterande verksamhet och innehåll i de texter som, i olika 
sammanhang, skulle utgöra en innehållslig grund för studie- och 
yrkesorientering. Vi analyserade och skrev artiklar, vi debatterade med 
företrädare för AMS och SÖ och så vidare, och om var vi kritiska, 
vilket vi ofta var, fick vi också utstå mycken kritik. I mitten av 1990-
talet fick jag sedan förmånen att arbeta tillsammans med Carina 
Holmgren och Jörgen From. Den kritiska massa i vilken jag befann mig 
ökade avsevärt. Många långa och ytterst stimulerande teoretiska 
resonemang följde om allt från meningen med livet (Monty Python) till 
att vara inkastad i världen för att sedan göra utkast (både i ett 
ontologiskt sammanhang och som fotbollstermer). Till denna 
gemenskap sällade sig ganska snart Barbro Biström och något senare 
även Lars Andrée i något som vi kallade ”tisdagsklubben”. I denna 
seminarieverksamhet deltog från och till även andra kollegor vid 
institutionen men kärnan genom åren var densamma. Det är alltså till er 
som jag nu sänder en tacksamhetens tanke, även om jag ibland 
förbannat det jag givit mig in på. Utan Er hade detta arbete aldrig vare 
sig påbörjats eller fortgått. Tack! 
 
En tacksamhetens tanke går också till professor Lisbeth Lundahl och 
den seminariegrupp vid pedagogiska institutionen som jag haft 
förmånen att få tillhöra. I konstruktiva samtal har Lisbeth och 
doktorandkollegor med stort engagemang bidragit till mitt arbetes 
framåtskridande. 
 
Arbetet hade heller aldrig varit möjligt utan en förstående och 
hänsynstagande familj. Att inte störa, att få utstå irritation, att tvingas 



avstå och att låta en familjemedlems arbete styra övriga aktiviteter 
under en så lång tid är egentligen obegripligt. Bibbi, att du stått ut! 
Eftersom mina barn Sara, Andreas och Kristoffer flyttat hemifrån har 
också den omedelbara utsattheten gentemot dem minskat. Istället har 
de, med välbehövlig distans och med lagom ironi, sporrat mig genom 
att ifrågasätta. ”Är du inte färdig snart farsan, vad håller du på med?” 
Hur ska jag någonsin kunna återgälda detta stöd? 
  
Ett avhandlingsarbete är inte genomförbart utan stöd från familj och 
kollegor. Det är heller inte möjligt utan bistånd från alla de som utan 
tvekan ställer upp med praktiska insatser som att tillhandahålla 
material, ge råd, hjälpa till med genomläsning av manus och liknande 
så därför, tack Lybbe, Anders, Torbjörn, Ann-Marie och alla ni andra 
som bidragit. Ett särskilt tack vill jag rikta till Jürgen Sandström och 
hans kollegor vid AMS arkiv i Söderhamn vars hjälp och bemötande 
under slutfasen av mitt arbete varit övärderlig.  
 
Till sist, mycket av det jag hittills beskrivit har handlat om hur jag 
påbörjade mitt arbete och hur det har fortgått. I detta har på ett 
strålande sätt min handledare, professor Ingrid Nilsson, varit den som 
bidragit mest. Tusen tack Ingrid för att du oförtrutet har läst, 
kommenterat och drivit på. Du har även lyckats med något som jag 
understundom trott skulle vara omöjligt. Du har lyckats att få mig att 
sätta punkt.  
 
Umeå våren 2003 
 
Jan Mannberg 
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JAN MANNBERG: 

Studie- och yrkesorientering i AMS yrkes-
informerande texter 1940-1970. 

Del I Introduktion, syfte, teori och metod 
KAPITEL 1  

Inledning och bakgrund 
Intresset för mitt avhandlingsområde har sin grund i mitt arbete, dels 
som syokonsulent inom skolan från mitten av 1970-talet, dels som 
ansvarig för en kommuns uppföljningsverksamhet under de inledande 
åren av 1980-talet. Att vara inblandad i en tämligen ny eller 
åtminstone kraftigt förändrad verksamhet medförde att man ideligen 
befann sig i situationer med funderingar om vad studie- och 
yrkesorientering egentligen var.1 Både uppskattning och ifrågasättande 
var vanliga och nästan från första anställningsdagen kände man av det 
korsdrag av motstridiga uppfattningar som fanns och förväntningar 
som ställdes. Som nyanställd fick jag tidigt lära mig vad det innebar 
att arbeta i skolan utan att vara lärare, där några menade att det var på 
tiden att skolan tillfördes annan personal än lärare, medan andra 
funderade över vad syokonsulenter hade där att göra. Jag minns 
exempelvis hur jag, när jag började min första tjänstgöring som 
syokonsulent vid grundskolan i mitten av 1970-talet, tämligen 
oreflekterat mottog goda råd från kollegor om att vi minsann fanns i 
skolan som elevers företrädare gentemot samhället, och därmed även 
skolan, varför jag skulle undvika alltför mycket privat umgänge med 
lärare. Flera ur den undervisande personalen såg också med viss 
skepsis på den nya tjänstemannagrupp som var på väg in i skolan.  
 
 

                                                 
1 Regeringens proposition 1971:34. Studie- och yrkesorientering i grund- och 
gymnasieskola. Propositionen medförde att skolan fick ett utökat ansvar för studie- 
och yrkesorientering, att en ny tjänstemannagrupp etablerades inom skolan och att 
en ny akademisk yrkesutbildning startade.  
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Under 1980-talet blev jag sedan varse motsättningar på ett annat, mer 
övergripande plan. Här gällde motsättningarna frågan om vilken myn-
dighet som var bäst lämpad att arbeta med ungdomar som efter 
genomförd grundskola varken hade arbete eller befann sig i gymnasie-
skolan. Det som framför allt etsat sig fast i minnet är den hätska debatt 
som fördes, både inofficiellt mellan inblandade personer, och officiellt 
i media mellan företrädare för länsarbetsnämnd och skolförvaltning, 
om vilken myndighet som var bäst skickad att arbeta med dessa 
frågor. Det handlade inte så mycket om det praktiska utförandet av 
arbetet med dessa ungdomar då ett samarbete mellan lokala 
skolförvaltningar och arbetsförmedlingar var väl framskrivet. 
Motsättningarna handlade mer om vilka som skulle ha det över-
gripande ansvaret för och kontroll över verksamheten och därigenom 
kunna avgöra vilka åtgärder som skulle sättas in. 
 
Finns det några skillnader beträffande AMS och skolans intentioner 
och sätt att arbeta med studie- och yrkesorientering? Konflikt-
perspektivet tycktes ju vara ständigt närvarande om än i olika former 
och kanske var det ur problematiken med olika aktörers delaktighet i 
en och samma verksamhet, som mitt intresse av en djupare förståelse 
av studie- och yrkesorientering för första gången väcktes. Så här i 
efterhand skulle jag vilja formulera framväxten av mitt intresse i två 
steg. Det första steget togs i och med sjuttiotalets fundering kring vem 
jag som syokonsulent var i ett utanförskap inom skolan och varför 
många ansåg att detta utanförskap var nödvändigt. Det andra steget 
utgjordes av att dessa sjuttiotalsfunderingar fick en möjlig förklaring i 
1980-talets kamp kring herraväldet över en del av den studie- och 
yrkesorienterande verksamheten. 
  
När jag efter att ha blivit anställd vid universitetet så småningom 
inledde min forskarutbildning och i samband med detta började 
fundera kring ett framtida avhandlingsarbete fann jag stöd för mina 
erfarenheter. Det motsättningsperspektiv jag känt av framkom i bland 
annat resultat från svensk syoforskning. I en del av denna forskning 
konstateras inte enbart närvaron av motsättningar genom 
inblandningen av två myndigheter. Motsättningarna används dessutom 
som förklaringsgrund kring framväxt och organisatoriska förändringar 
av studie- och yrkesorientering. Jag blev i samband med detta också 
medveten om en viss ensidighet i den svenska syoforskningen. Ett 
uttryck för denna ensidighet är den betydande mängd forsknings-
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ansatser som fokuserat på inblandade myndigheters skilda samhälls-
uppdrag och att man utifrån detta studerat studie- och yrkesorientering 
från ett skolperspektiv. 
 
Min ambition formulerades därför rätt snart till att, med utgångspunkt 
i att studie- och yrkesorientering befinner sig i ett fält av mot-
sättningar, försöka förstå studie- och yrkesorientering som företeelse. 
Motsättningen ska inte användas som förklaringsgrund då jag menar 
att förklaringar till vad företeelsen är, likaväl kan sökas i 
överensstämmelse som i motsättning. Jag ser heller inte olikheter i 
intentioner som en tillräcklig förklaringsgrund. Här menar jag, med 
stöd av Bernstein, att förklaringar till eventuella förändringar likaväl 
kan sökas i studie- och yrkesorientering och relationen till annat som 
inte är studie- och yrkesorientering, som i myndigheters skilda 
intentioner med verksamheten. Till detta återkommer jag i kapitel tre 
men först vill jag försöka att ytterligare reda ut de brister i tidigare 
syoforskning som jag antytt ovan och som därmed ligger till grund för 
varför jag menar att mitt bidrag är nödvändigt för förståelsen av 
studie- och yrkesorientering. 
 
Tidigare forskning 
Min forskningsgenomgång är efter en kort utländsk utblick 
koncentrerad till svenska bidrag. Detta ska inte ses som ett uttryck för 
en omedvetenhet om betydelsen av utländska influenser. Även om jag 
menar att studie- och yrkesorientering i Sverige är tämligen unik i sin 
konstruktion är idén ingalunda svensk. 
  
Kort utländsk utblick 
I organiserad form brukar etablerandet av studie- och 
yrkesorientering, under dess tidigare benämning yrkesvägledning, 
anges till 1902 då arbetsförmedlingen i München öppnade en yrkes-
informerande avdelning. Ungefär samtidigt började också Frank 
Parsons att verka som yrkesvägledare i Boston, där ett första yrkes-
vägledningskontor inrättades 1908. Året därpå, i England, legaliseras 
för första gången yrkesvägledning i ”the Labour Exchanges Act”, en 
lagtext som reglerade den offentliga arbetsförmedlingen. Det dröjde 
sedan ytterligare ett antal år innan en liknande verksamhet startade i 
Norden, där Danmark var först med att 1917 inrätta så kallade 
ungdomsförmedlingar. Erfarenheter från dessa länders verksamhet 
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fanns således med vid etablerandet av yrkesvägledning i Sverige som 
startade i början av 1940-talet.2  
 
Som idé är yrkesvägledningen betydligt äldre. Det i yrkesväglednings-
litteratur vanligast förekommande ursprunget hämtas hos Platon och 
hans tankar om det nödvändiga i att rätt man placeras på rätt plats.3 En 
annan vanlig hänvisning för att belysa yrkesvägledningens ålder är att 
yrkesvalets frihet utgör en av den franska revolutionens grundsatser. 
 
Ett annat skäl, förutom den svenska studie- och yrkesorienteringens 
särprägel, till varför min forskningsgenomgång befinner sig på en 
nationell nivå, är att de resultat från utländsk forskning, och då 
företrädesvis sådan som presenterats på engelska som jag kommit i 
kontakt med, till övervägande del berört en vägledande del av 
verksamheten. Valstrategier, beslutsfattande och metodresonemang 
som i hög grad har en individualistisk utgångspunkt är vanlig, även 
om undantag förekommer. Detta framgår inte minst i den genomgång 
av 20 års artiklar i British Journal of Guidance and Counselling som 
genomfördes och presenterades av Dryden och Watts i början av 
1990-talet. Sammanställningen är indelad i tre avdelningar där den 
första behandlar olika artiklar kring ”therapeutic counselling”. Den 
andra sorterar in artiklar som behandlar ”the context of guidance and 
counselling”. Här diskuteras framför allt vägledarrollen och vilka 
möjligheter vägledaren har inom ramen för skolans organisation. 
Även i den tredje avdelningen, ”educational and careers guidance” 
finner man en tonvikt på frågor kring skolans roll och möjligheter, 
samt på utvecklings- och yrkesvalsteorier. Här förekommer dock 
artiklar av jämförande analyser kring innebörden av ”carrers 
education” i England och USA. En stor del av innehållet behandlar 
                                                 
2 Finns redovisat i exempelvis SOU 1945:43. Skolungdomens väg till utbildning och 
yrke. Bilaga 5 till 1940 års skolutrednings betänkande utförd av Ejnar Neymark, s 5- 
8. Finns även i Selander, Staffan (1989). Förvetenskapligande av yrken och 
professionaliseringsstrategier. I Selander Staffan (red). Kampen om yrkesutövning, 
status och kunskap. Professionaliseringens sociala grund. Lund: Studentlitteratur, s 
111-123 och i Karlman, Nils (1970). Yrkesvägledning - Yrkesval. Introduktion och 
översikt. Stockholm: Almqvist & Wiksell, s 62-66. 
3 Plato (1993). Staten/Platon. (svensk tolkning av Claes Lindskog) Nora: Nya Doxa. 
Enligt Platon är människor olika och har olika förutsättningar beroende på 
förhållandet mellan själsförmögenheterna begär, mod och förnuft. Dessa 
själsförmögenheter kan kombineras och ge upphov till olika personlighetstyper som 
var och en har olika betydelse för staten samt olika behov av utbildning. 
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jämförelser av den faktiska verksamheten i amerikanska och brittiska 
skolor med avseende på bredd, längd och djup av väglednings-
inslagen. Här förs också resonemang liknande det som Herr och Watts 
redogör för kring implicita socio-politiska resultat av verksamheten. 
Med konstaterandet att liknande frågor är de i debatten kring 
vägledning som behandlats minst, identifieras fyra möjliga utfall. 
Först kan yrkesvägledning komma att tjäna som ett samhälleligt 
instrument för social kontroll. Verksamheten skulle leda till att 
upprätthålla existerande anställningsförhållanden och sortera in 
ungdomar i existerande yrkesgrupper utifrån sociala bakgrunds-
faktorer. Vägledning kan också utifrån i huvudsak en marxistisk 
ansats leda till social förändring. Genom ett medvetandegörande om 
de existerande förhållanden i samhället ”öppnas” ögonen kring 
orättvisor och förändring kan komma till stånd. De två återstående 
resultaten tar sin utgångspunkt i individen. Det ena handlar om att 
förändra sin egen situation, inte utifrån sina egna värderingar och 
behov utan genom en anpassning till vilka som dominerar samhället. 
Detta har ofta uttryckts som en kompensatorisk vägledning riktad mot 
missgynnade och utsatta grupper. Det återstående utfallet handlar om 
en icke dirigerande vägledning som ska visa upp möjligheter inom 
samhällets existerande ramar.4 Det är alltså svårt att i den utländska 
forskningen på detta område finna någon problematisering kring vad 
studie- och yrkesorientering (yrkesvägledning) är. 
 
Svensk syoforskning och dess relevans för mina utgångspunkter 
Min genomgång av svensk syoforskning är översiktlig. Skälen till 
detta är två. Likt den utländska forskningens betoning på vägledning 
menar jag att också svensk forskning till stor del kan omfattas av 
denna karaktärisering. Ett skäl för min genomgång är därför att visa på 
bristen av studier om vad studie- och yrkesorientering är. Det andra 
skälet är att genomgångar av svensk syoforskning med ovan nämnda 
betoning finns väl beskrivna i andra arbeten varför intresserade 
hänvisas till dessa.5 
 
                                                 
4 Dryden, Windy & Watts Anthony G. (Eds) (1993). Guidance & Counselling in 
Britain: a 20-year perspective. Cambridge: Hobsons Publishing PLC. 
5 I exempelvis Henrysson, Lennart (1994). Syokulturer i skolan, (akademisk 
avhandling). Stockholm: Almqvist & Wiksell, samt Mattsson, Kerstin (1984). 
Yrkesvalsfrågan: Idéer och idétraditioner inom den statliga yrkesvägledningen för 
ungdom, (akademisk avhandling). Malmö: Liber förlag.  
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Forskning beträffande studie- och yrkesorientering kan sägas ha sin 
hemvist inom såväl beteendevetenskapliga som samhällsvetenskapliga 
discipliner. Man kan också finna anknytningar till humaniora (både 
beträffande teoribildning och metod) om än inte lika påtagligt som de 
två förstnämnda. Som exempel på ämnesdiscipliner kan nämnas 
pedagogik, sociologi, psykologi, statskunskap och nationalekonomi. 
Henrysson exemplifierar, i sin avhandling, olika forskningsområden 
inom studie- och yrkesorientering som grovt skulle kunna indelas på 
följande sätt: 
 

• analyser av studie- och yrkesval (exempelvis Sjöstrand 
och Mattsson6) 

• individers och gruppers valbeteenden (exempelvis 
Härnqvist och Åsemar7) 

• teorier och metoder i vägledning och undervisning8 
• utvärderingsforskning inriktad mot bland annat 

samhällets intentioner och organisering av verksamheten 

                                                 
6 Sjöstrand, Per (1968). Karriärens utveckling: En socialpsykologisk analys av 
yrkesval, (monografi, nr 1). Göteborg: Sociologiska institutionen. I denna grupp kan 
även ingå Mattsson (1984) som i sin avhandling bland annat analyserar 
yrkesvalsteorier (främst amerikanska) utifrån en historisk periodisering baserad på 
uppfattningar om yrkesvalet. 
7 Härnqvist, Kjell (1978). Individual demand for education: Analytical report. Paris: 
OECD; Härnqvist, Kjell (1980). Individens efterfrågan på utbildning. I Sigbrit 
Franke-Wikberg & Ulf P Lundgren (red). Karriär och levnadsbana. Stockholm: 
Wahlström & Widstrand; Åsemar, Carl (1985). Att välja studie- och yrkesväg: 
Några empiriska studier med tonvikt på högstadieelevers valsituation, (akademisk 
avhandling). Umeå: Pedagogiska institutionen. Undersökningar inom detta område 
visar bland annat på olika yttre faktorers påverkan på skolprestation. 
8 Beträffande teoribildning kring vägledning är nordamerikanska influenser 
påtagliga. Här kan som exempel nämnas Rogers, Carl (1951). Client-Centered 
Therapy. Boston: Houghton Mifflin Company; Tyler, Leona E. (1969). The work of 
the counselor. New York: Appleton-Century-Crofts; Peavy, R. Vance (1998). 
Konstruktivistisk vägledning: teori och metod. Stockholm: Trinom Förlag AB; Egan, 
Gerard (1998) The skilled helper: a problem-management approach to helping. 
California: Brooks/Cole. I sammanhanget kan även nämnas en svensk teoriansats 
med rötter i den symboliska interaktionismen som utvecklades i slutet av 1970-talet. 
Se Persson, Stig (1980). Vägledningsteorier. I Stig Persson, Börje Lindblom & 
Ingegerd Odmark. Vägledning: utbildning, arbete, yrke: teori, metod, utveckling. 
Stockholm: Liber/UtbildningsFörlaget. 
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samt förhållanden i arbetsliv och på arbetsmarknaden 
(exempelvis Jonsson, Lindh och Lovén)9 

 
En stor del av svensk syoforskning kan placeras inom ramen för 
utvärdering. Utvärderingarnas objekt kan till exempel vara 
organisation, process eller aktörer. Beträffande organisering av den 
studie- och yrkesorienterande verksamheten handlar forskningen i stor 
utsträckning om utfall av införda förändringar. Processforskningen 
riktar sitt intresse mot "vad som sker i det som synes ske" i syo-
verksamheten eller delar av denna, medan den aktörsinriktade 
forskningen försöker klargöra de strukturella betingelser som medför 
olika begränsningar för de inblandade individerna.  
 
De historiska ansatser som förekommer grundar sig nästan uteslutande 
på tryckta anvisningar oavsett om forskningen gällt organisation, aktör 
eller process. Till viss del Vestins historieskrivning ett undantag från 
detta. 10 

                                                 
9 Detta område ryms till stora delar inom olika utvärderingsbaserade 
forskningsprojekt som bedrivits i Sverige. Här kan nämnas syo-projektet vid Umeå 
universitet med rapporter som exempelvis Franke-Wikberg, Sigbrit (1977). Något 
om några aspekter att beakta vid pedagogisk utvärdering i allmänhet och vid 
utvärdering av syo i synnerhet, (rapport 2). Umeå: Pedagogiska institutionen; 
Jonsson, Christer (1979). Syofunktionärers fördelning av arbetsinsatser, (rapport 8). 
Umeå: Pedagogiska institutionen och Jonsson, Christer & Nitzler, Ragnhild (1982). 
Syo-funktionärers målbedömningar, arbetssituation och samverkansformer, (rapport 
9). Umeå: Pedagogiska institutionen. Andra exempel som kan nämnas är 
utvärderingen av en förändrad arbetslivsorientering i grundskolan, det så kallade 
SKAL-projektet. Se till exempel Lindblom, Börje (1986) Arbetslivsorientering som 
utvecklingsområde, (Pedagogisk-psykologiska problem 467). Malmö: Lärar-
högskolan), och skolöverstyrelsens Utväg-projektet i syfte att utveckla 
vägledarrollen bland syofunktionärer i Stockholms län, Skolöverstyrelsen (1989). 
Utväg: Utveckling av den personliga vägledningen inom studie- och 
yrkesorienteringen, (servicematerial nr 89:21). Stockholm: Skolöverstyrelsen. Även 
fristående utvärderingsforskning har förekommit. Som exempel här kan nämnas 
Lovén, Anders (1988). Datorstödd eller datorstyrd vägledning, (Pedagogisk- 
psykologiska problem 498). Malmö: Lärarhögskolan; Frykholm, Clas-Uno & 
Nitzler, Ragnhild (1989). Blå dunster - korn av sanning: en studie av 
gymnasieskolans undervisning om arbetslivet, (akademisk avhandling). Umeå: 
Pedagogiska institutionen samt Edholm, Edmund (1986). Arbetslivet i läromedel, 
(pedagogisk rapport nr 33). Umeå: Pedagogiska institutionen. 
10 Vestin, Margareta (1991). 50 år med syo. 1940/41-1990/91, (Sö-rapport F91:4). 
Stockholm: Skolöverstyrelsen. I sin rapport varvar Vestin sin anvisningsgrundade 
historieskrivning med personliga minnesbilder. 
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I denna anger hon också den självklara förklaringen till varför 
anvisningar utgör den vanligast grunden vid försök att teckna vad som 
tidigare skett. 
   

Men i själva verket vet vi inte mycket om vad som sas under lektioner, 
anföranden och föredrag […] Vi hör inte röster, ser inte 
"kroppsspråket". Vi får lita till att tryckta anvisningar och 
rekommendationer i viss utsträckning speglar vad som i vardagens 
verklighet hände mellan talaren och hans/hennes publik.11 

 
Då kunskaper om vad som egentligen skedde saknats, har man alltså 
sökt stöd för sitt resonemang i målformuleringar och anvisningstexter. 
Genom att klargöra gällande rambetingelser har forskningen sökt 
förklara, inte enbart vad som är möjligt utan även vad som faktiskt 
sker.  
 
Den historiska syoforskningen kännetecknas av ytterligare en 
gemensam nämnare, motsättningen mellan samhälls- och 
individintressen, där man i de flesta fall menar att studie- och 
yrkesvägledning genomgått en förskjutning från anpassning mot 
valfrihet i takt med att ansvaret allt mer glidit över mot skolan.12 
Underförstått skulle då detta innebära att vägledningen under AMS 
ansvar tjänat de mer övergripande arbetsmarknadspolitiska målen som 
att tillse att luckor på arbetsmarknaden snabbt fylls igen.13  
 
Beskrivningar som behandlar utvecklingen av svensk studie- och 
yrkesorientering från 1950-talet och framåt handlar vidare nästan 
uteslutande om ett betraktande utifrån ett skolperspektiv. Med 
konstaterandet att tillkomsten av ett yrkesvalslärarsystem innebar en 
uppdelning mellan AMS och SÖ beträffande ansvaret för vägledning i 
skolan och att denna uppfattning inte delades av AMS, lämnar Åsemar 
helt AMS eventuella roll i en fortsatt syoutveckling.14 Även Mattsson 

                                                 
11 Vestin, Margareta (1994). Eftertextnoter till "50 år med syo" (opublicerat material 
april 1994). 
12 Se exempelvis Mattsson (1984). 
13 Denna motsättning bestrids av Vestin (1991). Hon menar att det redan under 
1940-talet fanns en medvetenhet hos de anställda vid AMS om att yrkesväg-
ledningen skulle tjäna individen och att den påtalade motsättningen var en 
missriktad kritik från skolhåll. 
14 Åsemar (1985). 
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lämnar AMS eventuella roll för den fortsatta utvecklingen med att 
konstatera att: 
 

verksamhetens inriktning allt mer markant styrdes av vad som hände 
på utbildningsområdet. Ser vi till verksamhetsberättelserna från 1950-
talet och framåt, avsåg den faktiska ökningen av platsförmedlande 
uppgifter i hög grad anskaffningen av praktikplatser och platser för 
praktisk yrkesorientering, behov som ökade inom skolan i och med 
försöken med enhetsskola. Den rena informationsverksamheten 
överflyttades successivt på skolans personal. Även om 
yrkesvalslärarna formellt delade sin tjänst mellan undervisning och 
arbetsförmedlingsarvoderat - fast skolbaserat - arbete, var de främst 
lärare. Vad som egentligen hände ute i skolorna och på 
arbetsförmedlingarna av yrkesvägledande karaktär, vet vi mycket litet 
om. Klart är emellertid att arbetsmarknadsmyndigheterna allt mer 
förlorade kontrollen över skolorna.15 

 
I ovanstående citat framkommer också hur Mattsson riktar sin 
uppmärksamhet mot individen och att förändringar i tjänstekonst-
ruktion och arbetsuppgifter skulle medföra förändringar i kontroll över 
verksamheten. Till viss del äger säkert detta sin riktighet samtidigt 
som man med utgångspunkt i verksamhetens innehåll skulle kunna 
fråga sig vem som egentligen står för informationen i skolan om 
informatörerna är skolpersonal medan underlaget för informationen är 
producerat av AMS. 
 
Omfattningen av forskning kring unga människors uppfattningar av 
innehållet i studie- och yrkesorientering liksom kvalitativa 
innehållsanalyser av syoverksamheten är obetydlig.16 Vad man kan 
finna är exempelvis Dahlbergs, Petterssons och Åséns forskning kring 
barns uppfattningar om arbete samt Broadys undersökning kring före- 
ställningar om yrken17. En liknande forskningsansats, det vill säga 

                                                 
15 Mattsson (1984), s 64. 
16 Uppfattningar av syftar mot människans grundläggande förståelse av något medan 
uppfattning om avser en värderande reflexion av något. För ytterligare utredning av 
uppfattningsbegreppet se Uljens, Michael (1989). Fenomenografi - forskning om 
uppfattningar. Lund: Studentlitteratur. 
17 Dahlberg, Gunilla, Pettersson, Sten & Åsén, Gunnar (1983). Pedagogik och före-
ställningar om omvärlden. I Basil Bernstein och Ulf P Lundgren. Makt, kontroll och 
pedagogik. Lund: Liber samt Broady, Donald, Lundgren Ulf P, Mattsson, Kerstin & 
Nydahl, Barbro (1980). Föreställningar om yrken. En studie om grundskoleelevers 
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undersökningar om någons uppfattningar om en del av den studie- och 
yrkesorienterande verksamheten, kännetecknar även Henryssons 
avhandling om hur elever uppfattar studie- och yrkes- och arbetslivs-
orientering vid några högstadieskolor, samt Lovéns avhandling om 
elevers möten med vägledare i grundskolan.18 
 
Än större blir avsaknaden av forskning kring innehållet i studie- och 
yrkesorienterande material och forskning kring materialets betydelse 
för elevers meningsskapande. En del läromedelsanalyser i texter som 
anknyter till syo förekommer. Däremot har inte någon undersökt 
innehållet i det som av Vestin betecknats som absolut nödvändigt och 
"varför utan all yrkesvägledning vore meningslös", det yrkesoriente-
rande materialet. Ansvaret för produktionen har ända från starten i 
början av 1940-talet fram till våra dagar vilat på AMS.  
 
Mot bakgrund av ovanstående blir fokus i min avhandling de 
yrkesinformerande texter som producerats av AMS. Den tidsperiod 
som jag studerar är 1940-1970. Perioden sträcker sig från det år då 
Statens Arbetsmarknadskommission (SAK) inrättade ett kansli för att 
arbeta med vägledningsfrågor, fram till dess att skolan gjordes 
ansvarig för verksamheten. Därmed befinner jag mig i en period för 
studie- och yrkesorientering som dominerades av SAK/AMS både vad 
gäller formellt ansvar och produktion av texter. Det huvudsakliga 
föremålet för mina studier utgörs av innehållet i de yrkesinformerande 
texter som producerades under denna tid. Jag kommer också att 
granska sådana dokument som haft betydelse för utvecklingen av 
studie- och yrkesorientering och som i exempelvis verksamhets-
berättelsens form söker beskriva verksamheten. 
 
Ett ringa, för att inte säga nästan obefintligt, intresse har ägnats de 
texter i studie- och yrkesorientering som producerats. Detta bristande 
intresse kan möjligen förklaras av att texterna betraktats som en 
underordnad del av den studie- och yrkesorienterande verksamheten. 
En sådan förklaring ger dock upphov till några besvärande problem, 
                                                                                                                   
uppfattning om yrken, (rapport 9 från Forskningsgruppen för läroplansteori och 
kulturreproduktion). Stockholm: Högskolan för lärarutbildning, Institutionen för 
pedagogik.  
18 Henrysson (1994) samt Lovén, Anders (2001). Kvalet inför valet: om elevers 
förväntningar och möten med vägledare i grundskolan, (akademisk avhandling). 
Malmö: Institutionen för pedagogik.  
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eftersom produktionen av de yrkesinformerande texterna, även efter 
det att huvudmannaskapet för verksamheten överflyttats på skolan, låg 
kvar på AMS. Ska underordningen gälla i förhållande till den 
institution som har det formella huvudmannaskapet, den 
verksamhetsutförande institutionen, eller den textproducerande 
institutionen? Om underordningen gäller det formella 
huvudmannaskapet tycks det rimligt att anta att en överflyttning av 
textproduktionen skulle ha skett samtidigt med en förflyttning av detta 
huvudmannaskap, vilket inte skedde. Om underordningen handlar om 
ett förhållande till den utförande institutionen, och om man antar att 
skolan och AMS som framhållits har skilda funktioner, bör 
textinnehållet på ett uppenbart sätt förändras. Om underordningen 
gäller förhållandet till den textproducerande institutionen bör 
användandet bli starkt begränsat, om de inblandade institutionerna har 
skilda funktioner. 
 
Att istället för verksamhetsplacering göra de yrkesinformerande 
texterna till huvudsaklig utgångspunkt är ett sätt att komma tillrätta 
med denna problematik. Texter som finns eller har funnits har utgjort 
en del av studie- och yrkesorienteringen alldeles oavsett var denna 
verksamhet bedrivits eller av vem. Eftersom alternativa 
yrkesinformerande texter saknats och eftersom det under årtionden 
efter implementeringen av studie- och yrkesorientering i Sverige var 
de enda egentliga officiella texter för studie- och yrkesorientering som 
förekom, menar jag att de därför kan betraktas som texter i studie- och 
yrkesorientering. 
 
När man utgår från styrdokument eller utsagor från individer delaktiga 
i verksamheten befinner man sig i en empiri som består av texter om 
studie- och yrkesorientering, vilka samtidigt är texter i något annat. 
Styrdokument kan till exempel vara texter i organisering eller 
målbeskrivning av syo, medan verksamhetsutsagor är texter i 
uppfattningar om syo och som sådana inbäddade i en för varje 
uppgiftslämnare unik fysisk, mental och historisk kontext. Sådana 
utgångspunkter begränsar väsentligen mina möjligheter att erhålla 
någon djupare kunskap om studie- och yrkesorientering. Det jag får 
blir istället kunskap om målbeskrivningar och organisering av studie- 
och yrkesorientering eller kunskap om uppfattningar om 
verksamheten. Den förstnämnda kunskapen, som Dahllöf, och senare 
även Lundgren, utvecklar i ett ramfaktorteoretiska resonemang, är en 
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absolut nödvändighet för att förstå möjligheterna att bedriva studie- 
och yrkesorientering inom exempelvis skolan, och därigenom även 
nödvändig för att förstå själva företeelsen.19 Den senare kunskapen, 
det vill säga kunskapen om uppfattningars användbarhet för förståelse 
av studie- och yrkesorientering, är däremot mer komplicerad. 
 
Med utgångspunkt i Durkheims tankegångar om hur samhällets natur 
påtvingar individen både handlings- och tankesätt är det till exempel 
otillräckligt att använda sig av delaktiga individers egen förståelse om 
man söker förståelse av ett socialt fenomen, som i detta fall skulle 
vara studie- och yrkesorienteringens innebörd. Detta innebär inte att 
man ska bortse från människan och hennes förmåga. Felet ligger 
istället i fokuseringen på individens medvetande som utgångspunkt för 
förståelsen av ett socialt fenomen. Det tvång som sociala fakta utövar 
på individer och som enligt Durkheim är själva grunden för ett ordnat 
socialt liv gör denna fokusering omöjlig. 
 

Gruppen tänker, känner och handlar helt annorlunda än dess 
medlemmar skulle göra om de vore isolerade från varandra.20 

 
De sociala strukturer som verkar inom skolan kommer därför med 
största sannolikhet att avspegla sig i de svar som aktörerna inom 
skolan, sysselsatta med studie- och yrkesorientering avger, vilket 
skapar tolkningsproblem. Vad jag söker förstå är studie- och 
yrkesorientering, inte olika aktörer eller dessa aktörers uppfattningar. 
Utgångspunkten tas därför i företeelsen själv, en företeelse som jag 
menar finns i yrkesinformerande texter.  
 
Tolkningsproblem uppstår även när man använder skilda institutioners 
syftesbeskrivningar för studie- och yrkesorientering som utgångs-
punkt, genom det att man skriver in skillnader redan i 
utgångspunkterna. Genom en sådan utgångspunkt betraktas 
företeelsen enbart som ett medel för uppfyllandet av institutionens 
syften. Man ser därmed inte företeelsen som något i sig själv varför 

                                                 
19 Dahllöf, Urban (1967). Skoldifferentiering och undervisningsförlopp. 
Komparativa mål- och processanalyser av skolsystem, 1. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell; Lundgren, Ulf P (1972). Frame factors and the Teaching Process, 
(akademisk avhandling). Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
20 Durkheim, Émile (1978). Sociologins metodregler. Göteborg: Bokförlaget 
Korpen, s 87. 
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risken i detta fall blir att det man beskriver blir förklaringar till i vad 
mån studie- och yrkesorientering går att använda för att uppfylla ett 
visst syfte. För att om möjligt komma tillrätta med denna svårighet är 
det nödvändigt att problematisera studie- och yrkesorienteringens 
existens även på andra nivåer. Intentionen eller intentionerna utgör 
därför bara en av flera nivåer som måste beaktas för att nå förståelse. 
Handlingsnivå och strukturnivå är exempel på ytterligare sådana. 
 
Den obalans som jag menar visar sig vid forskningsgenomgången är 
också något jag avser att behandla. Förutom den ovan beskrivna 
forskningen med intentioner som utgångspunkt, visar det sig hur en 
övervägande del av forskningen utgått från skolan, varför AMS 
delaktighet måste tydliggöras.  
 
Summering av mina utgångspunkter och avhandlingens fortsatta 
disposition 
Förståelsen av studie- och yrkesorientering vill jag söka nå genom en 
empiri som ingår i en beskriven motsättning utan att för den skull vara 
ett uttryck för densamma. Av detta skäl, tillsammans med bristen på 
tidigare forskning kring studie- och yrkesorienterande material, har 
jag därför valt att studera yrkesinformerande texter producerade av 
AMS för användning i skolan. 
 
Mot bakgrund av tidigare forskningsresultat blir arbetsliv, individ och 
skola centrala, då de utgjort beståndsdelar i den påtalade 
motsättningen. Min avsikt är sedan att behandla dessa på tre 
analytiska nivåer. På en intentionell nivå är utgångspunkten de syften 
med verksamheten som uttalats. På en handlingsnivå utgör relationer 
mellan texterna och olika aktörer fokus men också betraktandet av 
studie- och yrkesorientering som en företeelse, vars existens består i 
dess förhållande till andra företeelser och inte enbart som ett medel för 
uppfyllandet av vissa bestämda syften. På strukturnivå är 
utgångspunkten att studie- och yrkesorientering ses som ett fält för 
produktion och reproduktion av förhållanden i arbetslivet. Ur detta 
följer en rad forskningsfrågor vilka presenteras i anslutning till 
syftesbeskrivningen i kapitel 2. Som ett ytterligare förtydligande 
inleds kapitlet med ett resonemang kring vad jag avser med studie- 
och yrkesorientering och yrkesinformerande texter. Med en empirisk 
utgångspunkt belyser jag vissa förhållanden som är avgörande för det 
fortsatta arbetet både beträffande formulering av syfte och 
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frågeställningar och för teoretisk förankring och metodisk 
bearbetning. 
 
Vägledande för mitt arbete, åtminstone i ett initialt skede, har varit 
min egen erfarenhet, utgångspunkter och resultat från tidigare 
ämnesrelevant forskning samt mitt teoretiska förhållningssätt. Detta 
sistnämnda utvecklas i kapitel 3. Inledningsvis redovisar jag här vissa 
ontologiska och epistemologiska ställningstaganden av betydelse för 
mitt eget förhållningssätt för att sedan behandla de tankegångar som 
bildar underlag för min teoretiska referensram. Ett speciellt intresse 
ägnas åt mitt hermeneutiska förhållningssätt, då detta har avgörande 
betydelse för hur jag närmar mig mitt empiriska material. 
Förhållningssättet kan karaktäriseras som en blandning av den 
traditionella klassiska hermeneutikens metodregler och den filosofiska 
hermeneutikens inriktning mot textens sak. Kapitlet avslutas med ett 
resonemang kring de texter som ingår i avhandlingen. 
 
I del 2 redovisas den empiriska studien. I kapitel 4 återges några bilder 
ur de tre aktuella decenniernas arbetsliv. Urvalet av bilderna är 
grundat i en möjlig relevans för förståelsen av innehållet i de 
yrkesinformerande texterna. I de därpå två följande kapitlen preciseras 
bilderna med utgångspunkt i vägledningsverksamhet och textpro-
duktion. Det senare kapitlet avslutas med en närmare precisering för 
textunderlaget för min studie. 
 
I kapitlen 7 – 9 konstrueras så, utifrån frågeställningarna i syftet, tre 
syoverkligheter. Min ambition är att genom ett textnära och därför 
citatrikt förhållningssätt undersöka hur studie- och yrkesorientering 
framstår utifrån förutsättningen att dess intentioner är uppfyllda. 
 
I den avslutande tredje delen fördjupas tolkningarna utifrån uppställd 
teoretisk referensram. I kapitel 10 behandlas således studie- och 
yrkesorientering som något mer än dess intentioner och relateras 
därför bland annat till klass, kön och kvalificering. I kapitel 11 
undersöks studie- och yrkesorientering som ett medel för kontroll och 
försäkran om en fortsatt samhällsutveckling. I kapitel 12 avslutas 
studien med en självreflexion i syfte att bland annat värdera 
avhandlingens teoretiska ansats. 
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KAPITEL 2  

Syfte och frågeställningar 
I föregående kapitel beskrevs bland annat hur begrepp och användning 
av begrepp inom området kommit att förändras över tid. I 
forskningsgenomgången tecknades vidare hur den vägledande 
funktionen i studie- och yrkesorientering fått utgöra en dominerande 
utgångspunkt i hittillsvarande undersökningar. För att lättare förstå 
mitt syfte och de frågeställningar som kommer att användas inleder 
jag därför kapitlet med att hävda att studie- och yrkesorientering ska 
betraktas som överordnat en begränsad vägledande och orienterande 
funktion (se vidare s 18).  
 
Jag menar också att min förståelse kan sökas i de yrkesinformerande 
texterna trots att yrkesorientering bara utgör en del av syo. Ett skäl till 
detta är att studie- och yrkesorientering för den tidsperiod som min 
undersökning omfattar inte var etablerat som begrepp utan att man då 
istället talade om yrkesvägledning. Även om yrkesvalsproblematiken 
var det klart dominerande debattämnet i Sverige under perioden före 
implementeringen av yrkesvägledning, förekom också resonemang 
om nödvändigheten av mer studieorientering, åtminstone för 
ungdomar i högre utbildning. Till detta kan läggas avsaknaden av 
andra relevanta texter under den period som här avses, varför jag 
menar att de yrkesinformerande texter som utarbetats vid AMS under 
aktuell tidsperiod täcker in beteckningen studie- och 
yrkesorientering.21 Anvisningar för dåtidens yrkesvägledning visar 
dessutom på en relativt god innehållslig överensstämmelse med 
motsvarande anvisningar för den under 1970-talet etablerade 
verksamhets-benämningen studie- och yrkesorientering. 
  
Studie- och yrkesorientering och AMS yrkesorienterande material 
Avhandlingens studieobjekt kan kort formuleras som studie- och 
yrkesorientering sådan den framträder i av AMS producerade 
yrkesinformerande texter. Under detta avsnitt vill jag först visa på 
AMS dominans inom området vid den aktuella tidpunkten för att 
sedan begreppslägga studie- och yrkesorientering. Eftersom jag i 
kapitel 5 kommer att behandla vägledningsverksamheten med 
                                                 
21 Detta redovisas utförligare i kapitel 6. 
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utgångspunkt i framför allt AMS utgår jag här från skolans uttalade 
stöd för denna dominans samt skolans behandling av studie- och 
yrkesorientering som grund vid begreppsläggningen. Därefter anger 
jag skälen till varför en förståelse går att söka i de yrkesinformerande 
texterna. 
 
Inflytande över den studie- och yrkesorienterande verksamheten låg 
under 1940-talet hos AMS eller Statens Arbetsmarknadskommissions 
(SAK) som var den officiella benämningen vid denna tidpunkt.22 De 
samarbetskommittéer som började verka dominerades av 
representanter från SAK, och de utbildningar som startade var 
initierade, och i de flesta fall drivna under ledning av SAK. 
Beträffande utvecklingen av innehåll och metoder var likaså påverkan 
från arbetsmarknads-kommissionen stor. SOU 1945:43, det förslag 
som, på anmodan av 1940 års skolkommission utarbetades kring 
studie- och yrkes-orientering, utarbetades av Ejnar Neymark vid SAK. 
Uppdraget från skolan gick alltså till arbetsmarknadsmyndigheten. 
Förslaget kom att sätta djupa avtryck i bland annat styrdokument för 
skolan under en lång tid framåt. Detta framträder inte minst i den 
terminologi som används och i de metoder som föreslås, för att 
möjliggöra en fungerande studie- och yrkesorienterande verksamhet.  
 
Under 1950-talet ökade skolans del av ansvaret successivt genom 
arbetet i samarbetskommittéer bestående av representanter från 
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), Skolöverstyrelsen (SÖ) och 
Kungliga överstyrelsen för yrkesutbildning (KÖY). Här utarbetades 
bland annat organisationsförslag där arbetsförmedlingar gavs det 
huvudsakliga ansvaret för såväl yrkesorienterande undervisning som 
enskilda samtal inom gymnasieskolan och realskolan. Arbetet i 
folkskolan och enhetsskolan fördelades så att skolan själv skötte den 
yrkesorienterande undervisningen och arbetsförmedlingen den 
resterande delen. 
 
I olika styrdokument för skolan framkommer dock vilken myndighet 
som hade det övergripande ansvaret. Skolan skulle visserligen se till 
                                                 
22 För att undvika missförstånd grundade i skilda beteckningar och förändrad 
organisation vill jag göra följande förtydligande. Statens arbetslöshetskommission 
(AK ) inrättades i samband med första världskrigets utbrott. Kommissionen kom att 
ersättas 1939 av Statens Arbetsmarknadskommission (SAK) som i sin tur ersattes av 
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) 1948. 
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att elever och föräldrar fick adekvat information och att elever 
förbereddes för det kommande valet genom undervisning. En än 
viktigare uppgift för skolan var emellertid att upprätta en kontakt med 
arbetsförmedlingens verksamhet:  
 

innan eleverna lämnar den, sammanföra dem och deras målsmän med 
den av arbetsmarknadsorganen organiserade yrkesvägledningen.23  

 
Här kan man också läsa att det är skolans skyldighet beträffande 
arbetsmarknadsstyrelsens periodiska broschyrer att man: 
 

förvissar sig om att målsmännen verkligen får de studie- och 
yrkesorienterande skrifterna i sin hand.24 

 
Tiden för AMS yrkesvägledare räckte emellertid inte till för arbetet i 
skolorna varför skolans egen personal blev tvungna att själva sköta allt 
mer av verksamheten. För att möjliggöra detta var utbildning och 
tillgången av ”vederhäftigt upplysningsmaterial som arbetsmarknads-
verket ska tillhandahålla” en nödvändighet.25 Ansvaret för utförandet 
av arbetsuppgifter delades alltså upp allt mer mellan AMS och skolan 
medan det innehållsliga ansvaret genom bland annat produktionen av 
de yrkesinformerande texterna fortfarande låg hos AMS. 
 
Under 1960-talet sker inte någon större ansvarsmässig förändring. 
Visserligen kan man i exempelvis 1962 års läroplan för grundskolan 
läsa hur yrkesvalets frihet mer än tidigare understryks, liksom skolans 
ansvar för att denna valfrihet verkligen infrias, men på skolans ansvar 
ligger som tidigare att se till att elever och deras målsmän får 
nödvändig hjälp från bland andra yrkesvägledningsexperter från AMS. 
Under slutet av 1960-talet betonas allt mer studie- och 
yrkesorienteringens pedagogiska funktion och därigenom något som 
inte enbart skulle vara riktat mot ett framtida väljande. 
 

                                                 
23 Skolöverstyrelsen, Kungliga (1959). Allmänna anvisningar för undervisning och 
fostran i skolans högre stadier, (skriftserie nr 41). Stockholm: Kungl. Skolöver-
styrelsen, s 63. 
24 Skolöverstyrelsen, Kungliga (1959), s 65. 
25 Arbetsmarknadsstyrelsen/Hermods (1956). Handbok och korrespondenskurs för 
yrkesvägledning, (brev 1). Kristianstad: Kristianstads Boktryckeri AB, s 21. 
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Den skall också fungera som en del av skolans totala program. Den är 
en angelägenhet för skolan från den första årskursen till den sista. 
Varje ämne kan belysa något av arbetslivet.26  

 
Verksamheten beträffande utbildningsvägar och yrkesmöjligheter sågs 
alltså som viktig för att underlätta individens fria väljande inom 
uppsatta samhällsramar men också viktig i ett mer övergripande 
pedagogiskt sammanhang. Orienteringen kunde ske på en rad olika 
sätt där ett exempel var genom innehållet i yrkesinformerande texter.  
 
Det ansvar för studie- och yrkesorientering som vid implementeringen 
i början av 1940-talet åvilat AMS, för att sedan undan för undan, 
åtminstone beträffande utförandet, delas upp mellan skolan och AMS, 
kom sedan i början av sjuttiotalet mer eller mindre att övertas av 
skolan. 
 
Begreppet studie- och yrkesorientering 
Då jag hittills i texten tämligen oprecist talat om en rad begrepp som 
synonyma, överordnade eller som en del av något, är ett begreppsligt 
förtydligande nödvändigt. När jag talar om studie- och 
yrkesorientering avser jag något annat och mer övergripande än en 
begränsad orienterande funktion. I detta arbete ska studie- och 
yrkesorientering ses som en verksamhetsbenämning i enlighet med 
regeringens proposition 1971:34 om studie- och yrkesorientering i 
grund- och gymnasieskola och omfatta olika funktioner som 
vägledning enskilt och i grupp, undervisning och information av såväl 
muntlig som skriftlig karaktär samt administration. Till detta kan 
vidare läggas medicinska bedömningar och testning av olika slag. 
Som benämningen anger är det innehållsliga fältet begränsat till 
studier och yrken. Detta ska dock ses i vid bemärkelse men dock, man 
undervisar, informerar och vägleder inte om vad som helst. Förenklat 
kan man därför säga att de ingående funktionerna ska behandla 
relationer mellan individ, samhälle, skola och arbetsliv och att det 
också innefattar benämningen yrkesvägledning. Det är emellertid 
viktigt att påpeka att benämningen yrkesvägledning före etablerandet 
av studie- och yrkesorientering 1971 användes på ett likartat 

                                                 
26 Skolöverstyrelsen, Kungliga (1969). Läroplan för grundskolan - Lgr 69. 
Stockholm: Svenska utbildningsförlaget Liber AB, s 39. 
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övergripande sätt vilket bland annat framgår ur 1962 års läroplan för 
grundskolan: 

 
Studie- och yrkesorientering är i skolan ett samlingsbegrepp för vissa 
undervisande och elevvårdande moment och utgör en del av 
samhällets yrkesvägledning.27 

 
Det var alltså i samband med att ansvaret för verksamheten 
överflyttades till skolan som benämningen förändrades varför 
yrkesvägledning före 1971 kan betraktas som synonymt med studie- 
och yrkesorientering. Skolan fick i samband med det överflyttade 
ansvaret dessutom en ”ny” tjänsteman, syokonsulenten. Här var det 
emellertid frågan om något mer än ett byte av benämningar i det att 
den ansvarige tjänstemannen för verksamheten i skolan inte som 
tidigare yrkesvalslärare behövde vara lärarutbildad28.  
 
Överflyttningen av ansvaret tillstyrktes av AMS. Ett av huvudskälen 
till detta var alldeles säkert den ständigt ökande omfattningen av 
verksamheten. Man hade helt enkelt inte tid att tillgodose kraven från 
skolan om en studie- och yrkesorientering för alla. Möjligen tänkte 
man sig därför att kontrollen över verksamhetens innehåll inte helt 
skulle gå förlorad genom att stödja idén om en icke lärarutbildad 
tjänsteman samtidigt som produktionen av informationsmaterial till 
stora delar behölls.29 
 
AMS texter och att förstå studie- och yrkesorientering 
Det AMS behöll, och som man sedan 1940-talet haft kontroll över, var 
produktionen av de yrkesinformerande texterna. Här kan det därför 

                                                 
27 Skolöverstyrelsen, Kungliga (1962). Läroplan för grundskolan. Stockholm: Emil 
Kihlströms tryckeri AB, s 78. 
28 Medan AMS, SÖ och UKÄ helt ställde sig bakom 1971 års tjänsteförslag ville 
Svensk yrkesvalslärarförening behålla ett yrkesvalslärarsystem. 
29 Den tilltagande ungdomsarbetslösheten under slutet av 70-talet som bland annat 
ledde till olika åtgärder inom ramen för ett kommunalt uppföljningsansvar visar 
kanske ändå att kontrollen hade övertagits av skolan och att 
arbetsmarknadsmyndighetens inflytande i det närmaste var obefintligt. 
Anmälningsplikt vid arbetsförmedlingar för arbetslösa ungdomar, tidsbestämd 
utredningstid för inplacering i arbeten som marknaden kunde erbjuda, krav om att 
inte kunna avböja erbjudande om arbete och andra liknande kontrollmedel sattes ur 
spel och skolan började själv att i viss utsträckning förmedla arbeten, så kallade 
ungdomsplatser. 
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vara av intresse för förståelsen av studie- och yrkesorientering att som 
en del av analysen behandla texterna som om de vore ett instrument 
för att behålla kontrollen över verksamheten.  
 
I föregående kapitels forskningsgenomgång behandlades bland annat 
att skillnaden i skolmyndighetens respektive arbetsmarknads-
myndighetens intentioner med studie- och yrkesorientering använts 
som förklaringsgrund i en rad undersökningar framför allt där skolan 
utgjort utgångspunkt. Den balans mellan individens intressen och 
samhällets behov som i en rad officiella dokument framhållits som 
riktningsgivande både av AMS och av skolan har ersatts av en obalans 
grundad på förändrad ansvarsfördelning och verksamhetens 
förläggning. En fråga man kan ställa i detta sammanhang, och som jag 
ämnar återkomma till i en avslutande diskussion, är i vad mån dessa 
undersökningar beskriver studie- och yrkesorientering eller om de 
genom sina utgångspunkter istället beskriver den kontext i vilket 
verksamheten ingår.  
 
Problem att uttala sig om förhållanden kring ett faktiskt utförande har 
som tidigare nämnts konstaterats av andra före mig (Mattsson, 1984; 
Vestin, 1991). Jag har heller inte för avsikt att försöka ge en bild av 
vad som utspelade sig i skolan, hos vägledaren eller i lektions-salen. 
Det jag söker förstå är studie- och yrkesorientering genom att 
analysera innehållet i de texter som tillkommit i samband med 
implementeringen och årtiondena därefter och som i en rad uttalanden 
har sagts kommit att utgöra själva grunden för studie- och yrkes-
orienteringens överflyttning till skolan. Den tidsmässiga placeringen 
och den uttalade betydelsen av texterna menar jag därför möjliggör 
min förståelse.  
 
De texter som jag vid tidpunkten då min nyfikenhet väcktes 
erfarenhetsmässigt kände till var informationsmaterial kring 
utbildning och yrken.30 Dessa texter, bevarade i exakt samma 
utförande som för 50 år sedan, är skrivna för både elever i skolan och 
funktionärer, vilket underlättar jämförelse i uttryckssätt och 
sakinnehåll.  
 

                                                 
30 Senare har jag lärt mig att det under 1950-talet och 1960-talet även förekom en 
icke oansenlig produktion av undervisningsmaterial och lektionsplaneringar. 
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Då utbildningsmaterial till stor del framställts i samarbete med, och 
senare enbart av, skolmyndigheten, vill jag undvika den direkta 
påverkan av textinnehållet som detta samarbete kan ha medfört. Valet 
av texter föll därför av framför allt två skäl på yrkesinformation. Ett 
skäl, vilket jag berört i kapitel 1, är att skolan fått utgöra utgångspunkt 
i en övervägande del av hittillsvarande svensk syo-forskning och i ett 
försök att balansera och fördjupa förståelsen förefaller de 
yrkesinformerande texterna vara en rimlig utgångspunkt då dessa är 
producerade av AMS. Den andra orsaken är att ett av huvudskälen till 
att yrkesvägledningen kom att etableras inom AMS under 1940-talet 
var just produktionen av de yrkesinformerande texterna.  
 
Även om de yrkesinformerande texterna under perioden hade ett 
större användningsområde än inom skolan är texterna i detta arbete 
lokaliserade dit. Där fanns merparten av de unga människor som 
vägledningen ville nå. Där fanns också, åtminstone från mitten av 
1950-talet, utbildade yrkesvalslärare som arbetade med just dessa 
frågor och som använde sig av texterna. Man skrev alltså 
informationsmaterial vid AMS för användning inom skolan vilket kan 
ha skapat problem vid produktionen. Texterna kan också genom sin 
inplacering i skolan betraktas på två sätt. Som en informationstext för 
att underlätta väljandet men också som en pedagogisk text som 
markerar ramarna i förhållande till andra ämnesområden. Som 
pedagogisk text kan man därför behandla texterna som läromedel. Den 
olika behandling av texterna som detta kan leda till gör det nödvändigt 
att också beakta detta förhållande i analysen. 
 
Mina tankar kring både studieobjekt och uppfattningsbegreppet 
antyder även en rad ontologiska såväl som epistemologiska 
frågeställningar. Framträder uppfattningar i en text? Vilkas i så fall? 
Är det författarens intention jag måste få fatt? Vilken betydelse har jag 
som läsare? Dessa och andra frågor utvecklas längre fram i 
teorikapitlet. 
 
Genom att utgå från texternas innehållsliga grund, d v s texter om 
arbetsliv och yrken, genom att utgå från texternas användningsområde 
och genom att utgå från vem som producerade texterna och var de 
användes, behandlar jag därför texterna som texter i studie- och 
yrkesorientering. 
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Syfte och frågeställningar 
Föreliggande arbetes övergripande syfte är att beskriva och analysera 
studie- och yrkesorientering sådan den framträder i av AMS 
producerade texter vars uttalade syfte varit yrkesorientering.  
 
Med text avses här även skriftlig manustext samt 
marginalanteckningar i dessa och den tidsperiod som avses är 1940- 
1970. Studie- och yrkesorientering grundad på en officiell bild är 
inplacerad i spänningsfältet mellan individens och 
arbetsmarknadens/samhällets behov. Fältet innehåller olika relationer 
mellan individ, skola, arbetsliv och utbildning som på olika sätt 
påverkar verksamheten. Centralt blir därför hur dessa relationer 
behandlas. Då ovanstående relationer även utgör betydelsefulla delar i 
uttryckta intentioner för en studie- och yrkesorienterande verksamhet 
låter jag därför intentioner utgöra grunden för mitt analysarbete. 
Inledningsvis kommer därför texterna att behandlas utifrån en 
indelning baserad på följande syften: 
 
Arbetsmarknadsanpassande, där utgångspunkten är intentionen om att 
studie- och yrkesorientering främst är ett arbetsmarknadspolitiskt 
instrument som syftar till att tillhandahålla marknadens behov av 
arbetskraft; Medvetandegörande, vars utgångspunkt tas i intentionen 
om att studie- och yrkesorientering främst är ett instrument för att 
möjliggöra det fria valet; Utbildningsmotiverande, där utgångspunkten 
tas i intentionen om att studie- och yrkesorientering främst handlar om 
att intressera unga människor för vidareutbildning.  
 
Indelningen ska inte betraktas som ett försök att skilja ut tre från 
varandra fristående enheter. På olika sätt går de in i varandra där 
exempelvis samtliga såväl kan ses som delar i tillhandahållandet av 
arbetskraft, som nödvändiga för uppbyggnaden av välfärdssamhället, 
eller att ett väckt intresse för vidareutbildning kan ses som ett resultat 
av ett fritt val. Detta menar jag är av mindre betydelse då jag inte letar 
förklaringar till huruvida den ena eller andra intentionen är uppfylld. 
Indelningsgrunden ska därför endast ses som en analytisk konstruktion 
som kommer att användas för att försöka förstå studie- och 
yrkesorientering sådan den framstår i yrkesinformerande texter.  
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Arbetsmarknadsanpassande 
Här tas alltså arbetsmarknadens behov av arbetskraft som 
utgångspunkt för behandlingen av innehållet i texterna. Huvudfrågan 
blir därför vad som framträder om texterna behandlas som instrument 
för en anpassning av individer till rådande eller förväntade situationer. 
Särskilt intressant blir behandlingen av kvalifikationskrav, 
framtidsutsikter beträffande sysselsättning och utbildningsbehov samt 
arbetsförhållanden. Exempel på arbetsförhållanden kan vara beskriv-
ningar av teknisk utveckling, arbetsuppgifter i relation till yrkesut-
övning samt förhållanden mellan skilda yrkesområden men också hur 
detta uttrycks. Är texterna styrande och i så fall hur och mot vad? 
Förekommer rekryterande inslag? Skiljer sig beskrivningar och 
uttryckssätt åt beträffande klass och kön? Skiljer sig beskrivningar i 
dessa avseenden från varandra beträffande elev- och funktionärs-
material?  
 
Medvetandegörande 
Utgångspunkten för denna indelningsgrund är att behandla texterna 
som ett medvetandegörande instrument för att möjliggöra intentionen 
med det fria valet. Under benämningar som anlags- eller personlig-
hetsorientering har betydelsen av att individen görs medveten om vem 
han eller hon är framhållits. Kvalifikationsbegreppet som var centralt i 
den föregående indelningsgrunden får här sin motsvarighet i 
kompetensbegreppet och hur yrkeskunnande beskrivs. Det kan till 
exempel handla om texternas förhållningssätt till en mer generell 
kompetenshöjning som sedan ökar antalet valbara alternativ 
beträffande utbildningar och yrken eller mer specifik kompetens 
relaterad till bestämda yrkeskvalifikationer. Betonas individens 
kompetens och möjligheter eller utgör arbetslivets kvalifikationskrav 
begränsningar? Skiljer sig beskrivningar och uttryckssätt åt 
beträffande klass och kön? Finns det skillnader i detta avseende 
beträffande elev- och funktionärsmaterial? 
 
Utbildningsmotiverande 
Som vi väl känner till är relationen mellan skola och arbete inte något 
enkelt linjärt samband där det ena förbereder för det andra. I början av 
1980-talet visade t ex Broady hur arbetsmarknaden finns inskjuten 
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mellan de två och på ett påtagligt sätt avbryter ett direkt samband.31 
De direkta och för utförandet nödvändiga krav som en viss 
yrkesutövning ställer tillhandahålls inte på ett självklart sätt av skolan. 
Ytterligare, och från yrkesverksamheten frikopplade, arbetsmarknads-
faktorer påverkar likaledes innehållet i utbildningen. Man kan alltså 
säga att skolan utbildar för en arbetsmarknad i vilken arbete eller 
yrkesverksamhet är en del.  
 
Detta komplicerar, av flera skäl, bilden av studie- och yrkesorientering 
speciellt under den period som här avses. Vissa elevgrupper skulle 
motiveras att söka sig till en stadigt växande yrkesutbildning med en 
smal yrkesverksamhet som slutmål medan andra skulle motiveras till 
att hålla utbildningsmålen så breda som möjligt för att därigenom öka 
valmöjligheterna. Under den senare delen av undersökningsperioden 
blir dessutom den direkta kopplingen mellan skola och arbetsliv 
alltmer osynlig i vägledningssammanhang. För de allra flesta av den 
studie- och yrkesorienterande personalen handlade verksamheten allt 
mindre om att slussa unga människor från skolbänken och ut i 
arbetslivet. I stället handlade verksamheten om att motivera unga 
människor till att slussas från en utbildning till en annan och att 
förklara nödvändigheten av detta. Dessutom blev kopplingar mellan 
arbetslivets kvalifikationskrav och utbildningars innehåll allt mer 
diffusa. Vad framträder alltså om texterna behandlas som ett 
instrument för att motivera för utbildning? Varför ska man utbilda sig? 
Till vad ska man utbilda sig? Finns det skillnader i detta avseende 
beträffande elev och funktionärsmaterial? Skiljer sig beskrivningar 
och uttryckssätt åt beträffande klass och kön? 
 
Att ytterligare berika tolkningen 
Genom att sedan låta analysen fortgå i en rörelse mellan handlings- 
och strukturnivå fördjupas förståelsen. Här kommer jag bland annat att 
använda mig av delar ur Durkheims och Bernsteins begreppsapparat 
men också av en självkritisk reflexion beträffande teorianvändning 
och min egen roll som forskarstuderande. Till detta återkommer jag i 
det följande teorikapitlet. 

                                                 
31 Broady, Donald (1983). Samband mellan arbetsliv och utbildning. Några aktuella 
vägar för forskning. Kan utbildning förändra arbetslivet, (s 113-178). Stockholm: 
TCO. 
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KAPITEL 3  

Teori och metod 
De inledande kapitlens frågeställningar som kommer att utgöra grund 
för min kommande analys och det sätt på vilket jag söker förståelse av 
studie- och yrkesorientering har inte tillkommit genom en plötslig 
ingivelse. Istället ska de betraktas som uttryck för den process jag 
genomgår och min egen teoretiska förkovran i samband med 
avhandlingsarbetet. Detta kräver därför en ytterligare och fördjupad 
utläggning som i vissa avseenden samtidigt bör ses som en 
beskrivning av denna utveckling. I kapitlet kommer jag med anledning 
härav att diskutera teoretiska överväganden beträffande mitt 
förhållningssätt vid tolkningsarbetet, teoretiska utgångspunkter vid 
konstruktionen av ett instrument för fördjupad analys och avslutande 
reflexion, samt mitt förhållningssätt till det empiriska material och hur 
jag ser på just dessa texter. Baserat på dessa resonemang avslutas 
sedan kapitlet med en konkretisering av tillvägagångssättet vid urvalet 
av textunderlag såväl för de kontextuella beskrivningarna som för de 
texter som analyseras. 
 
Teoretisk grund för mitt förhållningssätt 
Avsikten här är att beskriva hur jag utifrån en initial tanke att 
genomföra en undersökning som metodiskt skulle ansluta till 
fenomenografin så småningom kom att hamna inom delar av 
hermeneutiken. Anledningen till detta kan kort beskrivas vara en följd 
av mitt val av studieobjekt och att vissa tvivel uppstod beträffande 
mina möjligheter att med fenomenografin som grund kunna besvara 
min huvudfråga. Jag är primärt inte intresserad av att ta reda på hur 
studie- och yrkesorientering uppfattas av andra eller av vilka avsikter 
som författarna till de yrkesinformerande texterna kan tänkas ha haft. 
Samtidigt hade mina kontakter med tidigare forskning fått mig att inse 
nödvändigheten av förklaringar för att förstå. Ur detta uppstod därför 
tanken att utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt med hjälp av en 
tolkningsram som består av de i syftet uppställda indelningarna och 
frågeställningarna konstruera tre syo- verkligheter. Dessa verkligheter 
används sedan som utgångspunkt för en fördjupad analys av studie- 
och yrkesorientering. I detta sammanhang blev vissa resonemang från 
Durkheim och Bernstein viktiga, men även nödvändigheten av 
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självreflexion. Då mina teoretiska funderingar började i fenomeno-
grafin tar jag därför mitt avstamp för min utläggning i denna. 
 
Möjliga problem med en fenomenografisk ansats 
Ett skäl till att jag kom att överge en fenomenografisk ansats ligger i 
min ambition att förstå studie- och yrkesorientering. Studie- och 
yrkesorientering är det objekt som tilldrar sig mitt intresse och min 
empiri hämtar jag ur de yrkesinformerande texter som producerats vid 
AMS. En fråga jag därför ställde mig och som gjorde mig 
uppmärksammad på eventuella tillkortakommanden hos fenomeno-
grafin var: Kommer mitt studieobjekt och mitt val av empiri att 
innebära att det jag kommer att förstå är AMS uppfattning av studie- 
och yrkesorientering och inte studie- och yrkesorientering? 
 
För fenomenografen utgörs som bekant beskrivningsnivån av 
uppfattningar av något och inte detta något i sig.32 Inom 
fenomenografin är alltså intresset i forskningen riktat mot:  
 

de kvalitativt skilda sätten varpå människor är förmögna att erfara 
skilda fenomen.33  

 
Detta uppfattande sker alltid i ett visst sammanhang varför ett 
kontextuellt förhållningssätt är nödvändigt. Genom att tala om en 
meningsskapande kontext försöker fenomenografin att komma bort 
från ett alltför snävt förhållningssätt där enbart erfarandets fysiska 
kontext behandlas. Man fokuserar på relationen mellan subjekt och 
objekt som man menar är avgränsad genom en bestämd intention i 
uppfattandet av objektet d v s vad som ska uppfattas. Intentionen 
bestämmer alltså hur uppfattandet konstitueras. Centralt för 
fenomenografin är med andra ord att en uppfattning alltid är en 
uppfattning av något och att det kontextuella intresset riktas mot vad 
                                                 
32 Marton, Ference (1978). Describing conceptions of the world around us, (rapport 
nr 66). Göteborg: Pedagogiska institutionen; Marton, Ference & Svensson Lennart 
(1978). Att studera omvärldsuppfattning. Två bidrag till metodologin, (omvärlds-
uppfattning hos vuxna nr 4). Göteborg: Pedagogiska institutionen; Kroksmark, 
Tomas (1987). Fenomenografisk didaktik, (akademisk avhandling). Göteborg: Acta 
Universitatis Gothoburgensis. Vad detta handlar om är alltså en skillnad mellan den 
objektiva världen och den subjektivt erfarna världen eller som fenomenografer 
uttrycker det distinktionen mellan första och andra ordningens perspektiv. 
33 Marton, Ference & Booth, Shirley (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur, s 
176. 
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som skapar mening åt uppfattningen. Detta medför avsevärda 
begränsningar om ambitionen är att uttala sig om saken-i-fråga.34 I 
mitt fall skulle man alltså intressera sig för yrkesinformerande texter 
som uttryck för AMS, eller olika författares, uppfattning av studie- 
och yrkesorientering. Detta skulle ske utan att egentligen problemati-
sera möjliga skillnader mellan den erfarenhetsinbäddade kontext i 
vilken individer respektive verksamhet befinner sig och att dessa 
kontexter dessutom kan vara åtskilda.  
 
Ett ytterligare uttryck för fenomenografins syn på kontext ser man i 
Kroksmarks förklaring av hur problem uppstår när ett objekt uppträder 
i fel sammanhang, historia och mening. 
 

Om vi t ex stöter på ett instrument från en annan kultur eller från en 
avlägsen tid säger det oss inte mycket. Det uppträder i ”fel” kontext, 
vilket innebär att vi inte kan uppfatta dess mening. På liknande sätt 
har vi svårighet att förstå företeelser från vår egen tid och omgivning 
om de inte är inplacerade i ett sammanhang.35 

 
Här kan man se hur fenomenografin framför allt intresserar sig för 
”innebörden av något för någon” vilket i mitt fall skulle innebära 
innebörden av studie- och yrkesorientering för AMS.  
 
Att frilägga AMS uppfattning skulle naturligtvis kunna tjäna som 
utgångspunkt för min förståelse av studie- och yrkesorientering om 
jag därefter problematiserade vad som utgör mitt fokus: den som 
upplever eller det som upplevs. Detta förutsätter emellertid att en 
fenomenografisk ansats hjälper mig att komma åt upplevelsen, något 
som jag menar kan bli besvärligt utifrån dess ontologiska ståndpunkt.  
 
 

                                                 
34 Att uttala sig om saken-i-fråga är enligt fenomenografin heller inte möjligt varför 
intresset riktas mot innebörder. I Kroksmark (1987), s 252 kan man exempelvis läsa: 
”Fenomenografin beskriver i första hand innebördsteman, i andra hand och som 
resultat av primärintresset försöker fenomenografin identifiera de dimensioner i det 
mänskliga tänkandet som kan ligga till grund för en teoretisk beskrivning som 
förklarar inlärning.”  
35 Kroksmark (1987), s 230. 
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Fenomenografin, menar Marton och Booth, omfattas av en icke-
dualistisk ontologi36. Man vänder sig mot uppdelningen mellan ett 
vetande subjekt och objektet och menar att människans värld är en av 
henne erfaren värld varför en värld i sig inte låter sig beskrivas. Det 
som beskrivs är alltid någons värld där subjekt-omvärldsrelationen är 
vad som utgör individens erfarenhet. Frågan som uppstår är då hur det 
med utgångspunkt i en icke-dualistisk ontologi blir möjligt att 
beskriva denna erfarenhet som en erfarenhet i sig själv?  
 
Detta menar jag är omöjligt då en dylik beskrivning förutsätter att det 
forskande subjektet måste ha tillgång till en värld i sig vilket skulle 
medföra ett accepterande av den dualism man säger sig ta avstånd 
från. Med en fenomenografisk utgångspunkt blir det alltså 
problematiskt för mig som forskande subjekt att uttala mig om ett 
objekt som i detta fall är ett annat subjekts uppfattning om något, utan 
att acceptera möjligheten att beskriva en värld i sig.  
 
Hermeneutiskt förhållningssätt 
Min tvekan om fenomenografins möjligheter tillsammans med min 
inriktning i val av problemområde, mina frågeställningar och min 
empiri ledde mig därför mot ett hermeneutiskt förhållningssätt.  
 
Det jag läser och söker förstå är tolkningar som alltid är beroende av 
vem jag är och det sammanhang jag befinner mig i. Man kan 
emellertid inte utan vidare säga sig utföra hermeneutiska tolkningar då 
hermeneutiken idag mer kommit att betraktas som ett förhållningssätt 
till skillnad från den klassiska synen på hermeneutik som metodiska 
regler för sökandet efter en texts sanning. Vad som behövs är någon 
form av bestämning av en hermeneutisk position då detta i hög grad 
kommer att påverka förhållningssättet till mina data och val av 
metoder. I mitt fall skulle denna position närmast kunna beskrivas 
som en filosofisk hermeneutik. 
 
Den ontologiska grunden för en filosofisk-hermeneutisk ansats, med 
utgångspunkt i Heidegger, innebär att mänsklig tillvaro innebär att 

                                                 
36 Marton & Booth (2000), s 148f. Författarna säger bland annat ”Vi kan inte 
beskriva en värld som är oberoende av våra beskrivningar eller av oss som beskriver 
den. Vi kan inte skilja den som beskriver från beskrivningen. Vår värld är en verklig 
värld, men det är en beskriven värld, en värld som erfars av människor.”  
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vara inkastad i något som redan är.37 Människan är sålunda med-
varande i en gemenskap och en kultur som existerade före henne.  
 
De texter som utgör underlag för min förståelse tillhör, som alla 
texter, historien. Detta innebär inte att jag söker förstå vad studie- och 
yrkesorientering en gång i tiden var för de som verkade då för att 
sedan jämföra detta mot en nutid. Historien utgör ingen fond mot 
vilken jag kan förstå en nutida företeelse. Faran med ett sådant 
isärhållande ligger i att man förleds tro att man förstår detsamma som 
andra före mig förstod eller att historia endast tillhör det förgångna 
och därför måste förstås och beskrivas som något som en gång var. 
Istället stöder jag mig på Cöster och menar att historien är levd och 
pågående och något som jag är oupplösligt inblandad i.38 Här innebär 
detta alltså att händelser som inträffat efter de yrkesinformerande 
texternas tillkomst också är en del av historien vilket underlättar mina 
möjligheter att skilja studie- och yrkesorientering ur ett tidsmässigt 
sammanhang och ur en samtida förståelse. Detta underlättar också 
mina möjligheter att rikta förståelsen mot saken och inte mot hur 
denna sak upplevts eller mot den upplevande andra. 
 
Skillnaden mellan detta och en hermeneutik företrädd av exempelvis 
Schleiermacher, där intresset är riktat mot att förstå författaren bakom 
en text och där denna förståelse endast finns tillgänglig i den ursprung-
liga textens värld, är uppenbar. Jag riktar därför, med stöd i Gadamer 
och Ricoeur förståelsen mot textens sak eller det texten handlar om.39 
 
Vad är då en text? I vilken kontext ska texten förstås? Vad berättar en 
text? Vem är huvudperson vid läsningen av en text, den som skrivit 
eller den som läser det som skrivits? 
 
Enligt Ricoeur är texten en diskurs som fixerats genom skriften. Detta 
innebär inte att det skriftliga enbart handlar om en inskrivning av det 
talade eller någon annan form av diskursiv behandling. Det centrala 
ligger istället i själva fixeringen d v s när en diskurs genom tecken 
                                                 
37 Heidegger, Martin (1992). Varat och tiden, (1). Göteborg: Daidalos. 
38 Cöster, Henry (1987). Skriften i verkligheten. Stockholm: Verbum. 
39 Gadamer, Hans-Georg (1997). Sanning och metod. Göteborg: Daidalos; Ricoeur, 
Paul (1988). Från text till handling. En antologi om hermeneutik, (redigerad av Peter 
Kemp & Bengt Kristensson). Stockholm/Lund: Symposium Bokförlag & Tryckeri 
AB. 
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stelnar i skrift.40 Denna övergång innebär en ökad tillgänglighet. Det 
en gång nedtecknade går att med fullständig exakthet återupprepa och 
sprida till skillnad från om diskursen var talad där, som Säljö uttrycker 
sig, det ursprungligt sagda försvinner när ljudvågorna dör.41 Det 
handlar alltså inte om att exakt återge det som sades eller gjordes. 
Exaktheten ligger i själva fixeringen, vilket sedan gör upprepningar 
möjliga, som i sin tur tillåter ett kritiskt-analyserande förhållningssätt. 
Texten kan behandlas gång på gång, det kan granskas in i minsta 
detalj och behandlas med olika angreppssätt. 
 
Vad gäller då den informativa texten, en text som redan genom sitt 
syfte att upplysa (informera) också innebär en avsikt att påverka, och 
därtill, som i detta specifika fall med yrkesinformation, en text vars 
grund visserligen kan vara hämtad ur en talad diskurs, men som redan 
från tillblivelsen varit menad att återges i skrift? Då denna text 
visserligen kan utgöra beskrivningar av arbetsliv och andra företeelser 
men inte beskrivningar av studie- och yrkesorientering ligger 
exaktheten därigenom inte bara i en skriftlig fixering. Eftersom 
skriften har gått in i stället för talet där skrivandet lagt beslag på 
talandets plats och eftersom texten inte utgör beskrivningar av studie- 
och yrkesorientering handlar exaktheten även om just studie- och 
yrkesorientering. 42  
 
Skriften säger något, eller om man så vill, i texten finns något om 
studie- och yrkesorientering, vilket medför att det blir texten som ser 
till att styra läsarens tolkning och att man hålls kvar i den betydelse-
ram som texten förutsätter. Texten har en intention och vad som gäller 
är att försöka förstå det texten vill säga.43  
 
Att de yrkesinformerande texterna i allra högsta grad har en för studie- 
och yrkesorientering begriplig mening är alltså ett ytterligare skäl till 
varför jag inte ansluter mig till ett angreppssätt med rötter i en 
hermeneutik där texten i sig inte skulle ha någon mening. Att läsa en 
                                                 
40 Ricoeur (1988), s 32f 
41 Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. 
Stockholm: Bokförlaget Prisma, s 192.  
42 Jag intresserar mig som bekant inte för överensstämmelsen mellan arbetslivet och 
de uppfattningar om arbetslivet som uttrycks i texten och inte heller av 
överensstämmelse mellan det tal som kan ha föregått skriften och skriften i sig. 
43 Ricoeur (1988). 
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text handlar inte om att föra en dialog med författaren, då författaren 
aldrig svarar läsaren. De båda subjekten är frånvarande fast vid olika 
tidpunkter, läsaren vid skrivandet och författaren vid läsandet. Som 
läsare blir jag väsentlig för texten, inte för att den enbart skulle 
existera genom min läsning, det är mycket skrivet som jag har kvar att 
läsa, men väl att dess mening realiseras genom min upplevelse av den. 
Läsaren är nödvändig för att texten ska ha en mening, därmed inte sagt 
att läsaren är avgörande för vad som är meningen. Att textens mening 
realiseras i läsningen av den är även viktigt för betydelsen av en 
kontextuell förståelse. När jag läser en text gör jag inte detta 
förutsättningslöst för att efter läsning ställa eventuella frågor till 
texten. Frågan finns redan vid läsningen och betingar således vad som 
träder fram.44 
 
Ett annat problem gäller en texts förhållande till den omgivande 
kontexten och hur texten därigenom når sin fulla betydelse. I en talad 
diskurs befinner vi oss i det vi talar om, det vill säga det finns en 
verklig referens. Denna referens avbryts i samma ögonblick som det 
talade övergår till text men innebär för den skull inte en övergång till 
ett referenslöst tillstånd. Texten lever inte isolerad utan ingår alltid i 
ett kommunikativt sammanhang, men vad som inträffar är att texten 
befrias från talets här-och-nu-låsning och blir fri i sin rörelse både i tid 
och rum. Det är här läsaren träder in och just genom denna frihet kan 
tolka texten där tolkningen sedan står för den verkliga referensen.45  
  
Eftersom tolkning blir läsningens uppgift, innebär detta också att man 
försöker återföra texten till omvärlden. Texten nedskriven i en 
bestämd kontext sammanlänkas med en ny kontext i vilken tolkningen 
sker. Det är alltså tolkningen som försätter texten i en rörelse mot dess 
                                                 
44 Ricoeur (1988). 
45 Ricoeur menar dock att det finns ett tillstånd mellan den talade diskursens 
verkliga referens och texttolkningens återföring där referensen är uppskjuten och 
hänger i luften. Texten befinner sig i ett förhållande utanför och utan förhållande till 
världen vilket gör den ”fri att träda i relation med alla andra texter som ersätter den 
omgivande verklighet det levande talet visar på”. Detta förhållande är vad Ricoeur 
kallar texternas kvasi-värld vilken på ett effektivt sätt träder in istället-för och bidrar 
därmed till att dölja omvärlden. Texten betraktas som en text utan värld och utan 
författare och den kallar till läsning. Vid läsning av texten är det möjligt att stanna i 
denna ”textens slutenhet”. Man söker förklara texten från utgångspunkten att den 
bara har ett inre och bortser därmed från det yttre, det vill säga att texten vänder sig 
till någon för att säga något om något. Ricoeur (1988), s 33ff. 
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betydelse, en betydelse som vid läsning är textens och inte författarens 
intention.46  
 
Att härigenom nå en förståelse av textens betydelse vore omöjlig utan 
beaktande av min förförståelse. Då den ontologiska ståndpunkten för 
en filosofisk hermeneutik är att människan är inkastad i en tillvaro 
som redan är, medför detta att tillvaron är full av betydelser. 
Förståelsen får därför en relationell karaktär och kan bara nås genom 
de frågor som ställs. Sådana frågor, som formuleras utifrån att vi inte 
har kunskap om det texten säger något om eller har kunskaper som 
avviker från textens, är i båda fallen relaterade till vår förförståelse. 
När frågan sedan avgörs förstår jag annorlunda i sak. Förförståelse är 
således förståelsens förutsättning.47 
 
Ett uttryck för min förförståelse är den indelning som presenterats i 
anslutning till min syftesbeskrivning och som har sin grund i studie- 
och yrkesorienteringens uttalade intentioner. Utifrån denna indelning 
har frågor formulerats, som sedan ställts de yrkesinformerande 
texterna, där frågandet inte har skett i avsikt att undersöka om 
intentionerna uppfyllts utan för att se vad som framträder med 
utgångspunkt i att syftena är uppfyllda. 
 
Min förförståelse, och ur denna förförståelse uppkomna frågor, hjälper 
mig också inledningsvis att upprätthålla en nödvändig distansering. 
Eftersom mina data utgörs av text är en distansering redan på grund av 

                                                 
46 Detta skiljer sig från den uppfattning som humanvetenskapliga hermeneutiker 
eller intentionalisterna har beträffande skillnaden mellan förståelse och betydelsen 
av (att jämföra med förstå och förklara). Att förstå en text är för intentionalisten att 
förstå författarens intention vilket innebär att det bara finns en intention att förstå. 
Skillnader som kan uppstå handlar inte om förståelse utan om vilka betydelser olika 
läsare lägger i texten. Därför är läsarens situation och intressen enbart relevanta för 
vilken betydelse en text kan ha. Man påstår alltså att en texts mening bara kan 
förstås på ett sätt och att betydelsen av texten handlar om ren subjektivism. Den 
historiska förståelsen gör emellertid att det är omöjligt att skilja förståelse och 
betydelse åt. Vi kan endast förstå meningen i en text i relation till vår egen situation 
och i ljuset av våra egna intressen. Det är således i textens betydelse som vi görs 
delaktig i dess mening. Se till exempel Ricoeur (1988), s 56f. 
47 From, Jörgen & Holmgren, Carina (2002). Edukation som social integration. En 
hermeneutisk analys av den kinesiska undervisningens kulturspecifika dimension, 
(akademisk avhandling). Umeå: Pedagogiska institutionen. 
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detta verksam.48 Genom att utgå från studie- och yrkesorienteringens 
tre intentioner som grund för min konstruktion av ”verkligheterna”, 
försöker jag hålla texternas sak utanför min egen förståelsehorisont. 
När jag sedan i min fördjupade analys utgår från dessa syoverkligheter 
uppstår en närhet och ett införlivande i det att jag då behandlar en text 
jag själv konstruerat.  
 
Det är alltså med Ricoeurs ord för att undvika ett alltför snabbt och 
förödande införlivande av saken i min egen förförståelse som jag så 
länge som möjligt, och medvetet, försöker upprätthålla en åtskillnad 
mellan skilda horisonter. Avsikten är alltså inte att till varje pris 
undvika ett närmande men att försöka fördröja och kontrollera 
densamma.  
 
Tolkning i de yrkesinformerande texterna 
Tolkning är inte en aktivitet som medvetet planeras in och utförs 
under en speciell och begränsad del av forskningsprocessen. Tolkning 
är en ständigt pågående aktivitet. 
 
Min undersökning kan i korthet beskrivas i tre delar. En inledande där 
problemområdet begränsas och frågeställningar formuleras. Den andra 
delen består av konstruerandet av tre syoverkligheter utifrån uttalade 
intentioner med verksamheten som sedan följs av en avslutande 
fördjupad analys och reflexion. Här är det alltså inte så att jag först 
måste ha tillgång till en samling data för att därefter påbörja mitt 
tolkningsarbete. I den stund jag formulerar min forskningsfråga 
inleder jag också den specifika tolkningsprocessen. I själva verket 
styrs min precisering av forskningsfrågan och mitt urval av texter av 
den tolkande handlingen. Tolkning föregår alltså alltid data.  
 
Detta kan medföra en risk att hamna i vad diskursanalytiker brukar 
kalla selektiv tolkning, vilket skulle innebära att min förförståelse styr 
redovisningen mot en huvudsaklig innebörd och bort från andra 
tänkbara. Detta är, som jag ser det, endast ett problem om jag 
betraktar empirin som det som entydigt leder fram till och samtidigt 
begränsar min tolkning om något som ligger framför texten. Istället 

                                                 
48 From & Holmgren (2002), s 27. Författarna menar att då texten inte är knuten till 
forskaren möjliggör det ett erkännande av en annan-het hos texten som därmed 
öppnar en horisont som skiljer från den egna. 
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försöker jag, utifrån resone-manget i föregående avsnitt, genom en 
konstruerad tolkningsram ställa frågor till mina data.  
 
Jag söker alltså förklarande förståelse i sak.49 Genom mitt 
förhållningssätt till texterna försöker jag undvika att uppslukas av 
empirin och därigenom riskera att tro att det är i denna empiri som 
verkligheten framträder. Jag skulle riskera att hamna i en situation där 
jag betraktade mina data som rena och fria och helt skilda från varje 
antydan till teoretisk koppling. Istället menar jag att empirin ställer 
krav på medvetna tolkningar och att det är denna medvetenhet som 
leder till att tolkningsprocessen fortgår och fördjupas med hjälp av 
empirin.50  
 
De yrkesinformerande texterna behandlas alltså som en del av den 
empiri med vars hjälp jag söker förstå mitt studieobjekt. Detta sker i 
två steg. Det första steget innebär att jag, med utgångspunkt i att vissa 
uttalade intentioner med studie- och yrkesorientering är uppfyllda, 
konstruerar tre syoverkligheter. Min tolkning fördjupas sedan genom 
att dessa verkligheter betraktas genom en teoretisk analysram. Jag 
försöker alltså att säga något om texten genom att medvetet befinna 
mig utanför de gränser som ett alltför empirinära förhållningssätt 
skulle leda till. De i förväg uppställda teorierna som vägleder 
tolkningen låser heller inte fast bearbetningen utan leder istället 
texterna till både nya och omformade teoretiska idéer. Det som 
däremot kan påverka utfallet är min avsaknad av teoretisk bredd och 
ovana vid förfinade teoretiska resonemang. Då jag redan initialt är 
medveten om denna brist minskar risken för inskränkthet i utfallet 
samtidigt som den specifika tolkningsprocessen ökar min förmåga att 

                                                 
49 Ricoeur (1988), s 67ff. Författaren för ett resonemang kring termerna förklara och 
förstå som uttryck för två motsatta ståndpunkter. Han menar bland annat att ett 
problem härvidlag har att göra med att förståelse identifierats med förståelse av ”den 
andre” det vill säga att vid texttolkning förstå något bakom texten. Här menar 
Ricoeur att vad som istället måste förstås är textens sak eller den värld som texten 
utvecklar framför texten. Då kommer förståelse mer att handla om förverkligandet 
av möjligheten att följa med i textens berättelse där förklaringar är nödvändiga 
eftersom en berättelse sällan är självförklarande. Frågor måste ställas. 
50 Jämför Gadamers behandling av fördomar i termer av sanna, ”som hjälper oss att 
förstå från de falska, som gör att vi missförstår”. När en fördom igenkänns som en 
fördom upphör den att vara en fördom. Den som tror sig fri från fördomar behärskas 
fullt ut av dem. Gadamer (1997), s 146 och Warnke, Georgia (1993). Hans-Georg 
Gadamer. Hermeneutik, tradition och förnuft. Göteborg: Daidalos, 99-107. 
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lägga märke till olika aspekter av samma fenomen och uppmanar till 
teoretisk förkovran.51  
 
Det jag intresserar mig för är att förstå textens sak, inte författarnas 
mening med texten. Detta innebär dock inte att jag i ett renodlat 
diskursanalytiskt perspektiv lämnar det bortom-texten-liggande och 
betraktar texten själv som kontext. Om så vore fallet skulle betydande 
problem uppstå vid analysen av data i en text när ramarna för analysen 
samtidigt utgörs av texten. Resultatet av detta blir snarare att man 
stannar vid en, låt vara nog så värdefull, deskription.  
 
Den bortom-texten-liggande mening som utgör en del av min analys 
skulle också bli helt meningslös om den skulle reduceras till enbart 
språket i texterna eller om den togs som uttryck för något subjektivt. 
Det blir därför nödvändigt för min förståelse att utöka kontexten till 
något mer än enbart texten. Här, menar jag, riktar mitt val av data, min 
uppställda tolkningsram och mina förutbestämda frågeställningar 
intresse till något framför texten där studie- och yrkesorientering och 
inte författarens intention blir huvudsak.52 
 
I min analys ingår också reflexion som en nödvändig del. Reflexion är 
ett begrepp som ifrågasätts inom empiristiska forskningstraditioner 
och överväganden grundade på reflexion avvisas därför som 
”filosofi”, något som helst bör undvikas vid ett vetenskapligt arbete 
med empiriskt material.53 Eftersom min ansats har inslag från 
                                                 
51 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994). Tolkning och reflektion. Vetenskaps-
filosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 
52 AMS producerade inte dessa texter i syfte att beskriva studie- och 
yrkesorientering utan istället för att beskriva förhållanden man ansåg viktiga för en 
fungerande studie- och yrkesorientering. 
53 Molander, Bengt (1988). Vetenskapsfilosofi. En bok om vetenskap och den 
vetenskapande människan. Falun: AiT ScandBook AB. Även om utgångspunkten 
för Molander är att visa hur inslag från hermeneutiken kan vara användbara inom 
empiristiska forskningstraditioner, inleder han med att ta upp vissa skillnader mellan 
de båda och att poängtera vissa tillkortakommanden inom empirismen. Beträffande 
empirismen säger han bland annat att neutralitet vid val av metod och regler för 
bedömning av faktas hållbarhet är centrala och att man därför inte accepterar 
människan som tolkande. Övervägande baserade på reflexion förkastas därför. Inom 
hermeneutikens ifrågasättande av denna neutralitet, genom poängtering av bland 
annat förförståelse, blir reflexion däremot en nödvändighet. Även Törnebom berör 
problemområdet i Törnebohm, Håkan (1977 och 1978). Paradigm i vetenskaps-
teorin, I, (rapport 91/1977) och II, (rapport 100/1978). Göteborg: Inst för 
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empirismen är ett förtydligande nödvändigt. Jag betraktar dessa inslag 
enbart som rekommendationer som sedan genom reflexion kan visa 
sig behöva justeras eller lämnas. De får på intet sätt låta mig omfattas 
av uppfattningen att jag vid till exempel metodval skulle vara neutral. 
Utifrån vem jag är och varför jag intresserar mig för att söka viss 
kunskap gör jag ständiga ställningstaganden. Det är därför som 
självförståelse vid tolkning utgör en förutsättning för förståelsen av 
exempelvis en text. Självförståelse blir den förklaring genom vilken 
tolkning förmedlas vilket gör en hermeneutisk reflexion nödvändig. 
 

Med tillägnelse menar jag att tolkningen av en text fullbordas i ett 
subjekts tolkning av sig själv, på så sätt att subjektet från och med nu 
förstår sig själv bättre, förstår sig själv på ett annat sätt eller först nu 
börjar förstå sig själv. […] Kort sagt i den hermeneutiska reflektionen 
– eller i den reflexiva hermeneutiken – är uppbyggande av självet och 
meningen (”sens”) samtidiga.54  

 
Jag använder alltså reflexion för att frigöra min empiriskt beskrivande 
ansats från en alltför empirinära behandling, för att visa på reflexion 
som något ständigt pågående i forskningsprocessen samt för att 
involvera den sociala kontext som i viss bemärkelse konstruerar mig 
som forskare.55 
 
Teoretisk grund för fördjupad analys  
Genom att ordna mina data utifrån intentioner med studie- och 
yrkesorientering, konstrueras, det jag benämner, tre studie- och 
yrkesorienteringsverkligheter. Konstruktionerna baseras på intentioner 
formulerade i officiella dokument. Det är sedan dessa konstruktioner 
som analyseras genom en ytterligare preciserad teoretisk tolknings-
ram. 
  

                                                                                                                   
vetenskapsteori. Han menar att man måste använda både undersökande och 
reflekterande aktiviteter inom ett forskningsfält Reflekterandet, som han även 
benämner som filosofiskt, är inriktat på att artikulera och ta kritisk ställning till det 
som faktiskt styr min forskning och att detta till och med kan leda till att jag ändrar 
åsikter om vad det är som styr. 
54 Ricoeur (1988), s 54f. 
55 Utan att för den skull handla om någon som helst form av det i mina ögon 
omöjliga företaget ”reflection-in-action” som förespråkas av Schön. (Schön, Donald 
(1987). Educating the Reflective Practitioner. San Francisco: Jossey-Bass Inc. 
Publishers, s 28.) 
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I inledningskapitlet hävdade jag att ett betraktande av studie- och 
yrkesorientering på en intentionsnivå inte är tillräcklig för en djupare 
förståelse av företeelsen. Det är därför nödvändigt att också innefatta 
en handlings- och en strukturnivå i analysen. För behandlingen av 
studie- och yrkesorientering på en handlingsnivå har jag funnit 
Mattssons indelningsgrunder för studier av yrkesvalet värdefulla. Det 
är framför allt uppdelningen i skilda faser vid studier av olika delar av 
studie- och yrkesorientering som är intressanta både utifrån vad hon 
sedan behandlar men också utifrån vad hon lämnar. Med utgångspunkt 
i en formuleringsfas och en praktikfas, vilka skulle motsvara min 
intentionsnivå och min handlingsnivå, menar hon att exempelvis 
institution, aktör och innehåll kan studeras. Beträffande institution och 
aktör uppstår enligt Mattsson inga problem att betrakta dessa i 
respektive fas. Däremot uppstår problem beträffande innehåll och 
praktikfasen beroende på svårigheter att komma åt det som faktiskt 
skedde.56 
 
Här menar jag att man genom att låta de yrkesinformerande texterna 
utgöra empirin kommer åt denna praktikfas/handlingsnivå. Detta 
förstärks sedan genom att beakta aktuella aktörer och att skilda texter 
finns som är skrivna just för dessa olika aktörsgrupper. Jämförelser av 
texter för elever respektive funktionärer, texter för pojkar respektive 
flickor och texter för exempelvis folkskoleungdomar, 
realskoleungdomar och studenter får sedan ingå i ett försök att 
problematisera studie- och yrkesorientering i förhållande till klass och 
kön.57  
 
För att hitta en balans i relationen mellan skola och arbetsliv och att 
uppväga de utbildningssociologiska ansatser som dominerat tidigare 
syoforskning behöver dessa kompletteras. Med inspiration från Boel 
Berners analys av verkstadsteknisk utbildning menar jag att ett sätt är 
att kombinera vissa utbildningssociologiska reproduktionsteorier och 
arbetssociologiska kvalifikationsanalyser. 
 

Men medan kvalifikationsanalysen ofta glömmer utbildningens 
betydelse och utbildningssociologin har föga känsla för arbetslivets 

                                                 
56 Mattsson (1984). 
57 Jag återkommer till detta i avsnittet: Studie- och yrkesorientering, klass och kön, s 
39. 
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materiella sidor, vill jag här i varje fall försöka kombinera dessa båda 
sociala fält58. 

 
Den successiva överflyttning av studie- och yrkesorientering från 
AMS ungdomsförmedlingar till skolan som äger rum under perioden 
förändrar sedan villkoren för utförandet. Här menar jag därför att det 
blir nödvändigt att betrakta studie- och yrkesorientering som en 
företeelse som existerar i skolan och att denna existens finns i relation 
till det som kan betraktas som ”icke-syo”. I detta avseende blir frågor 
om vad studie- och yrkesorientering behandlar intressanta. Handlar 
det exempelvis om att ge kunskaper om arbetslivet eller att utbilda för 
att anpassas till arbetslivet? På ett mer övergripande plan handlar det 
också om huruvida studie- och yrkesorientering kan betraktas som ett 
medel för att behålla kontrollen över skola-arbetslivsrelationen. Här 
menar jag att Bernsteins kodbegrepp med särskild inriktning på makt 
och kontroll blir viktiga.59  
 
Som tidigare nämnts är jag inte primärt intresserad av hur andra 
uppfattar studie- och yrkesorientering, hur studie- och yrkesorien-
tering en gång i tiden såg ut i förhållande till idag eller i vad mån olika 
intentioner med verksamheten har uppfyllts. Istället är min ambition 
att försöka förstå studie- och yrkesorientering som företeelse. Detta 
gör Durkheims resonemang om sociala fenomen intressanta, vilket 
därför får en betydande plats i min fördjupade analys.60  
 
Den förfinade teoretiska förståelsen som jag menar är en del av 
forskningsprocessen kräver ett ständigt kritiskt reflekterande. 
Resultaten från en sådan teoretisk självreflexion blir därför 
betydelsefull för min förståelse av studie- och yrkesorientering och 
inte bara som självbetraktelse. Med utgångspunkt i frågor hämtade ur 
Pierre Bourdieus socioanalytiska program behandlar jag därför val av 

                                                 
58 Jag återkommer till detta i avsnittet: Studie- och yrkesorientering och kvali-
fikation, s 42. 
59 Jag återkommer till detta i avsnittet: Studie- och yrkesorientering, makt och 
kontroll, s 45. 
60 Jag återkommer till detta i avsnittet: Studie- och yrkesorientering som en social 
faktor, s 47. 
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problemområde och förförståelsens betydelse för vad jag ser i den 
avslutande diskussionen.61  
Jag kommer i de följande avsnitten kortfattat att beskriva begrepp och 
teoretiska grunder ur vilka mitt analysinstrument konstruerats.  
  
Studie- och yrkesorientering, klass och kön  
Jag betraktar vissa övergripande samhälleliga strukturer som 
verkningsfulla faktorer som påverkar vårt dagliga liv och därför är 
nödvändiga att beakta för att förstå företeelser i samhället. Denna 
ståndpunkt intar jag trots att beskrivningar av vårt samhälle idag 
alltmer görs i en individualiserad diskurs och trots att allt fler under ett 
”post”-paradigm, som Apple uttrycker det, har övergett kraften i 
klassanalyser.62 Medveten om strukturers betydelse för ekonomisk och 
kulturell makt och utan något egentligt ställningstagande om struk-
turers inbördes förhållande till varandra är det främst två som jag 
intresserar mig för i min analys, klass och kön.  
 
En företeelse som studie- och yrkesorientering kan ge andra effekter 
än de avsedda. Den kan implementeras i förhoppning om att 
åstadkomma önskvärda förändringar på exempelvis arbetsmarknaden 
eller för att öka medvetenheten hos individer. Strukturer ger emellertid 
upphov till andra mekanismer som exempelvis social stratifiering 
vilket i sin tur kan leda till att ojämlikheten beträffande klass och kön 
förstärks. Eftersom jag inte intresserar mig för vad som faktiskt 
reproduceras genom det som äger rum i skolan, samtidigt som min 
empiri består av texter i studie- och yrkesorientering, kommer jag 
därför att studera studie- och yrkesorientering som en företeelse i 
vilken klass- och könsstrukturer är verksamma. Här kan jag undersöka 
vad som framträder i texter för skilda skolformer som exempelvis 
folkskola och gymnasium. Det är dessutom möjligt att i texter skrivna 
för funktionärer eller i texter utan specificerad målgrupp undersöka 
hur exempelvis arbetaryrken och högre tjänstemannayrken beskrivs.  
 
Beträffande klass bygger jag mitt resonemang på antagandet om en 
viss strukturlikhet mellan skola och arbetsliv och att innehållet i 

                                                 
61 Jag återkommer till detta i avsnittet: Utgångspunkter för en avslutande reflexion 
och ett epistemologiskt förtydligande, s 49. 
62 Apple, Michael (2001). Educating the ”right” way. Markets, Standards, God, and 
Inequality. New York & London: RoutledgeFalmer. 
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studie- och yrkesorienteringstexterna inte enbart är en återspegling av 
samhällets klassindelning utan också produceras genom detta innehåll. 
Att klasstrukturer fortfarande är betydelsefulla påverkansfaktorer visar 
sig inte minst i undersökningar kring effekterna av det engelska 
systemet för medelstilldelning till skolor baserat på resultat. 
Forskningsresultaten visar en kraftig överrepresentation av fattiga 
arbetarklasstudenter i den grupp som av systemet betraktas som 
ointressant. Detta ointresse leder till att redan utsatta elever i skolan 
ytterligare kommer att missgynnas på grund av systemet och att 
systemet därigenom bidrar till att producera en klassuppdelning.63 
 
Avsikten här är alltså att undersöka hur studie- och yrkesorientering 
bidrar till en klassmässig stratifiering även om intentionerna uttryckt 
något helt annat. Detta görs genom att undersöka vad som beskrivs 
och för vilka detta beskrivs. Här kommer jag också att behandla 
angivna krav för skilda yrkesgrupper i likhet med den analys av 
Svenskt yrkeslexikon som Bengt Gesser utförde i slutet av 1970-talet 
med utgångspunkt i en uppdelning av yrkesvärlden i yrken som i 
huvudsak kräver manuella respektive mentala färdigheter.64 Fram-
kommer exempelvis några skillnader i beskrivningarna av 

                                                 
63 Gillborn, David & Youdell, Debbie (2000). Rationing Education: Policy, 
Practice, Reform and Equity. Philadelphia: Open University Press. Författarna har 
bland annat funnit att medelstilldelningen i engelska skolor baseras på resultat i 
nationella test. Elever som förväntas ha höga resultat blir därför värdefulla för 
skolan samtidigt som de elever som förväntas få ett lågt testresultat blir mindre 
intressanta. Antalet elever med godkända betyg påverkar även det 
medelstilldelningen, varför elever som befinner sig ”nära gränsen” för ett godkänt 
resultat ägnas mer uppmärksamhet än den grupp som befinner sig långt från 
godkänt. Det är i denna sista grupp som överrepresentationen av fattiga 
arbetarklasstudenter återfinns.  
64 Gesser, Bengt (1977). Campanella och AMS - manuellt och mentalt arbete i 
yrkesvägledningen. I Sociologisk forskning, nr 2-3, 1- 14. Resultatet av analysen 
utmynnade i en förödande kritik av AMS där Gesser menade att den bild som 
förmedlades i sann tayloristisk anda handlade om de mentala yrkenas överlägsenhet 
i förhållande till manuella arbetaryrken. Utan att gå lika långt som Taylors 
beskrivning av att den enda egenskap en god järnbärare var i behov av var en oxes 
krafter, konstaterar Gesser att de krav som räknas upp som förutsättningar eller 
egenskaper vilka krävs vid utövandet av arbetaryrken är företrädesvis motoriska 
medan högre tjänstemannayrken i motsvarande grad kräver intellektuella 
färdigheter. Exemplet med järnbäraren är hämtat ur Braverman, Harry (1980). 
Arbete och monopolkapital. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
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intellektuella färdigheter och motoriska egenskaper för olika 
yrkesgrupper?  
 
Jag betraktar kön som ett omfattande begrepp i vilket både biologiskt 
och socialt/kulturellt kön ingår. I min analys kommer jag alltså att 
använda kön i stället för gender eller det i sammanhanget kanske mer 
adekvata begreppet genus. Detta gör jag trots att jag utgår från att 
könsstrukturer är verksamma i studie- och yrkesorientering och att 
kön framför allt ska betraktas som en social konstruktion. Skälet till 
varför jag väljer kön är att jag därigenom vill försöka undvika den 
dualism som exempelvis användandet av genus tankemässigt kan leda 
till. Jag ställer inte heller frågor om på vilket sätt en social/kulturell 
konstruktion av kön går till. Mitt intresse är att undersöka hur 
könsstrukturer verkar i studie- och yrkesorientering och därigenom 
bidrar till en könsmässig stratifiering. 
 
På samma sätt som jag använder mig av klass, använder jag mig alltså 
av kön på en strukturell nivå. Trots detta menar jag att den kritik som 
poststrukturalister anför mot strukturalismen om en passiv individsyn, 
en alltför hög grad av generaliserande och en determinism till stor del 
är rättfärdigad.65 Detta är dock mer relevant om man sätter individen i 
fokus, något jag inte gör. 
 
Även om jag alltså till viss del ansluter mig till poststrukturalismens 
kritik och menar att individers delaktighet och skapande av symbolisk 
mening är viktig, gör min ansats att såväl köns- som klasstrukturers 
möjligheter att verka inom studie- och yrkesorientering kan 
undersökas utan att de för den skull behöver anses som determi-
nistiska. 
 
Också beträffande kön utgår jag från antagandet om en viss 
strukturlikhet mellan skola och arbetsliv. Jag menar dessutom att 
förhållandet att kvinnor och män återfinns i olika yrken och utför olika 
uppgifter måste ses som ett uttryck för att arbetsmarknaden kan 
beskrivas i termer av en könsmässig arbetsdelning. Denna arbets-
                                                 
65 I exempelvis Carlsson Wetterberg, Christina (1992). Från patriarkat till 
genussystem – och vad kommer sedan? Kvinnovetenskaplig Tidskrift, nr 3, s 34-48, 
och Hagemann, Gro & Åmark, Klas (2000). Från husmorskontrakt till 
jämställdhetskontrakt: Yvonne Hirdmans genusteori. Häften för kritiska studier, 33 
(2), s 4-27. 
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delning tillsammans med påverkan från individer av skilda kön och 
påverkan från andra samhälleliga strukturer bidrar till en 
könsmärkning av yrken.66  
 
Ett ytterligare begrepp som vanligtvis förekommer tillsammans med 
könsmärkning är könssegregering. Segregering i detta avseende 
handlar om den process genom vilken män och kvinnor hamnar i olika 
typer av yrken medan könsmärkning är den process som gör ett yrke 
till ett kvinnoyrke och ett annat till ett mansyrke.67 I min analys är ett 
isärhållande av de två begreppen inte nödvändig. Jag har inte för 
avsikt att undersöka den process som äger rum när kvinnor och män 
hamnar i skilda yrken. Jag är i detta sammanhang heller inte 
intresserad av hur ett yrke könsmärks. Vad som däremot tilldrar sig 
mitt intresse är om studie- och yrkesorientering bidrar till 
könsmärkning och könssegregering och därför kan anses producera en 
ojämlik könsuppdelning på arbetsmarknaden. 
  
Studie- och yrkesorientering och kvalifikation 
En stor del av tidigare svensk forskning kring relationen skola-
arbetsliv har som redan konstaterats haft skolan som utgångspunkt. 
Här menar jag att förståelsen av studie- och yrkesorientering fördjupas 
genom en analys som har arbetslivet som utgångspunkt. Genom att 
använda kvalifikationsbegreppet vill jag därför försöka åstadkomma 
en viss balans i denna tidigare snedhet. 
 
Att enhetligt definiera och teoretiskt inplacera begreppet kvalifikation 
låter sig inte, som otaliga före mig redan konstaterat, med enkelhet 
göras.68 Skälen är naturligtvis det breda ämnesområdet samt att 
kvalifikation är av intresse för en rad skilda discipliner inom skilda 
                                                 
66 I Westberg-Wohlgemuth, Hanna (1996). Kvinnor och män märks. Könsmärkning 
av arbete - en dold läroprocess, (akademisk avhandling). Stockholm: Arbets-
livsinstitutet, s 5f. 
67 Bradley, Harriet (1989). Men’s Work, Women’s Work. A Sociological History of 
Sexual Division of Labour in Employment. Cambridge: Polity in association with 
Basil Blackwell. 
68 I bland annat Berner, Boel (1989). Kunskapens vägar. Teknik och lärande i skola 
och arbetsliv. Lund: Arkiv, men även i Aronsson, Gunnar (1987). Arbetspsykologi. 
Stress- och kvalifikationsperspektiv. Lund: Studentlitteratur; Ellström, Per-Erik 
(1992). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. Stockholm: Publica och 
Helgesson, Bo (1986). Arbete – teknik – ekonomi: Förståelseformer inom modern 
industrisociologi, (akademisk avhandling). Luleå: Högskolan i Luleå. 
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vetenskaper. Inom forskning utgör begreppet knutpunkten mellan 
bland annat ekonomi, pedagogik, industrisociologi och arbets-
psykologi.  
 
Enhetligheten försvåras ytterligare av att skilda länder utifrån denna 
disciplinuppdelning har olika fokus för sin kvalifikationsforskning. 
Den nordamerikanska kvalifikationsforskningen har exempelvis ofta 
karaktären av ateoretiska fallstudier där en viss indirekt sociologisk 
orientering innehåller spår av ett teknologiskt – funktionalistiskt 
perspektiv. Västtysk kvalifikationsforskning som också fått stor 
genomslagskraft i Norden utmärks av en stark orientering mot 
sociologi och utbildningsekonomi med marxistiska och 
samhällskritiska förtecken. I Frankrike är det främst inom arbets-
sociologin som kvalifikation ägnats stort utrymme. Här förekommer 
en betydligt bredare diskussion kring begreppet där förutom arbetets 
krav även relationen mellan arbetsmarknad, utbildning och arbets-
livets organisering behandlats. Här har också kompetensbegreppet en 
mer central plats samt som exempel på ytterligare konkretisering en 
viktig begreppslig brygga i relationen mellan skola och arbetsliv.69 
 
I min analys ingår begrepp som hämtats ur Ellströms resonemang 
kring uppbyggnaden av en teoretisk referensram för användning i 
empiriska studier av yrkeskunnande.70 Jag delar hans grundläggande 
beskrivning och synsätt. Utgående från yrkeskunnande konstaterar 
Ellström att de båda närbesläktade begreppen kompetens och 
kvalifikation kan sägas tillhöra samma begreppsfamilj.71 Individen och 
arbetet får därefter bilda grund för Ellströms precisering och 
föreslagna definitioner av kompetens- och kvalifikationsbegreppet 
som kort kan uttryckas på följande sätt. Kompetens utgår från 
individen och avser en individs förmåga att handla i förhållande till en 
given uppgift. Denna förmåga kan uttryckas i termer av 
psykomotoriska, kognitiva, affektiva, personliga och sociala faktorer. 
Kvalifikation avser det som faktiskt krävs för arbetsuppgiftens 
utförande eller vad som formellt/informellt krävs på marknaden. 
                                                 
69 Berner (1989), s 15ff.  
70 Ellström (1992). 
71 Ellström (1992), s 19. Författaren menar med stöd i Wittgenstein att man kan tala 
om familjebegrepp då begreppen inte har en enda innebörd utan en uppsättning 
närbesläktade innebörder. Dessutom kan de betraktas som värdeladdade sociala 
konstruktioner. 
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Definitionerna möjliggör sedan urskiljandet av fem olika innebörder 
av yrkeskunnande. Med utgångspunkt i kompetensbegreppet kan 
yrkeskunnande beskrivas i termer av färdigheter som individen 
besitter eller som något formellt, exempelvis uttryckt i betyg. Utifrån 
kvalifikation kan yrkeskunnande beskrivas i termer av de faktiska 
krav som utförandet av arbetet ställer eller de krav som marknaden 
ställer för att erhålla anställning. Dessa fyra smälter sedan samman i 
en utnyttjad kompetens. 
 
Utifrån dessa begrepp kommer min analys att behandla hur 
yrkeskunnande för olika yrkesgrupper, och i förhållande till olika 
mottagare, framträder i studie- och yrkesorientering. Av uppenbara 
skäl ger detta endast en ytlig bild av yrkeskunnande som exempelvis 
vilka utgångspunkter som är viktiga i studie- och yrkesorientering, om 
det är individens kompetens eller arbetslivets krav. Man kan också 
undersöka i vad mån skillnader mellan olika yrkesgrupper framträder. 
För att mer detaljerat undersöka skillnader i det som framträder krävs 
en fördjupad analys. Också här är min terminologi hämtad från 
Ellström. 
 
Tidigare forskning beträffande kvalifikationsutvecklingen i samhället 
har enligt Ellström uppvisat motstridiga bilder. Den har också gett 
uttryck för en teknikdeterminism och den har haft en stor del av sin 
grund inom den varuproducerande industrin.72 För att söka komma 
tillrätta med dessa problem har han därför utvecklat en taxonomi för 
analys och beskrivning av yrkeskvalifikationer. Ellströms syfte är att 
få ett instrument som möjliggör en analys av konsekvenserna för 
yrkeskunnandet exempelvis på grund av införandet av ny teknik. 
Utgångspunkten är alltså förändringar av arbetet varför 
kvalifikationsbegreppet blir centralt. Begreppet delar sedan Ellström 
in i tre huvudkategorier.  
 
Den första kategorin består av uppgiftsrelaterade kvalifikationer. Här 
handlar det om kvalifikationer som är nödvändiga för själva arbetets 
utförande och därför processberoende. Dessa är sedan uppdelade i tre 
undergrupper: psykomotoriska kvalifikationer, kognitiva kvalifika-
                                                 
72 De tidigare forskningsresultat Ellström refererar till de fyra klassiska 
kvalifikationsteserna: uppgradering, dekvalificering, polarisering och 
omkvalificering. (Se även Nyberg, Dan (red), Björkman, Torsten & Widén, Bo 
(1984). Yrkesarbete i förändring. Stockholm: Carlsson, s 180-191.) 
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tioner samt sociala kvalifikationer.73 Inom denna kategori är anpass-
ning till ett statiskt arbetsliv utmärkande. 
 
Den andra kategorin består av ideologisk-normativa kvalifikationer 
och kan sägas vara processoberoende. Denna kategori är uppdelad i 
affektiva kvalifikationer som fokuserar på attityder och värderingar 
samt personlighetsrelaterade kvalifikationer som avser noggrannhet, 
flit, pålitlighet och snabbhet. Denna kategori tar alltså sin utgångs-
punkt i vad individen besitter och att detta kan vara användbart i en 
rad skilda verksamheter. 
 
Den tredje kategorin benämns som utvecklingsinriktade kvalifika-
tioner och handlar om förmåga att delta i utvecklande uppgifter inom 
olika områden i arbetslivet där kvalifikationer som kreativitet och 
risktagande kan vara av betydelse. Här är möjligheter att också 
utvecklas i sitt arbete av betydelse. Av vikt är därför det 
handlingsutrymme som ges i yrkesutövningen.  
 
Jag är väl medveten om att Ellströms kvalifikationskategorier, av skäl 
som tidigare nämnts, inte är invändningsfria. Som instrument för 
undersökning av hur kvalifikation framträder i studie- och 
yrkesorientering menar jag emellertid att de fyller sin funktion. Mitt 
syfte är att genom beskrivning och analys bidra till förståelse och 
förklaring av studie- och yrkesorientering. Som en del i detta 
undersöker jag därför vilka kvalifikationsutgångspunkter som tas som 
exempelvis kvalifikationer utifrån arbetslivets krav, kvalifikationer 
utifrån individens egenskaper användbara i olika sammanhang eller 
kvalifikationer som syftar till att kunna bidra med förändringar. 
Härigenom bör bland annat förståelsen om huruvida studie- och 
yrkesorientering är ett medel för utbildning till arbetslivet eller ett 
medel för utbildning om arbetslivet fördjupas. 
 
Studie- och yrkesorientering, makt och kontroll 
Studie- och yrkesorientering utgör en viktig del i skola–arbets-
livsrelationen eller om man så vill relationen mellan utbildning och 
                                                 
73 Ellström beskriver de kognitiva kvalifikationerna som olika former av kunskaper 
(förtrogenhet, praktisk, teoretisk och meta-kognitiv kunskap) och intellektuella 
färdigheter (rutinbaserade, regelbaserade, kunskapsbaserade och meta-kognitiva 
färdigheter). Till sociala kvalifikationer räknar han exempelvis ledarskaps- och 
kommunikationsförmåga.  
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produktion. Detta, menar jag, innebär att delar ur Bernsteins 
begreppsapparat blir intressanta att använda i en fördjupad analys.74 
Genom att betrakta studie- och yrkesorientering som en pedagogisk 
praktik är min avsikt att undersöka villkoren för den kommunikation 
som äger rum inom praktiken. Utgångspunkten för analysen tas därför 
i Bernsteins begrepp makt och kontroll. Maktrelationer skapar, 
legitimerar och reproducerar gränser mellan olika grupper av 
exempelvis elever baserad på klass eller kön. Makt har med andra ord 
en avskiljande funktion som fungerar mellan olika kategorier. 
Kontroll å andra sidan är verksam inom en kategori där dess funktion 
är att etablera vad som utgör legitima kommunikationsformer. Med 
denna utgångspunkt blir det sedan möjligt att undersöka hur 
kommunikation inom en pedagogisk praktik på olika sätt reglerar 
formandet av medvetande. För att möjliggöra en undersökning av 
detta har Bernstein utvecklat en modell i vilken klassifikation och 
inramning är centrala begrepp. Principen för klassifikation, som enligt 
Bernstein bidrar till att dölja maktrelationer genom att framstå som 
naturliga, används för att undersöka förhållandet mellan de olika 
kategorierna. Om, till exempel, klassifikationen är stark har varje 
kategori sin egen unika identitet, unika röst och sina egna regler för 
interna relationer. Detta är vad som utmärker en säregen diskurs till 
skillnad från en regionaliserad, kännetecknad av svag klassifikation. 
Klassifikation skapar alltså villkoren för ett socialt utrymme i termer 
av exempelvis skiktning, förmedling och position. 
 
Studie- och yrkesorienteringens former för kommunikation bidrar 
genom klassifikationsprincipen till formandet av medvetande. Detta 
äger rum i en tillägnelseprocess bestämd av vad som är att betrakta 
som legitim kommunikation. För att komma åt kontrollen av 
legitimitet i överföring och tillägnelse används begreppet inramning. 
Inramning syftar således på de principer som styr detta förhållande, 
det vill säga inramning syftar till att kontrollera vad som görs 
tillgängligt, när och hur det görs tillgängligt och vilka sociala 
förhållanden som gäller vid överföringen. Det är också i detta av 
inramningen bestämda överföringsfält som erfarenheter direkt 
konstitueras. Inramningens styrka avgör sedan förvärvarens 
                                                 
74 Nedanstående utläggning om klassifikation, inramning och kod är hämtad ur 
Bernstein, Basil (1990). The Structuring of Pedagogic Discource. Volume IV. Class, 
Codes and Control. London/New York: Routledge, och Bernstein, Basil (1996). 
Pedagogy, Symbolic Control and Identity. London: Taylor & Frances Ltd. 
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möjligheter till kontroll. Inramningen säger alltså något fundamentalt 
om den form innehållet i överföringsprocessen har. 
  
Principerna för maktförhållandena manifesteras alltså i 
klassifikationsprincipen och formen för kontroll kommer till uttryck i 
de principer som skapar inramningen. Ett utförligare resonemang 
kring Bernsteins modell kommer att föras i samband med analysen i 
kapitel 11. Tanken är dock att förståelsen av studie- och 
yrkesorientering genom denna modell ska fördjupas kring vilka 
kunskaper och föreställningar som förmedlas och till vem men också 
vilka resurser för förmedlingen som finns tillgängliga. Det blir också 
möjligt att undersöka förhållandet mellan AMS och skolan beträffande 
inflytandet över studie- och yrkesorienteringen. 
 
Studie- och yrkesorientering som en social faktor 
Som en del i min analys kommer de initiala konstruktionerna av 
studie- och yrkesorientering att, med utgångspunkt i Durkheims 
begreppsapparat, betraktas som ett socialt fenomen. Då ett socialt 
fenomen i grunden kan sägas vara en struktur av kontextualiserade 
innebörder menar jag därför att studie- och yrkesorientering skapar ett 
speciellt mönster av innebörder. 
 
Där bland andra AMS sett yrkesinformerande texter som instrument 
för individen att välja yrkesväg i linje med intressen, anlag och 
rådande arbetsmarknadsförhållande skulle Durkheim ha sagt att 
texterna istället borde betraktas som instrument för att upprätthålla 
nödvändiga arbetsdelningsprinciper för ett fungerande samhälle. Där 
tidigare samhällens utveckling byggde på en mekanisk solidaritet 
vilken krävde likhet och sammanhållning i formandet av ett kollektivt 
medvetande är det moderna samhällets utveckling beroende av en 
organisk solidaritet med specialisering och utrymme för individers 
medvetande att verka. Ett kollektivt medvetande måste alltså formas 
utifrån detta varför samhällets arbetsdelning blir en nödvändig 
förutsättning.75 

                                                 
75 Durkheim (1978). Detta framgår även i Stedman-Jones, Susan (2001). Durkheim 
reconsidered. Cambridge: Polity Press, s 97ff. Här argumenterar författaren gente-
mot bland annat Parsons uppfattning om att ett kollektivt medvetande inte är 
förenligt med de olikheter som uppstår som följd av arbetsdelning. Hon menar att 
Durkheim i sina texter överger tanken om att ett kollektivt medvetande försvinner i 
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Hos en ung Durkheim framkommer tydligt hur han såg samhället som 
ett självreglerande system som ägde förmåga att utveckla nödvändiga 
förutsättningar för denna funktionella samverkan. Allteftersom 
överger han denna uppfattning och förespråkar en mer aktiv politisk 
och moralisk reglering. I detta avseende, menar han, spelar 
förhållningsregler och nytt lärostoff i skolorna en väsentlig roll. Om 
barnen i skolan uppfostrades till sammanhållning skulle de utveckla 
sociala vanor som också skulle få betydelse för deras vuxna liv. 
 
Sett ur detta perspektiv skulle studie- och yrkesorientering kunna 
betraktas som ett bidrag till denna aktiva reglering och därigenom 
representera en del i den sociala ordning som utövar ett tvång 
gentemot individerna. Studie- och yrkesorientering skulle alltså utgöra 
en viktig ingrediens i formandet av det Durkheim benämner 
conscience collective där sociala fakta utövar ett osynligt och 
omärkligt tvång på individer att uppföra sig på ett visst sätt. Då detta 
väl inryms inom ramen för de i anslutning till syftet presenterade 
frågeställningarna, samt även verksamhetens inplacering i skolan, blir 
Durkheims tankar kring det sociala tvånget intressanta. Studie- och 
yrkesorientering i skolan skulle alltså ses som ett uttryck för en aktiv 
reglering i formandet av det kollektiva medvetandet. 
 
Som bekant arbetade Durkheim med olika betydelser av socialt tvång. 
En sådan betydelse handlar om yttre betingelser att ta hänsyn till och 
benämns materiellt tvång. För Durkheim handlade detta om volym 
och täthet, det vill säga antalet människor och deras kontakter med 
varandra inom ett givet område. Tvånget (eller trycket) ökar när 
kontaktfrekvensen ökar. En intressant iakttagelse skulle möjligen vara 
att ett införlivande av studie- och yrkesorientering i skolan ökar 
kontaktfrekvensen inom en avsedd målgrupp vilket i sin tur skulle 
innebära att tvånget genom denna inplacering skulle öka.  
 
Den andra betydelsen som Durkheim ger det sociala tvånget benämner 
han strukturellt tvång. Här handlar det om att samhällets gruppering 
och organisering i exempelvis hierarkier utgör ramen för tvånget och 
härvidlag torde texterna ha en viss betydelse. Genom att undersöka 

                                                                                                                   
ett samhälle kännetecknat av arbetsdelning. Istället ändrar det karaktär utan att för 
den skull mista sin unika funktion att bejaka kollektiva värden och ideal.  
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texternas förhållande till varandra kan möjligen urval och presentation 
få viss betydelse för dessa ramar.  
 
Texten torde också på ett mer påtagligt sätt vara betydelsefullt för det 
normativa tvånget. Detta tvång som verkar genom aktörernas 
förståelse, känslor och motivation är enligt Durkheim det tvång där 
socialiseringen har sin största genomslagskraft.  
 
Texten blir normerande inte endast utifrån vad som behandlas utan 
även utifrån hur det behandlas. Språket får alltså en betydelsefull roll. 
Denna roll förstärks ytterligare i den för Durkheim fjärde och 
avslutande betydelsen av socialt tvång, det kognitiva tvånget. Inom en 
given gemenskap tillägnar sig individen under sin uppväxt, genom den 
kulturella påverkan som äger rum inom denna gemenskap, kollektivt 
givna sätt att tänka och uppfatta verkligheten. I denna påverkan spelar 
språket en avgörande roll.76 
 
Utgångspunkter för en avslutande reflexion och ett epistemologiskt 
förtydligande 
Att mitt empiriska studieobjekt utgörs av en företeelse och inte 
uppfattningar om denna företeelse ska inte ses som ett uttryck för att 
den kunskap eller förståelse jag når skulle vara oantastlig. Lika liten 
tilltro till den logiska empirismens tanke om att min enda möjlighet att 
nå kunskap ligger i själva erfarandet av ett fenomen, och att 
fenomenet därigenom inte skulle ha någon bakomliggande mening, 
lika liten tilltro har jag till Kants tankar om betydelsen av 
medvetandets aprioriska kategorier som säger att kunskap nås genom 
sinneserfarenhet i kombination med rena förståndsbegrepp 
(kategorier) som är oberoende av någon erfarenhet.77 
 
                                                 
76 Guneriussen, Willy (1996). Émile Durkheim. I  Heine Andersen & Lars Bo 
Kaspersen  (red). Klassisk och modern samhällsteori. Lund: Studentlitteratur, s 74-
95.  
77 Kant, Immanuel (2001). Kritik av praktiska förnuftet. Lund: Argos, s 179. ”Varje 
bruk av förnuftet med avseende på ett objekt kräver rena förståndsbegrepp 
(kategorier), utan vilka inget objekt kan tänkas. Dessa kan användas för det 
teoretiska bruket av förnuftet, dvs. för detta slags kunskap, endast såtillvida som 
åskådning (som alltid måste vara sinnlig) samtidigt läggs till grund för dem och 
därför endast för att genom dem representera ett objekt för möjlig erfarenhet. Men 
nu är det förnuftets idéer, som alls inte kan ges i någon erfarenhet, som jag måste 
tänka med hjälp av kategorier för att få kunskap om ett objekt.” 
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Epistemologiskt menar jag istället att den kunskap jag erhåller nås 
genom konstruktionen av mitt forskningsobjekt och de ”verkligheter” 
som jag skapar. Kunskapen är således grundad i min egen förför-
ståelse och i de teorier på vilka jag stöder mig. 
 
Detta förhållningssätt, till skillnad från de föregående, inte bara 
möjliggör ett reflekterande. Reflexion blir också nödvändig. Vad är 
det i min egen position, i mitt val av problemområde, i mitt val av 
teorier och i mitt tillvägagångssätt som ”avgränsar det tänkbara och 
förutbestämmer tanken.”78 Det blir alltså nödvändigt att som Bourdieu 
uttrycker det i Homo Academicus ”objektivera objektiveringen” eller 
att utsätta forskarens förståelse för samma behandling som man 
utsätter sitt forskningsobjekt för.79 
 
I den avslutande diskussionen kommer jag därför med utgångspunkt i 
tre frågeställningar att föra ett resonemang kring betingelserna för mitt 
avhandlingsarbete. Frågorna som använts i ett liknande syfte av Ingrid 
Heyman är: 
 

• Vilka intressen driver en forskare att undersöka just det som 
valts för undersökning? 

• Vad är det som gör att forskaren ser det han eller hon ser? 
• Vilka konsekvenser får den intellektuella förvrängningen, d v s 

att teoretiserande ges företräde framför praktikens egen logik i 
det vetenskapliga arbetet? 

 
De två första frågorna handlar bland annat om att reflektera över var 
jag befunnit mig under mitt arbete i relation till andra, i relation till 
andra forskningstraditioner eller om man så vill i relation till det 
omgivande fältet. Den tredje frågan handlar om förhållandet till objekt 
och teori. Det handlar om risken av sammanblandningar mellan 
empiriska data och analysinstrumentets logik och alltså en samman-
blandning av modell och verklighet: 
 
                                                 
78 Heyman, Ingrid (1999). En självreflexiv dimension i vetenskapligt arbete. 
Pedagogisk forskning i Sverige, 4 (2), s 162-180. Heymans översättning av 
Bourdieus A lecture on the lecture.  
79 Bourdieu, Pierre (1996). Homo Academicus. Stockholm/Stehag: Bruno Östlings 
Bokförlag Symposium. På sidan 51 för författaren ett resonemang om nödvändig-
heten med bland annat detta. 
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Att tro att en modell av verkligheten är densamma som verkligheten 
och därvid tillskriva praktiken samma slags logik som ligger inbäddad 
i en vetenskaplig modell är ett exempel på intellektualistisk 
förvrängning.80 

 
Här handlar det också om att reflektera över teorins betydelse i 
bemärkelsen att mitt val av teori gör att vissa egenskaper hos objektet 
framträder medan andra försvinner. 
 
Offentligt tryck, rapporter och yrkesinformerande texter 
Konstruktionen av mina tre syoverkligheter, som beskrivits ovan, 
baseras på en del av mitt empiriska material, de yrkesinformerande 
texterna hämtade från perioden 1940-1970. I min studie ingår även 
andra texter och från andra tidsperioder varför vissa klargöranden är 
nödvändiga. Jag kommer därför att beskriva vilka olika slag av texter 
som behandlats samt i vilka sammanhang de förekommer.  
 
Tre slag av texter ingår i min studie, offentligt tryck, individuellt 
framställda rapporter samt yrkesinformerande texter. Dessa har i 
varierande grad fått dominera avhandlingens olika avsnitt. Så har till 
exempel kontextuella beskrivningar av hög relevans för avhandlings- 
området grundats på innehållet i offentliga dokument. Innehåll av 
detta slag har bland annat utgjort grunden för indelningen i mina tre 
syoverkligheter där intentioner som uttalats av representanter för 
utvecklingen inom studie- och yrkesorientering använts. Betydelsen 
av dessa intentioner blir därigenom starkare.81 Genom att till dessa 
koppla andra offentliga dokument som verksamhetsberättelser, 
författningstexter och läroplaner men även individuellt framställda 
rapporter, berikas beskrivningen. 
 
Individuellt framställda källor utgörs av områdesrelevant forskning, 
artiklar ur tidskrifter inom området men även röster från personer med 
inflytande över området. I åtminstone de två senare fallen uppstår 
vissa tillförlitlighetsproblem då deras direkta inblandning och 

                                                 
80 Heyman (1999), s 173. 
81 Graden av sanktion respektive representativitet behandlas av Lundahl som menar 
att dessa har det största värdet vid urval av källor där ”personer och grupper som fått 
organisationens uppdrag att föra talan […] är de viktigaste rösterna. Lundahl, 
Lisbeth (1997). Efter svensk modell. LO, SAF och utbildningspolitiken 1944-90. 
Umeå: Boréa Bokförlag. 
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förhållanden till problemområdet medför en intressepåverkan. Att 
ställa olika intressenters uttalanden mot varandra och att söka förstå 
dessa mot bakgrund av offentliga dokument minskar problemen 
samtidigt som båda typerna av källor är nödvändiga.82 
 
De yrkesinformerande texterna skulle också kunna benämnas 
pedagogiska texter, d v s texter för bruk i syfte att informera och 
övertyga.83 Pedagogiska texter handlar nödvändigtvis inte om skolans 
verksamhet även om de pedagogiska aspekterna i detta fall förstärks 
genom texternas användning i skolan. Likt andra texter är de 
pedagogiska ingen direkt avbildning av verkligheten. Istället ska de 
betraktas som sociala konstruktioner påverkade av ideologier, teorier 
och kunskapssyn vilket innebär att de bidrar till en perspektivering av 
världen.84 Denna perspektivering utgör emellertid inga problem för 
detta arbete då jag istället menar att den utgör själva förutsättningen 
för att kunna förstå. 
 
En pedagogisk text är vidare ett bestämt ämnesmässigt innehåll 
genom vilket det befäster gränserna till andra ämnen. Den peda-
gogiska texten förmedlar dessutom metakunskaper genom att verka 
normerande i exempelvis värdering av kunskapsbegreppet och utgör 
vidare en ramfaktor i det att den indirekt visar hur kunskap ska 
inhämtas. 
 
Det är framför allt befästandet av gränser gentemot andra ämnes-
områden som är av intresse för denna avhandling men även i viss mån 
förmedlandet av metakunskaper. Som texter i studie- och yrkes-
orientering blir det alltså nödvändigt för min förståelse att undersöka 
hur gränserna upprätthålls och vilka kunskaper som förmedlas. 
 
Åter talar jag, som så många gånger tidigare, om ”texter i” studie- och 
yrkesorientering varför en förklaring är nödvändig. När jag talar om 
”texter i” avser jag inte att texten är detsamma som objektet. Det är 
                                                 
82 Selander, Staffan (1992). Pedagogiska texter som forskningsfält. Forskning om 
utbildning, 19 (4), s 72-84. Författaren skiljer mellan synliga, externa texter och 
dolda interna texter och menar att dessa tillsammans ger en bild av exempelvis en 
institutions omvärldsuppfattning. 
83 Resonemanget om pedagogiska texter bygger på Selander (1992). 
84 Säljö, Roger (1990). Språk och institution: Den institutionaliserade inlärningens 
metaforer. Forskning om utbildning, 17 (4), s 5-17. 
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inte heller en del av objektet då det i så fall skulle vara mer adekvat att 
tala om ”texter för”.85 Istället menar jag att texten utvecklar objektet 
och att min uppgift blir att synliggöra just detta. Det är dessutom min 
mening att detta inte är möjligt i studier av ”texter om” objektet då ju 
dessa texter säger sig vilja beskriva objektet. I sådana texter kan jag 
därmed enbart undersöka vederhäftigheten hos beskrivningen.  
 
Att texterna bör behandlas som ”texter i” stöder jag också på det 
resonemang som Hegel för beträffande dialektiken mellan kunskap 
och uppfattning om kunskap. Han menar att samtidigt som dialektiken 
möjliggör ett ifrågasättande av de otillräckliga föreställningar enligt 
vilka kunskap är en förverkligad norm, måste man vara klar över att 
de i en viss annan stund betraktats som sanna och därigenom skapat en 
praxis. Det innebär därför att fullständig kunskap inte alltid 
förverkligas.86 Kunskapens praxis kan inte skiljas från min kunskaps-
uppfattning, för om man gör det blir kunskapen ofullständig, då den 
därigenom kommer att grundas på en felaktig självuppfattning.  
 
Genom att skilja studie- och yrkesorientering från min uppfattning om 
studie- och yrkesorientering, något som för övrigt är omöjligt enligt 
hermeneutiken, skulle jag alltså erhålla en ofullständig kunskap om 
studie- och yrkesorientering. Det är också ett av problemen som lätt 
kan uppstå om jag utgår från ”texter om” studie- och yrkesorientering. 
Texterna får karaktären av att beskriva studie- och yrkesorienteringens 
praktik utifrån dess egen logik utan att egentligen problematisera 
skillnader som gäller i förhållande till den logik som gäller för 
textproduktionen. Vid användandet av ”texter i” studie- och 
yrkesorientering är denna skillnad uppenbar. Utifrån dessa texter 
konstruerar jag en verklighet för att visa på otillräckligheten i 
föreställningar om studie- och yrkesorienteringens avsikt. Då denna 
konstruktion grundas på en annan praxis än studie- och 
yrkesorienteringens, det vill säga forskningens, ger den upphov till 

                                                 
85 Lundgren, Ulf P (1983). Between Hope and Happening. Text and Context in 
Curriculum Development. Geelong: Deakin University Press. I enlighet med 
Lundgrens användning och särskiljande mellan ”texter för pedagogik” och ”texter 
om pedagogik”.  
86 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1973). Hegel i urval, (översättning och urval 
Kurt Wickman). Stockholm: Gidlunds Förlag. Enligt Hegel är kunskap om världen 
parad med självinsikt. 
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vetenskaplig förståelse som leder till vetenskaplig kunskap. Risken för 
sammanblandning minskar alltså.  
 
Att det empiriska materialet har en uttalad informativ karaktär gör att 
dessa källor måste behandlas inom ramen för samhällsinformation. 
Frågor om vilka behov som föreligger, vilka mål som ska gälla och 
effekterna av information blir viktiga och för att belysa detta utgår jag 
från resonemang hämtade ur betänkandet från 1967 års informations-
utredning.87 I utredningens direktiv från maj 1967 får man en första 
uppfattning om med vilken bredd man från myndighetshåll såg på 
samhällsinformationen. Så menade man t ex att skolans undervisning i 
samhällskunskap fullgjorde en viktig samhällsinformativ funktion och 
att redan befintligt informationsmaterial som användes i skolorna även 
skulle kunna utnyttjas i andra sammanhang.  
 
Information kan vara direkt, det vill säga förmedlas av en individ till 
en annan eller till en grupp av individer, men den kan även vara 
indirekt. Det senare kan gälla texter, som fallet är här, där man har för 
avsikt att nå ut till många som är spridda över ett geografiskt stort 
område och som har skiftande bakgrund både beträffande utbildning 
samt övriga erfarenheter. För att informationen ska vara anpassad till 
denna indirekta kontaktform krävs att den beträffande elevinformation 
är allmängiltig och okomplicerad och att den för funktionärer är 
allmängiltig.  
 
Ett exempel på den direkta kontaktformen är när vägledaren i skolan 
informerar om förhållanden som väckts av låt säga en elevs speciella 
frågor i samband med yrkesvalet. För att inte enbart vara utelämnad 
till någon form av personlig kompetens blir det viktigt att öka 
tjänstemannens förutsättningar att lämna adekvat information. För 
detta behövs en väl fungerande intern informationstjänst som mycket 
väl kan vara indirekt. Den kan också vara komplex då dess 
mottagargrupp är tämligen homogen. Kraven på användbarhet medför 
en viss grad av allmängiltighet. För att inte hamna i oändliga uppräk-
ningar av tänkbara svar till tänkbara frågor måste denna 

                                                 
87 SOU 1969:48: Vidgad samhällsinformation. Stockholm. Betänkande från 1967 års 
informa-tionsutredning. Genom betänkandets tidsmässiga inplacering torde det vara 
rimligt att anta att dess idéer haft en viss påverkan på utformningen av delar utav 
mitt empiriska material.  
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allmängiltighet byggas upp på förväntade frågor eller på vad man från 
myndighetens sida vill förmedla.  
 
Om man betraktar det yrkesinformerande materialet, alltså både elev- 
och funktionärsmaterial, som en entitet kan man utifrån detta se på 
elevmaterial som en text som är allmän och enkel och som dessutom 
ger upphov till frågor som gör att ett behov av vägledarens tjänster 
efterfrågas. Svaren på dessa frågor finns i funktionärsmaterialets text 
som är något mindre allmängiltig och mer komplex.  
 
Flera bakomliggande motiv till en intensifiering av informerandet kan 
också utläsas i utredningen. Det handlar inte enbart om att genom 
faktisk sakupplysning rätta till missförstånd och felaktiga handlingar 
hos medborgarna. Informationen har även till syfte att förstärka och 
eventuellt förändra beteenden i en riktning som bedöms värdefull för 
samhället. Detta framgår inte minst i en bilaga till Informations-
utredningen där myndigheter fått ange områden som de bedömt vara i 
stort behov av information. AMS som anger sju områden lyfter bland 
annat fram könsroller och yrkesval där målet är att bryta 
könsbundenhet och attityder som verkar hämmande för individens 
valmöjligheter. Ett annat område avser gymnasisters val av utbildning 
där målet är att få studenter att söka andra universitetsutbildningar än 
humanistiska och samhällsvetenskapliga. Ytterligare ett område som 
omnämns är den moderna arbetsmarknadens krav på rörlighet där 
målet är att visa på fördelar för individen som hög rörlighet och 
omställningsberedskap erbjuder.  
 
De skilda formerna av information blir betydelsefull vid gruppering av 
de yrkesinformerande texterna medan de bakomliggande motiven 
måste beaktas vid tolkning av de ingående styrdokumenten.  
 
Urval av texter 
Urvalet av de texter som utgör underlag till den kontextuella 
beskrivningen är initialt styrt av det jag letar efter och försöker få 
besvarat. Det som därför, till en början, satt upp gränser vid 
texturvalet är studie- och yrkesorientering, AMS och dess relation till 
skolan samt tidsperioden 1940-1970.  
 
Avhandlingens empiriska del inleds i kapitel 4 med bilder ur 
arbetslivet under perioden 1940-1970. Underlaget till dessa 
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beskrivningar är i huvudsak andra personers rapporter som i en del fall 
fördjupats med hjälp av officiella dokument. Samma förhållande 
gäller för det inledande avsnittet i kapitel 5. Här beskrivs händelser 
från sekelskiftet fram till 1940 som kan ha påverkat tillkomsten av 
studie- och yrkesorientering i Sverige. Då jag inte ämnar förklara 
orsakerna till uppkomsten av studie- och yrkesorientering ska denna 
beskrivning enbart ses som en fond för den fortsatta beskrivningen av 
vägledningsverksamhet och materialframställning.  
 
Beträffande underlaget till beskrivningen av vägledningsverksamheten 
under 1940-1970 i kapitel 5 och arbetet med att framställa de 
yrkesinformerande texterna i kapitel 6, gäller det omvända. Här består 
grunden till största delen av officiella dokument. AMS 
verksamhetsberättelser, och då framför allt de delar ur dessa som är 
hämtade från sektioner inom verket som direkt sysslade med studie- 
och yrkesorientering, tillsammans med offentliga utredningar och 
verksamhetsanvisningar är kompletterade med forskningsarbeten och 
historiska verksamhetsbeskrivningar. Avsikten är, om än på ett 
övergripande sätt, att visa vad som låg bakom utvecklingen av den 
verksamhet som bedrevs vid AMS beträffande uppbyggnaden av den 
svenska studie- och yrkesorienteringen. Jag vill också visa hur det 
faktiska utförandet av studie- och yrkesorienteringen under perioden 
dominerades av AMS även om allt mer arbete kom att utföras inom 
skolan. Det sistnämnda har för övrigt inneburit att officiella dokument 
hämtade från skolan och röster från inblandade aktörer har använts för 
att komplettera den kontextuella översikten. 
  
Kapitlen ska alltså ge en övergripande bild av arbetsmarknads- och 
utbildningssituationen samt av den kontext i vilken de yrkesin-
formerande texterna framställts. Avsikten är att underlätta förståelsen 
av det som kommer till uttryck i texterna, inte genom att skapa en 
illusion av delaktighet och närvaro i denna kontext utan mer för att 
visa på den distans som råder.  
 
Den digra omfattningen av yrkesinformation gör ett urval nödvändigt. 
Detta urval presenteras som avslutning av kapitel 6. Som framgår i 
anslutning till avhandlingens syftetsbeskrivning är inte den totala 
omfattningen av produktionen föremål för min undersökning. Här 
finns såväl en tidsmässig som en innehållslig avgränsning varför både 
en gruppering och en periodisering av texterna är nödvändig. Som 
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underlag för kategoriseringen har AMS:s uttalade intentioner med 
respektive produktion fått gälla, och för periodiseringen har 
utgångspunkten varit att undersöka texter från perioden då AMS 
ansvarade för både produktion och verksamhet. Detta innebär 
beträffande funktionärsmaterialet att man producerade texter för sin 
egen personal och inte som fallet är efter 1971 att produktionen även 
riktas mot vissa personalgrupper inom skolmyndigheten. Härmed 
undviks en del av problematiken kring synen på hur viktig uppgiften 
som sådan kan ha uppfattats i förhållande till huvudmannaskapet.  
 
Periodisering 
Studien är som tidigare nämnts tidsmässigt placerad till perioden 
1940-1970. Under denna tidsrymd är det möjligt att, utifrån händelser 
och styrdokument, ytterligare kronologiskt precisera vissa delperioder. 
Tanken är inte att utgå från en strikt tidsbaserad uppdelning av 
perioden i exempelvis de ingående årtiondena. Eventuella skillnader i 
textmaterialet kan självfallet inte förklaras utifrån tid men väl av 
organisationsförändringar och innehåll i styrdokument. En tidsmässig 
indelning kan emellertid underlätta urskiljande av skilda uttryck inom 
samma material, samtidigt som identifieringen av skillnader mellan 
olika material inte försvåras. Händelser under de olika perioderna kan 
då ses som en bakgrund mot vilken det blir möjligt att förklara 
eventuella förändringar i innehållet som sedan bidrar till förståelsen av 
studie- och yrkesorientering.  
 
Eftersom uppfattningar som förekommer under en period inte behöver 
ha sin omedelbara grund i just den periodens händelser och dokument 
är det heller inte nödvändigt att exempelvis låta perioder inramas av 
tillkomsten av två betydelsefulla dokument. En uppfattning konsti-
tuerad under en period kan mycket väl ha sin grund i "historiska" 
konstruktioner, konstruktioner som koagulerar för att senare med kraft 
påverka konstituerandet av uppfattningar i ny tid. På samma sätt kan 
tankar som utgör grunden för ett tidsbestämt dokument mycket väl ha 
påverkat händelser redan före sin tillkomst. Det är därför nödvändigt 
att förstå att händelser som beskrivs under en period inte ”tillhör” 
enbart den perioden utan även de omkringliggande.  
 
Gruppering 
En första genomgång visar att materialet innehållsmässigt kan delas in 
i två huvudgrupper, en med utgångspunkt i yrke och en med 
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utgångspunkt i utbildning. Då denna studies fokus ligger på yrkes-
informerande material gör denna första uppdelning att utbildnings-
informationen bortfaller.88 En betoning av "informerande" gör också 
att material med utgångspunkt i yrke men med andra primära syften 
än information hamnar utanför studiens intresseområde. Här kan 
nämnas den del av produktionen, riktad mot tjänstemän, som hade 
karaktären av anvisningar och metodförslag samt texter för klassi-
ficering.89 
 
Tabell 3.1 Avgränsning av texterna utifrån innehållsfokus och syfte. 
 
 Utbildning Yrke 
 
Information 
 
 

 
Ex vis Att Välja Studieväg 

 
Material för denna studie 

Annat ex vis 
kategorisering, 
klassificering, statistik 

 
Ex vis Svensk 
Utbildningsnomenklatur 

 
Ex vis Nordisk Yrkes-
klassificering 

 
Även grupperingar inom det yrkesinformerande materialet är möjlig 
att upprätta. En sådan är en indelning baserad på mot vem materialet 
riktas, tjänstemän eller elever/kunder. Materialet kan alltså betraktas 
utifrån den målgrupp AMS avser att nå. I beskrivningen av 
verksamheten från SAK/AMS framkommer tydligt hur diskussioner 
kring denna uppdelning förts och att skilda material producerats 
utifrån dessa perspektiv.  
 
Några skillnader och likheter som kan vara av betydelse för tolkningen 
är viktiga att notera. Medan funktionärsmaterialet är tämligen konkret, 
exakt och informationsrikt, är elevmaterialet abstrakt och tunt. Detta 
medför också att där texten i elevmaterialet är talspråklig och ledig är 
funktionärsmaterialets text betydligt mer precis och skriftspråklig. 
Båda grupperna av texter kan dock sägas vara faktiva och sakliga där 
närvaron av en berättare är vanligare i elevmaterialet. Berättarrollen 
medför också att den lexikala nivån är betydligt lägre än i 
funktionärsmaterialet, med större osäkerhet och fler värderande inslag. 
Allt material kan beskrivas som expertproduktion där vissa skillnader i 
                                                 
88 Här avses material vars syfte är att ge utbildningsbeskrivningar även om de kan 
innehålla hänvisningar till tänkbara yrkesområden. 
89 Ett exempel är Nordisk yrkesklassificering (NYK) vars verksamhetsorienterande 
indelningsgrund främst är avsedd för registrerings- och statistikändamål. 
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innehållet, sådant det framstår vid läsning av texterna, är iakttagbara. 
Funktionärsmaterialet kan sägas ha en stark explikativ framtoning 
medan elevmaterialet är mycket tydligare direktivt till sin karaktär. 
Den officiella avsikten för båda kategorierna är dock informativ. 
  
Även materialets helhetskaraktär i termer av specifikt eller generellt 
kan utgöra grund för gruppering. Det yrkesinformerande materialet för 
tjänstemän är nästan uteslutande att betrakta som specifikt. 
Beträffande elevmaterialet kan man å ena sidan tala om material vars 
karaktär är allmänt, generellt och heltäckande. Här återfinns material 
som ofta delas ut, alltså en produkt som finns-här-för-eleven. Man kan 
också, å andra sidan, tala om ett material vars innehåll kan sägas vara 
specifikt och del-täckande. Sådana texter finns tillgängligt för dem 
som önskar, det vill säga ett material som finns-där-för-eleven.90 
Elevmaterial kan vidare grupperas utifrån skolform samt i en del fall 
även kön.91  
 
I samband med jämförelser mellan texter uppdelade i ovanstående 
grupperingar förekommer dessutom en ytterligare precisering där ett 
arbetsdelningsperspektiv med olika yrkesgruppers klassmässiga 
tillhörighet används. Utgångspunkten här är densamma som Gesser 
använde vid sin undersökning av Svenskt yrkeslexikon (Gesser, 
1977). Förekommande yrken grupperas och delas in i tre klasser, 
arbetare, lägre medelklass och högre medelklass. Ett urval av dessa 
yrken används sedan i samband med tolkningsarbetet. 
  
Texturval 
En beskrivning av de texter som AMS producerat återfinns i kapitel 7. 
Jag vill emellertid redan här kort nämna de texter som ingår i min 
studie relaterade till gjorda preciseringar. 
 

                                                 
90 Exempel på specifikt elevmaterial är Yrkesupplysningsbladen samt delar ur 
Radiobrevlådan. Till de generellt inriktade materialen hör folkskolematerialet Att 
välja yrke, realskolans Skola och yrke samt gymnasieskolans Student-år, den icke 
målgruppsbestämda Yrke och framtid samt delar ur Radiobrevlådan. 
91 Ett exempel är 1941 års upplaga av Att välja yrke. I huvudsak är dock kön som 
indelningsgrund för produktion av skilda texter en utgångspunkt av senare datum 
och faller därför utanför avhandlingens tidsmässiga ramar. 
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Beträffande texter för funktionärer har jag använt ett material, 
Yrkeskartoteket/Svenskt yrkeslexikon92. Materialet förekommer under 
samtliga tre årtionden, vilket möjliggör studier av eventuella 
förändringar inom materialet över tid relaterat till styrdokument och 
organisatoriska ingrepp. Det blir också möjligt att jämföra dessa texter 
med texter avsedda för olika elevgrupper.  
 
De texter för elever som använts kan uppdelas i generell och specifik 
yrkesinformation. Att välja yrke för folkskolans elever, Skola och Yrke 
för bland andra realskoleelever och Gymnasisters ämnessval/Yrken 
och utbildningsvägar för studenter kan betraktas som specifika medan 
Radiobrevlådan (del av), Yrkesupplysningar och Yrke och framtid är 
av generell natur. 

                                                 
92 Ändrade namn 1951 från Yrkeskartoteket till Svenskt yrkeslexikon. 
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Del II Empiri 
Den empiri ur vilken jag hämtat mina data, det vill säga de 
yrkesinformerande texterna, är inbäddad i en kontext som är av 
betydelse för utformningen av innehållet i dessa texter. Min förståelse 
av denna kontext utgör en del av den förförståelse som är själva 
grunden för att överhuvudtaget förstå mitt studieobjekt. Den är också 
av betydelse för mitt förhållningssätt till empirin och de frågor som 
jag ställer för att kunna konstruera mina syoverkligheter. I de 
inledande kapitlen av denna del i avhandlingen beskriver jag därför 
denna förståelse genom ett antal sammanhang som jag bedömt vara 
relevanta inom mitt problemområde. De tre avslutande kapitlen 
behandlar därefter de konstruerade syoverkligheterna. 
 
I kapitel 4 tecknas en översiktlig bild av situationer i arbetslivet från 
den aktuella tidsperioden. Bilden ska inte ses som en fullödig 
beskrivning eller som en jämförelse av olika tidsepoker med avseende 
på olika faktorer. Istället utgår beskrivningen från händelser som jag 
bedömt vara intressanta ur ett studie- och yrkesorienteringsperspektiv 
och som sedan undan för undan fördjupas. Detta innebär att 
beskrivningen är kronologisk och att händelser från 1940-talet bildar 
underlag och fördjupas i beskrivningen av 1950-talet och så vidare. 
 
I kapitel 5 beskrivs den organisatoriska utvecklingen av yrkesväg-
ledningsverksamheten. För att ge en möjlig förståelse till motiven 
bakom yrkesvägledningens tillkomst ges inledningsvis en kort 
översikt av perioden från sekelskiftets början fram till yrkesväg-
ledningens etablerande i Sverige i början av 1940-talet. Därefter 
beskrivs verksamheten under de tre aktuella årtiondena. Här beskrivs 
olika myndigheters, utredningars och personers syn på organiseringen 
men även hur ett eventuellt samarbete skulle handhas. Kapitlet 
avslutas med en genomgång av AMS vägledningsinsatser både inom 
den egna förmedlingsverksamheten och inom skolan. 
 
Kapitel 6 har de yrkesinformerande texterna som utgångspunkt och 
inleds med en beskrivning av hur arbetet med framställningen bedrevs 
vid AMS, med vilka man samarbetade och vad detta samarbete bestod 
av. Här behandlas också de direktiv kring framställningen som fanns. 
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Efter en kortare beskrivning av den totala produktionen av yrkesinfor-
mation från tidsperioden avslutas kapitlet med en något mer detaljerad 
beskrivning av de texter som ingår i mitt arbete.  
 
I kapitlen 7, 8 och 9 konstrueras tre syoverkligheter utifrån de i syftet 
uppställda intentionsindelningarna. Vad framträder om texterna 
behandlas som om syftet att arbetsmarknadsanpassa, syftet att med-
vetandegöra eller syftet att utbildningsmotivera är uppfyllt? 
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KAPITEL 4  

Bilder ur arbetslivet under 1940-1970 
Som jag behandlat i teorikapitlet är förförståelse en betydande 
ingrediens i tolkningsarbetet. Förförståelsen verkar i samband med 
urval och behandling av mina empiriska data. Den hjälper mig att 
upprätthålla en nödvändig distans till mina datas ”annat-het” och 
framför allt, den hjälper mig att ställa nödvändiga frågor för att nå 
kunskap om mitt studieobjekt, studie- och yrkesorientering.  
 
Här vill jag därför teckna en översiktlig bild av situationen på 
arbetsmarknaden under perioden 1940-1970. Ambitionen är inte att ge 
en heltäckande beskrivning av alla olika arbetsmarknadsfaktorer som 
verkat under perioden. Den ska istället ses som en översikt över några 
faktorer som jag bedömt kan ha varit av betydelse för studie- och 
yrkesorientering. Beskrivningen tar bland annat upp synen på arbets-
marknadsproblem, sysselsättningssituation, teknikutveckling och 
utvecklingen inom yrkesutbildning. Den berör också kvinnors 
situation på arbetsmarknaden och influenser från vetenskapliga 
discipliner. Översikten bygger på officiella dokument, statistiskt 
material, forskningsrapporter och avhandlingar som på olika sett berör 
AMS och skolan under perioden samt röster från i sammanhanget 
betydande personer. 
 
1940-talet och en förändrad syn på arbetsmarknadsproblem  
I slutet av 1930-talet var oron för en snabbt ökande arbetslöshet stor 
inom den socialdemokratiska regeringen. Med nära nog cyklisk 
regelbundenhet hade det i Sverige under 1900-talets början uppstått 
betydande sysselsättningsproblem vid inledningen av varje nytt 
decennium. Under tidigt 1920-tal uppgick exempelvis arbetslösheten 
till nästan 35 % eller drygt 160 000 personer för att sedan sjunka till 
cirka fem procent mot slutet av årtiondet. I mars 1933 var 
arbetslösheten åter hög och uppgick till 28 % eller cirka 187 000 
personer. Även om arbetslösheten i slutet av 1930-talet var låg 
befarades därför en liknade situation kunna inträffa under inledningen 
av 1940-talet.93 En rad utredningar och kommissioner tillsattes med 
                                                 
93 Rundblad, Bengt G (1968). Yrkesliv och arbetsmarknad. I Edmund Dahlström 
(red). Svensk samhällsstruktur i sociologisk belysning. Stockholm: Svenska 
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uppgifter att öka beredskapen inför vad som förväntades men den 
fruktade situationen infann sig inte. Andra mörka moln tornade istället 
upp sig vilka på ett drastiskt sätt påverkade arbetsmarknads-
situationen.  
 
Sverige befann sig i krigsberedskap. De arbetsmarknadsmässiga 
konsekvenser som detta kom att medföra, bland annat beträffande 
landets självförsörjning och handel, nödvändiggjorde en ökad statlig 
styrning och kontroll av utvecklingen. Förutom organisatoriska 
förändringar med starkare centralisering och utbyggnad av 
samordnande och verkställande organ som följd (länsarbetsnämnder 
och arbetsförmedlingar) märks framför allt tre åtgärder. 
 
En åtgärd var den omdirigering av arbetskraft som företogs från 
sektorer med arbetslöshet till andra med brist eller där behov ansågs 
föreligga. Sektorerna för omflyttningar varierade där den mest 
betydelsefulla förklaringsfaktorn för dessa variationer självfallet är 
kriget. Arbeten med anknytning till exportindustri, handel eller 
produktion baserad på förädling av utländska råvaror hade stora 
sysselsättningsproblem. Detsamma gällde sjöfart. Det fanns dock 
områden som efterfrågade arbetskraft som till exempel jord- och 
skogsbruk, husligt arbete samt vissa delar av verkstadsindustrin. 
Beträffande industri- och hantverksyrken var det dock inte förrän 
under de sista krigsåren som ett visst behov uppstod. Under 1941 
fanns det till exempel fler än fem sökande per ledig plats inom 
industrin men så var också detta år det ur sysselsättningssynpunkt 
mest besvärliga under kriget.  
 
Att denna åtgärd inte sågs som en generell rörelsebefrämjande insats 
utan istället handlade om en aktiv styrning från staten framgår bland 
annat av situationen inom jordbruket. Då detta var en sektor med hög 
efterfrågan på arbetskraft blev avfolkningen av landsbygden ett snabbt 
växande problem. Det var därför nödvändigt att staten med riktade 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder som medel bromsade den tilltagande 
utflyttningen. 
 
                                                                                                                   
bokförlaget, s 116. Se även Furåker, Bengt (1976). Stat och arbetsmarknad. Studier 
i svensk rörlighetspolitik, (akademisk avhandling). Stockholm: Arkiv, s 129. I 
januari 1922 var 34.3 % av befolkningen i arbetsför ålder eller drygt 163 000 
arbetslösa. Motsvarande siffra för mars 1933 var 187 000. 
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De andra åtgärderna som vidtogs för att öka den statliga styrningen 
över arbetsmarknaden var riktade korta utbildningsinsatser och ökade 
informationsinsatser. Kurser som bedömdes viktiga för landets 
försörjning igångsattes både i arbetsmarknadskommissionens egen 
regi och genom statsbidragsfinansiering. Inom skogsbruket deltog 
exempelvis mellan 20 000 och 40 000 personer per år i så kallade 
huggarkurser under perioden 1942-1945. Inom verkstadsindustrin 
anordnas kurser för tempoarbetare där även kvinnor deltog.94 För att 
klara av problemen med arbetslösa ungdomar utgick statsbidrag för 
anordnande av kurser i jordbruksarbete för de bosatta i stads- eller 
industrisamhällsmiljö.95 
 
Beträffande de ökande informationsinsatserna gjordes bland annat 
veckovisa återkommande radioreportage kring situationen på 
arbetsmarknaden. Det blev också allt vanligare att ge information om 
bidrag till resor, för att täcka flyttkostnader och för att skaffa sig 
nödvändig utrustning. Yrkesvägledning och därtill hörande material 
omnämndes alltmer som ett viktigt instrument för denna om-
dirigering.96 
 
Inte heller infann sig en förväntad ekonomisk kris i samband med 
freden 1945. Istället innebar krigsslutet inledningen till en expansiv 
period för svensk industri. Sjöfart och handel med utlandet ökade 
medan efterfrågan på folk till skogsbruk och jordbruk minskade. Den 
inledda expansionen medförde kraftiga nedskärningar av 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Som exempel kan nämnas att de 
förslag som framfördes av den så kallade Myrdalskommissionen, om 
fortsatta åtgärder för en effektiv omflyttning av arbetskraften i syfte 
att åstadkomma en strukturrationalisering av näringslivet, inte 
förverkligades.97 Det är ändå intressant att notera den tidsmässiga 
närhet som råder och vissa likheter mellan kommissionens förslag och 
Neymarks utredning om vägledning. I båda utredningarna föreslogs 

                                                 
94 Furåker (1976), s 133ff. 
95 Statens Arbetsmarknadskommission (1940) Cirkulär 674, s 44. 
96 Statens Arbetsmarknadskommission (1940) Cirkulär 674, s 11. 
97 SOU 1945: 36. Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering. II, Fram-
ställningar och utlåtande från Kommissionen för ekonomisk efterkrigsplanering, 4: 
Betänkande angående vissa arbetsmarknadsfrågor. Stockholm. 
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effektivare arbetsförmedling, en fortsatt utbyggnad av yrkesutbildning 
och nödvändigheten av en effektiv yrkesvägledning.98  
 
Näringslivets återhämtning som inleddes efter andra världskriget 
medförde att den höga arbetslösheten i landet ersattes av en situation 
av arbetskraftsbrist. Kulmen nåddes 1950 då antalet lediganmälda 
platser uppgick till en och en halv miljon. Situationen ledde till 
svårigheter med överrörlighet och bristande arbetsdisciplin, där 
anställda utan oro för framtiden lämnade anställningar och sökte sig 
nya vägar.99Det arbetslöshetshot som fungerat som garant för ett 
utarmat tempoarbete inom industrin gällde inte längre.  
 
Självfallet kan överrörligheten förklaras av det minskade 
arbetslöshetshotet och den ökade tillgången på lediga platser som 
bland annat Furåker helt riktigt konstaterar. Vad han däremot inte 
problematiserar är de tämligen låga kvalifikationskrav på arbets-
uppgifter, inom i detta fall industrin, som utgör en nödvändighet för 
täta anställningsbyten.100 Här har förmodligen även en okritisk 
inställning till rationaliseringar och teknisk utveckling, som den 
rådande arbetsmarknadssituationen i sig själv bidragit till att skapa, 
spelat en betydande roll. 
 
Problemen var nu att få de anställda att stanna. Den låga arbets-
löshetsnivån, den höga arbetskraftsrörligheten och ett obefintligt 
arbetslöshetshot satte press på främst arbetsgivare att bli mer aktiva i 
sin rekrytering av personal.  
 
Under slutet av 40-talet kan man märka hur ett allmänt intresse för 
beteendevetenskapliga metoder ökade. Så konstaterar exempelvis 
Björkman och Lundkvist att testning av barn och värnpliktiga, 
utarbetande av prognoser samt opinionsundersökningar tilltar i 
omfattning. I detta såg också arbetsgivare en möjlighet. Man började 
anlita vetenskapen och framstående personer från skilda discipliner 

                                                 
98 SOU 1945:36 och SOU 1945:43. 
99 Furåker (1976) 
100 Se bland andra Braverman (1977), Aronsson (1987), Helgesson (1986) och 
Ellström (1992). 
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som Torgny Segerstedt från praktisk filosofi och John Elmgren från 
psykologi.101  
 
Utbildning och framför allt yrkesutbildning blev allt viktigare 
urvalsfaktorer i konkurrensen om arbete. För allt fler möjliggjordes 
detta genom ökningen av de faktiska utbildningsmöjligheterna. 
Motivet som angavs var att den snabba framväxten av arbetsmetoder 
och nya maskiner inom vissa områden krävde en längre utbildning. 
Utbildningstiden ansågs vidare kunna innebära en dämpande effekt på 
överrörligheten. En lång utbildningstid inriktad mot ett bestämt yrke, 
tillsammans med de uppoffringar som studier vid denna tidpunkt ändå 
medförde, antogs innebära att viljan att söka sig till andra yrkes-
områden skulle avta.  
 
En annan betydelsefull påverkansfaktor för utvecklingen på 
arbetsmarknaden var förhållandet mellan frivillighet och statliga 
ingripanden. Den samförståndsanda som kom att prägla 1938 års 
Saltsjöbadsavtal återfinner man också inom en rad andra områden. Ett 
sådant exempel är 1944 års överenskommelse mellan arbetsgivare och 
arbetstagare om lärlingsutbildning där utgångspunkten för samarbetet 
om yrkesutbildningen var att parterna själva ville komma överens och 
därigenom undvika statlig inblandning.102 
 
Också inom SAK återfinner man denna strävan att åstadkomma 
resultat på frivillig väg. Detta går bland annat att utläsa i de huvud-
principer som Artur Thomson, vid tiden ordföranden för SAK, formu-
lerade för att försöka nå de arbetsmarknadspolitiska målsättningar 
utan tvångsåtgärder.103 Om man därför, låt vara av olika skäl, ansåg 
det nödvändigt med en skolmässigt förlagd yrkesutbildning, kunde 
alltså inte ungdomar med tvång placeras där. För att få ungdomar 
motiverade att söka sig till långa utbildningar sågs yrkesvägledning 
som ett hjälpmedel. En vägledning som i sin tur var helt beroende av 
att det fanns en yrkesutbildning, vilket också framgår av 1946 års 
                                                 
101 Björkman, Torsten & Lundkvist, Karin (1982). Från MAX till PIA. Reform-
strategier inom arbetsmiljöområdet, (akademisk avhandling). Malmö:Arkiv. 
102 Lundahl, Lisbeth (1997).  
103 Delander, Lennart; Thoursie, Ragnar & Wadensjö, Erik (1991). Arbetsför-
medlingens historia. Stockholm: Allmänna förlaget. Beträffande strävandena att 
åstadkomma resultat på frivillig väg framgår detta även i:  Statens Arbets-
marknadskommissions verksamhetsberättelse 1941, s 42ff. 
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skolkommissions slutbetänkande om att en nödvändig förutsättning 
för att bedriva yrkesvägledning i skolorna är en tillräcklig utbyggnad 
av yrkesutbildningen.104 Kanske sågs yrkesvägledningen som ett 
medel för att upprätthålla bilden av frivillighet.  
 
1950-talet och en allt mer påtaglig arbetskraftsbrist  
Den högkonjunktur som inleddes under slutet av 1940-talet fortsatte, 
med undantag av en viss dämpning 1957, under hela 1950-talet. Detta 
innebar bland annat en låg arbetslöshetsnivå, varierande mellan två till 
tre procent, samt ökade lönekrav. Arbetslösheten rymmer dock stora 
variationer beträffande region och näringsgren. I exempelvis Norrland 
var problemen större än för övriga delar av landet.  
 
Den arbetslöshet som trots allt förekom under femtiotalet kan delvis 
beskrivas som effekter av en aktiv arbetsmarknadspolitik. Här var en 
hög rörlighet och omskolningskurser nödvändiga medel. I jämförelse 
med situationen under kriget med direkt styrning mot specifika 
områden, handlade rörligheten nu mera om insatser som skulle skapa 
en beredskap för behov och ge möjligheter till snabba omflyttningar. 
Detta innebar i sin tur att människor kunde vara arbetslösa under en 
kortare period medan man gick från ett arbete till ett annat. Under 
1950-talet förekom också säsongsarbetslöshet, vanlig inom byggnads-
branschen och skogsbruket, samt strukturarbetslöshet. Denna 
sistnämnda form slog hårt mot vissa branscher som textilindustrin och 
delar av byggnadsindustrin.  
 
Om man studerar sysselsättningssituationen inom olika näringsgrenar 
finner man, förutom de regionala skillnader som påtalats, att antalet 
sysselsatta inom jordbruk och fiske minskar kraftigt medan bygg- och 
anläggningsindustrin och tjänster ökar mest. Beträffande denna 
sistnämnda grupp är det framför allt inom undervisning och sjukvård 
som man kan avläsa en ökning av antalet anställda medan det faktiskt 
minskar inom husligt arbete och hotell- och restaurang. Inom industrin 
som helhet sker en ökning av antalet sysselsatta men här är variationer 
mellan skilda delar framträdande. Metall- och maskinindustrin, 
pappersindustrin och den grafiska industrin visar på en kraftig 
sysselsättningsökning medan textil- och beklädnadsindustrin, läder- 

                                                 
104 SOU 1948:27. 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer 
för det svenska skolväsendets utveckling. Stockholm. 
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och skoindustrin samt jord- och stenindustrin minskar.105 Genom-
gående för de flesta näringsgrenarna är också att andelen kvinnor ökar 
även om skillnaderna mellan olika branscher är betydande. 
 
Den låga arbetslösheten och de ökade lönekraven ökade riskerna för 
en allt snabbare inflationstakt. Dock fanns det en enighet om att en 
aktiv arbetsmarknadspolitik skulle motverka inflationstendenserna. 
Uppfattningarna gick däremot isär mellan de politiska partierna och 
mellan arbetsgivar- respektive arbetstagarorganisationer om hur 
arbetsmarknadspolitiken skulle utformas.  
 
Aktiv arbetsmarknadspolitik och solidarisk lönepolitik 
Ett område där delade meningar rådde var frågan om en solidarisk 
lönepolitik och dess effekter. Medan man bland LO-ekonomer 
hävdade att man med hjälp av en solidarisk lönepolitik skulle kunna 
pressa fram en önskvärd rörlighet på arbetsmarknaden, hävdades det 
motsatta från arbetsgivarhåll. Arbetsgivarna menade att det 
lämpligaste istället vore att öka löneskillnaderna. Skillnaden i synsätt 
låg i att man från LO-ekonomernas sida menade att man genom 
likalönprincipen skulle tvinga låglöneföretag att rationalisera eller 
lägga ned, något som skulle få till konsekvens att arbetstagare skulle 
stötas bort från denna olönsamma verksamhet (push-metoden). 
Arbetsgivarna å andra sidan hävdade att man med hjälp av stora 
löneskillnader skulle kunna påverka arbetskraften att söka sig till de 
mer produktiva och bärkraftiga områdena, alltså de som erbjuder 
högre lön (pull-metoden). 
 
Det var framför allt tanken om löneutjämning mellan olika branscher 
som arbetsgivarsidan ville undvika. Några egentliga protester mot att 
betala samma lön för likvärdiga uppgifter förekom inte. Ett problem 
var bara hur och vem som skulle avgöra denna likvärdighet.  
 
I samband med LO-kongressen 1951 presenterades ett utarbetat 
förslag om en aktiv arbetsmarknadspolitik.106 I förslaget ingick 
                                                 
105 Här är det emellertid viktigt att hålla isär procentuella och absoluta förändringar. 
Om man till exempel tittar på industrin finner man att den relativa ökningen är lägre 
än inom flera andra näringsgrenar medan den i absoluta tal uppvisar den största 
ökningen. 
106 Meidner, Rudolf (1984). I arbetets tjänst. Stockholm: Tidens Förlag. Förslaget 
presenterades i rapporten Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen som 
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rekommendationer om efterfrågebegränsande åtgärder och selektiva 
sysselsättningsstödjande åtgärder som exempelvis förbättrade 
flyttbidrag, effektivare omskolning och utbyggd arbetsförmedling, 
förslag som för övrigt väl känns igen från Myrdalkommissionen. 
Dessutom lades ett förslag om att inrätta ett avtalsråd. Detta avtalsråd, 
som startade sin verksamhet redan samma år, hade till uppgift att 
utarbeta riktlinjer för avtalsrörelserna. Som ett viktigt instrument 
skulle ingå en systematisk bedömning av olika arbetens art genom att 
inhämta vidgade kunskaper om arbetsprocessen, kvalifikationskrav, 
yrkesrisker och liknande. Därmed skulle man bättre kunna värdera 
löneläget för olika grupper.  
 
Trots att förslaget om en systematisk bedömning av arbeten inte fick 
någon egentlig genomslagskraft vid lönesättning blev de intressanta av 
andra skäl. De kom nämligen att bli ett framträdande underlag för 
utbildningsplanering.107 Det gällde till exempel de Methods-Time 
Measurement-studier (MTM) som från början utfördes i 
rationaliseringssyfte men som snart kom att utgöra en viktig del i 
utformandet av yrkesutbildning inom olika branscher. Detaljerade 
beskrivningar som identifierade olika arbetsmoment, fysiska krav, 
olycksfallsrisker och upplärningstid inhämtades och analyserades och 
låg sedan till grund för upprättandet av olika utbildningsmoduler inom 
yrkesutbildningen.  
 
Ett ökande intresse för vetenskapen 
Det vetenskapliggörande som inleddes redan i slutet av 1940-talet 
växte allt mer i omfattning under 1950-talet. Intresset märks främst 
bland arbetsgivare där exempelvis arbetsgivarföreningen inrättade ett 
personaladministrativt råd (PA-rådet) 1952. Rådet var verksamt inom 
psykologisk och sociologisk arbetslivsforskning. För att undvika en 
kritik riktad mot företeelser i arbetslivet, som i sin tur skulle kunna 
leda till en uppbromsning av utvecklingen, fokuserade man på ett 
individualiserande av arbetslivets problem108. Individrelaterade 

                                                                                                                   
för övrigt Meidner utnämnde till en höjdpunkt i debatten kring samordningen och 
den solidariska lönepolitiken. 
107 Lundahl (1997), s 212f. 
108 Björkman & Lundkvist (1982). Författarna beskriver denna individualisering 
bland annat genom att hänvisa till projekt och rapporter från denna tid som 
exempelvis John Elmgrens: Den individuella olycksfallsbenägenheten och Lennart 
Tuvessons: Undersökning av ”ledares” personlighetsegenskaper. 



 
 

71

orsaker användes för att förklara olyckor, den höga 
personalomsättningen eller som grund för befordran och urval. Detta 
ledde till att intresset ökade för utveckling och genomförande av 
urvals- och lämplighetstester.  
 
Ett annat forskningsområde som fick stor uppmärksamhet under denna 
period var arbetsmiljön. Här riktades intresset mot begreppet trivsel 
och hur detta skulle vara användbart för att bygga upp känslan av 
tillhörighet och identifikation. Alltmer försköts intresset från faktiska 
miljöfaktorer mot upplevelse och anda. Denna förskjutning menade 
samtida forskare verksamma inom bland annat PA-rådet, innebar att 
större kraft kom att ägnas åt reella arbetsmiljöfrågor kring 
medinflytande. Detta är något som emellertid tillbakavisas av 
Björkman & Lundkvist som menar att forskningen under denna tid 
inte riktade sig mot olikheter i arbetsmiljö utan mot likhet i 
symbolmiljö. Vad forskningen handlade om var att skapa likhet i 
inställningen kring vad som bedömdes viktigt och som kunde 
åstadkommas genom ökad information från företagsledning och 
delaktighet. 1950-talet kan därför sägas utgöra början till den period i 
svensk arbetslivssociologi som av författarna betecknats som 
anpassningsparadigmets storhetstid även om inslag av liknande art 
kunde skönjas redan under slutet av 1940-talet.109  
 
Diskussioner om en förbättrad yrkesutbildning 
1950-talets högkonjunktur och näringslivets omstrukturering gjorde 
det nödvändigt för industrin, och kanske framför allt verkstads-
industrin, att tillförsäkra sig ett tillräckligt stort antal utbildade 
arbetare. Enligt Lundahl var det bland annat genom två åtgärder som 
staten och arbetsmarknadens parter trodde sig kunna uppnå detta.110 
Den ena var en utbyggd och förbättrad yrkesutbildning. Det andra 
gäller en arbetskraftsreserv och behandlas i nästa avsnitt. 
 
1950 tog riksdagen ett beslut om en försöksverksamhet med 
enhetsskola. Istället för att som tidigare ur arbetskraftsförsörjnings-
synpunkt ställa sig kritisk mot detta, stödde Arbetsgivarföreningen nu 
                                                 
109 Björkman & Lundkvist (1982), s 34 ff. Författarna säger alltså att anpassning 
varit ett dominerande inslag redan under slutet av 1940-talet men tidslägger 
perioden från PA-rådets tillkomst 1952 för att på så sätt tydligare peka på 
arbetsgivarnas inflytande och intresse över ämnet. 
110 Lundahl (1997). 
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beslutet. Motivet var den existerande yrkesutbildningens dåliga 
kvalité. Man menade att den obligatoriska skolan skulle kunna starta 
mer regelmässiga arbetslivskontakter och att en grupp ungdomar 
därigenom skulle kunna påbörja en yrkesutbildning redan i slutet av 
enhetsskolan. Idén var alltså att folkskolan eller enhetsskolan skulle ta 
hand om förberedelsen inför en kommande yrkesutbildning medan 
den egentliga yrkesutbildningen skulle handhas av näringsliv och 
yrkesskolor. Två år efter det att försöksverksamheten med enhets-
skolan inletts började de första yrkesvalslärarna att arbeta inom denna 
skolform, vilket kan vara viktigt att påpeka i sammanhanget. 
 
Trots att man från olika håll redan i början av 1950-talet konstaterat 
att det fanns ett behov av yrkesutbildning, och trots den dittillsvarande 
utbildningens undermålighet, dröjde det ända fram till 1957 års 
tillfälliga lågkonjunktur innan någon egentlig utbyggnad av 
yrkesutbildningen skedde. Förklaringar till detta hittar man såväl i de 
förhållanden som rådde inom arbetslivet som inom utbildning. 
Förutom att den utbildning som erbjöds till stora delar var föråldrad 
och hade dålig förankring i den tekniska utveckling som pågick inom 
industrin, skapade den tekniska utvecklingen även andra problem. Det 
blev näst intill omöjligt för företag att i samma utsträckning som 
tidigare kunna ta emot lärlingar. Att dessutom ungdomar gynnades av 
den rådande arbetsmarknadssituationen och sökte sig till arbete och 
inkomst hellre än till utbildning, bidrog självfallet också till att 
försvåra rekryteringen till yrkesutbildning. 
 
Kvinnor som arbetskraftsreserv 
En andra åtgärd för att lösa arbetskraftsbristen inom industrin var 
utnyttjandet av en arbetskraftsreserv. Här handlade det om en 
arbetskraftsreserv som främst ansågs finnas bland invandrare och 
kvinnor. Beträffande kvinnor var dock försöken att locka dessa till 
industrin och till yrkesutbildningar tämligen resultatlösa.  
 
Från att det i början av 1950-talet funnits cirka 3000 kvinnor i någon 
form av industriell eller hantverksinriktad yrkesutbildning fanns det i 
slutet av årtiondet, textil- och konfektionsområdet undantaget, endast 
ett fåtal som deltog.  
 
Antalet kvinnor som arbetade inom industrin 1950 var 127 000 vilket 
motsvarade cirka 20 % av samtliga anställda. Andelen var i stort sett 
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oförändrad under hela årtiondet. En uppskattning gjord av Yrkesrådet 
visar vidare att antalet kvalificerade kvinnliga yrkesarbetare år 1958 
var praktiskt taget noll, undantaget några inom konfektionsindustrin. 
Detta innebär alltså att 1950-talets ökning av antalet gifta kvinnor i 
förvärvslivet till största del återfanns inom andra områden och i viss 
mån inom okvalificerade industriarbeten. Som förklaring anger 
Lundahl för det första den otillräckliga utbyggnaden av 
yrkesutbildningarna där alltför många kvinnor skulle utgöra en för stor 
konkurrerande grupp för männen. Ett andra skäl utgjordes av de 
attityder gentemot vissa yrkesområden som fanns hos såväl flickorna 
själva som arbetsgivare och skolledare.111 
 
1960-talet och ett förstärkt vetenskapliggörande kring arbets-
marknadsproblemen 
Den rådande arbetskraftsbristen inom vissa sektorer av näringslivet 
ledde till en ytterligare förskjutning i synen på arbetsmarknads-
politiska åtgärder. Den tidigare dominerande fokuseringen på 
arbetslöshet ersattes av ett angreppssätt där arbetskraftsförsörjningen 
betraktades som ett mer komplext problem. Så diskuterades till 
exempel möjligheterna att effektivt utnyttja de som redan hade arbete 
för att befrämja en nödvändig rörlighet på marknaden.112 Med spår av 
1940-talets syn på frivillighet och samförstånd var det vidare 
nödvändigt att göra detta så attraktivt som möjligt. Ett sätt var att 
ändra på benämningarna av förekommande begrepp. Så kom till 
exempel sysselsättningstrygghet att ersätta anställningstrygghet, det 
vill säga man garanterade sysselsättning utan att säga var eller hos 
vem. Betydelsen av kvinnors förvärvsarbete för att råda bot på 
bristsituationer i arbetslivet förstärks ytterligare i 1960-talets debatt. 
Detsamma gäller försöken att motivera ungdomar till att söka olika 
yrkesutbildningar. Den optimistiska framtidstron och den inledda 
ekonomiska expansionen fick på intet sätt bromsas upp av brist på 
arbetskraft, omodern teknik eller låg utbildningsnivå. 
 
Den aktiva arbetsmarknadspolitiken som kvinnofälla 
I kraft av att arbetskraftsbristen blev allt mer påtaglig ökade också 
ansträngningarna att möjliggöra för kvinnors utträde i arbetslivet. Det 

                                                 
111 Lundahl(1997), s 195f. 
112 Landsorganisationen (1961). Samordnad näringspolitik Rapport från LO:s 
strukturberedning. Stockholm: LO. 



 
 

74

kunde gälla faktiska åtgärder, som exempelvis en allt snabbare 
utbyggnad av barnomsorgen. I beräkningar beträffande en framtida 
sysselsättningssituation byggde man i flera fall in antaganden där 
kvinnlig arbetskraft inräknats. Ett sådant exempel finner man i 
beräkningar kring arbetskraftens storlek, gjorda av 1959 års långtids-
utredning, som till stor del byggde på antaganden om hur många gifta 
kvinnor som skulle gå ut i förvärvslivet.  
 
Antalet kvinnor i förvärvsarbete ökade också kraftigt under första 
hälften av 1960-talet. Mellan 1960 och 1965 var denna ökning cirka 
200 000, en ökning som var nästan lika stor som under hela 1950-
talet. Man kan samtidigt notera att antalet anställda inom traditionellt 
kvinnliga områden, som exempelvis den offentliga sektorn, ökade från 
10 000/år under 1950-talet till 20 000/år i början av 1960-talet, medan 
den redan svaga tillströmningen av kvinnor till tillverkningsindustrin 
blev än mer tydlig.  
 
Behovet av kvinnlig arbetskraft och den faktiska ökningen av antalet 
kvinnor på arbetsmarknaden påverkade alltså inte rekryteringen till 
industrin i nämnvärd utsträckning. Inte heller ökade kvinnors 
deltagande i yrkesutbildning i någon större omfattning. Snarare var det 
så att försök att utvidga kvinnors utbildningsmöjligheter inom så 
kallade otraditionella yrken mötte ett visst motstånd. Det räckte, 
menade både politiker och företrädare för AMS, att kvinnor satsade på 
traditionellt kvinnliga yrken inom vård och hushåll med tanke på den 
brist som även rådde där. I mitten av 1960-talet var emellertid behovet 
av arbetskraft så stort att Arbetsmarknadens yrkesråd anställde en 
konsulent för att enbart syssla med kvinnofrågor eller mer specifikt, 
för att underlätta rekryteringen av flickor till olika yrkes-
utbildningar.113 
 
Lisa Bratt, under 1960-talet anställd inom Länsarbetsnämnden i 
Stockholm och starkt engagerad i yrkesvägledningsfrågor, menar att 
det motstånd som kvinnor mötte vid utträdet i arbetslivet inte bara 
handlade om politikers ovilja eller en konservativ kvinnosyn. 
Problemen var också, åtminstone till viss del, skapade av den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken. Genom ambitionen att så snabbt som möjligt 
fylla på med arbetskraft där behov uppstod hade utbildningen för icke 

                                                 
113 Lundahl (1997), s 199. 
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yrkesverksamma kvinnor tenderat att hålla sig inom traditionella 
kvinnliga områden som vård, kontor och affär. Efter en kortare 
utbildning kunde kvinnorna snabbt placeras ut i arbetslivet. Den 
omedelbara efterfrågan på arbetskraft gjorde också att de allra flesta 
kvinnor som trots allt gick till industrin gjorde så utan adekvat 
yrkesutbildning. De fick därför hålla tillgodo med lågavlönade och 
okvalificerade arbeten. Därav, menar Bratt, befästes könsskillnaderna, 
varför yrkesvägledningen blev allt viktigare som motverkande kraft.114  
 
Ett ökat intresse för sociologi 
När sysselsättningsproblem till följd av driftsinskränkningar övergick 
från att främst ha varit ett regionalt problem till ett problem av 
nationell betydelse i mitten av 1960-talet märks en ökad oro kring 
effekterna av strukturomvandlingen. Så länge effekterna av rationa-
liseringar främst varit regionala problem, hade intresset av hur 
individer skulle påverkas varit litet från staten och arbetsmarknadens 
parter. När problemen blev nationella växte kritiken mot den otrygg-
het i arbetslivet och den ensidiga anpassningssyn som individer utsatts 
för. Ett allt starkare fackligt engagemang, där 1966 års LO-kongress 
kan sägas markera starten, tillsammans med en viss tillbakagång för 
industrin och minskat ekonomiskt utrymme för statliga reformer, 
bidrog till att konsekvenser för individen av olika arbetets-
marknadsåtgärder hamnade i fokus.115 
 
Beskrivningar av teknikutvecklingen dominerades dock fortfarande av 
en positiv övertro där eventuella ifrågasättanden omedelbart bemöttes. 
Både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer menade att den 
tekniska utvecklingen inte utgjorde något hot mot kraven på full 
sysselsättningen. Det var fortfarande människor med kort 
arbetslivserfarenhet och låg utbildning som löpte störst risk att bli 
arbetslösa och detta hade inget att göra med den automatiserade 
industrins högre krav på utbildning. Begreppet arbetslöshet 
diskuterades till och med som en möjlig åtgärd för att befrämja 
produktionen. I oktober 1966, vid ett sammanträde i National-
ekonomiska föreningen, fick Rudolf Meidner frågan om man från 
fackligt håll kunde tänkas acceptera en höjning av arbetslösheten med 

                                                 
114 Bratt, Lisa (1966). Yrkesval och arbetsmarknadspolitik. Nordisk yrkesväg-
ledning,  nr 3, s 96-98. 
115 Furåker (1976); Björkman & Lundkvist (1982). 
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en halv procent om detta skulle medföra en ökad produktion. Meidner 
svarade nej men tillade att om frågeställaren avsåg att en större del av 
befolkningen än i dagsläget skulle befinna sig i omskolning eller 
vidareutbildning, var situationen annorlunda. För att undvika 
missförstånd tillade Meidner att det var nödvändigt att skilja på ökad 
arbetslöshet och minskad överefterfrågan på arbetskraft och att 
försöken att skapa balans på arbetsmarknaden aldrig får leda till ökad 
arbetslöshet, hur generösa understöd man än har: 
 

Jag tycker att man ska betala oerhört bra för en människas obehag att 
gå arbetslös, betydligt mer än de får som har arbete. De arbetslösa 
skall då kompenseras av samhället för de psykiska skador de 
åsamkas.116 

 
Trots en fortsatt okritisk syn på den tekniska utvecklingen blev 
inflytandet från vetenskapen allt tydligare. Intresset för vad 
exempelvis sociologin hade att erbjuda ökade alltmer.  
 

Sociologerna har (här) med stöd av ett mycket omfattande 
forskningsarbete avsevärt stört ekonomernas och teknikernas ritningar 
för ett bättre och effektivare samhälle. Effektiviseringen vinnes ju i 
betydande utsträckning genom sönderdelning av arbetsprocessen i 
mindre arbetselement, ofta styrda utifrån på ett sätt som gör att arbetet 
för individen framstår som osjälvständigt, intresselöst och 
monotont.117 

 
En rad frågor av helt andra slag än tidigare lyftes fram. Fanns det 
tendenser i den tekniska utvecklingen som tydde på ökad alienation? 
Medförde en höjd utbildningsstandard en ökad ambitionsnivå hos 
individer, vilket skulle kunna leda till svårigheter för dessa att anlägga 
en enbart instrumentell syn på arbetet? Kunde det finnas ett samband 
mellan involvering i arbetet och effektivitet?  
 
Det var alltså först vid slutet av 1960-talet som en egentlig 
riktningsförändring märks i form av ett delvis mera kritiskt 
förhållningssätt på teknikutvecklingen och ett ökat intresse för vilka 
effekter på individen denna utveckling kunde ha. Riktnings-

                                                 
116 Meidner (1984), s 269. Denna ståndpunkt föranledde Assar Lindbeck att 
omedelbart replikera: ”Då anmäler jag mig genast!” 
117 Meidner (1984), s 247. 
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förändringen balanserades emellertid av arbetsgivarnas intresse för 
socio-tekniken med dess starka inslag av taylorism, där alla försök att 
kritisera teknikutvecklingen kraftigt motarbetades. Man bör också 
komma ihåg att slutet av 1960-talet kan betecknas som en tid då 
många samhällsföreteelser ifrågasattes, vilket ofta användes som 
argument av arbetsgivarna för att hävda kritikers osaklighet. 
 
Då forskare under 1960-talet allt mer kom att intressera sig för arbets-
marknadspolitikens effekter på individer bör man även vid AMS ha 
följt denna forskning med intresse. Detta stöds också av bland annat 
undersökningar utförda av enskilda tjänstemän inom verket.  
 
Ett sådant arbete är Ejnar Neymarks avhandling.118 I avhandlingen 
finns både individualpsykologiska och sociologiska infallsvinklar 
representerade. Även om syftet med studien var att bättre förstå 
problem vid genomförandet av en allt mer accentuerad 
rörlighetspolitik, innehåller den ur sociologisk synvinkel många 
intressanta slutsatser. Neymark visar bland annat på betydelsen av 
föräldrars socialgruppstillhörighet och ungdomars uppväxtvillkor för 
bestämmandet av de föreställningsramar som begränsar ett fritt val. 
Med tanke på Neymarks ställning inom AMS yrkesvägledningsbyrå är 
det inte speciellt djärvt att anta att slutsatserna starkt kom att influera 
arbetet vid byrån under 1960-talet. 
 
Även om det är svårt att finna officiella ställningstaganden för 
individers välbefinnande framför samhällets och arbetsmarknadens 

                                                 
118 Neymark, Ejnar (1961). Selektiv rörlighet – Flyttningstendenser och yrkesval i 
relation till utbildning, begåvning och härkomst – uppföljning av en årsklass, 
(akademisk avhandling). Stockholm: Stockholms universitet. Neymark, som följt en 
grupp män födda 1928, konstaterar bland annat att yrkesrörligheten i landet är hög 
och att utbildningsfrekvensen är ojämn. Genom att vid tre tillfällen, 1942, 1949 och 
1956, undersöka gruppens kommuntillhörighet, och vid de två sista tidpunkterna 
yrkestillhörighet, konstateras att endast en tredjedel var kvar i sina ursprungliga 
yrken och att cirka 40 % helt bytt yrkesinriktning. I städerna gick var tredje pojke 
vidare till realskolestudier, på landet var tionde. Genom att dessutom undersöka 
härkomst visar Neymark på den sociala snedrekrytering som gäller. Andelen barn 
till högre tjänstemän bosatta i städer som söker sig till realskolan är hela 95 % och 
för landsbygdsbarn 92 %. Motsvarande siffror för arbetarklassens barn är åtta 
respektive fyra procent. Beträffande högre utbildning konstaterar Neymark vidare att 
så länge sådana utbildningsmöjligheter är bättre i städer än på landsbygd, kommer 
landsbygden att dräneras på begåvningar. 
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behov inom AMS, började förekomsten av uttalanden som framhåller 
betydelsen av att individen själv planerar sin framtid att bli allt 
vanligare. 
 

Det är viktigt att den enskilde får tillfälle att rationellt planlägga sin 
utbildning och sitt yrkesval eller yrkesbyte, om vederbörande skall 
kunna få arbetsuppgifter som motsvarar hans eller hennes önskemål 
och kvalifikationer.119  

 
Som ett ytterligare uttryck för att denna typ av resonemang fördes 
inom AMS vittnar också dåvarande generaldirektören vid AMS Bertil 
Olssons summering av 1960-talets erfarenheter och visioner inför 
framtiden om. Här märks tydligt hur den tidigare så kraftiga 
betoningen av ekonomiska aspekter fått mindre utrymme och att 
bilden balanseras av att man måste ge individen möjlighet att värna 
sig mot den tekniska utvecklingen. Att yrkesvägledningen måste bidra 
till att ge individer en sysselsättning som innefattar möjligheter till 
självförverkligande och utrymme för att odla sina intressen blir allt 
mer självklart: 
 

Många (är) på väg mot ett tänkande, som inte bara blint accepterar de 
tekniskt-ekonomiska förändringarna i näringslivet och de krav detta 
ställer på omställning, anpassning av människorna. Tekniken och 
ekonomin måste också börja anpassa sig till människan, till hennes 
krav, önskemål, resurser. Vad vill vi göra med vårt liv, hur länge vill 
vi ha möjlighet att arbeta?120 

 
Mer teori inom yrkesutbildning 
1950-talet och då kanske främst dess senare hälft hade präglats av en 
stark tilltro till utbildning som produktiv faktor. I efterdyningarna av 
Sputnik sågs kvalificerad arbetskraft och forskning som ett värdefullt 
inslag för att möta den internationella konkurrensen. Allt mer fördes 
diskussioner om i vad mån grundskolan skulle förbereda för fortsatta 
studier eller för ett direkt utträde i yrkeslivet. Förslaget från 1957 års 
skolberedning om dubbla uppgifter för grundskolan med differen-
tieringen genom tillval i åk 7 och 8 samt en uppdelning i praktiska och 
teoretiska grenar i åk 9, genomfördes slutligen, efter år av 

                                                 
119 AMS anslagsframställan 1963/64. 
120 Olsson, Bertil (1970). Yrkesvägledning i 70-talets arbetsmarknadspolitik. 
Nordisk yrkesvägledning, nr 3/1970, s 65-69. 
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diskussioner, 1962.121 Detta följdes sedan av en omorganisering av 
gymnasieskolan i ett allmänt och ett tekniskt gymnasium samt en 
tvåårig fackskola.  
 
Trots den kraftiga utbyggnaden av yrkesutbildning under slutet av 
1950-talet var behovet av yrkesutbildad arbetskraft stort under hela 
1960-talet. Det berodde inte enbart på svårigheterna att få unga 
kvinnor intresserade av att utbilda sig inom yrken där behov av 
arbetskraft förelåg. Lundahl menar att detta inte enbart handlar om en 
könsproblematik utan utvidgar problematiken till att gälla en mer 
generell rekryteringsfråga. Allt fler ungdomar visade ett avtagande 
intresse för yrkesutbildningslinjer samtidigt som företag, och då 
främst inom tekniska och naturvetenskapliga områden, fick allt större 
rekryteringsproblem. Detta ledde till att näringslivet började anställa 
ungdomar utan någon som helst yrkesutbildning och placerade dem i 
arbeten som kunde utföras utan längre inskolningstid. Anställningar 
som för vissa samtidigt innebar en träning för andra framtida 
arbetsuppgifter.  
 
Rekryteringsproblemen till yrkesutbildningar ledde till diskussioner 
om organisationförändringar och innehållsliga omvandlingar av 
yrkesskolan. För att möjligen locka fler ungdomar, samtidigt som 
konkurrenskraften inom näringslivet i ett internationellt perspektiv 
skulle öka, diskuterades bland annat i Arbetsmarknadens Yrkesråd 
idéer om att öka utbildningens teoretiska inslag.122 
 
 
 

                                                 
121 Regeringens proposition 1950:70. Riktlinjer för den svenska skolans utveckling. 
Här åberopas bland annat 1946 års skolkommissions diskussion om differentiering, 
och 12 år senare, i Regeringens proposition 1962:54. Reformering av den 
obligatoriska skolan, beslutas det om ett genomförande. Att frågan varit 
betydelsefull visar även den rad av undersökningar som genomförts av vilka några 
är: Elmgren, John, Husén, Torsten, Sjöstrand Wilhelm & Trankell, Arne (1959). 
Skolan och differentieringen. Fyra professorer har ordet. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell; Sjöstrand, Wilhelm (1961). Skolberedningen och differentieringsfrågan. 
Stockholm: Natur och kultur samt Dahllöf, Urban (1967). Skoldifferentiering och 
undervisningsförlopp. Komparativa mål- och processanalyser av skolsystem, 1. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
122 Lundahl (1997), s 101. 
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Yrkesorientering fortsätter att betraktas som ett arbetsmarknads-
politiskt instrument 
Trots en märkbar förskjutning mot individ och utbildning fördes 
fortfarande den offentliga debatten kring vägledning bland företrädare 
för AMS och SÖ huvudsakligen i ekonomisk-politiska termer. I en 
artikel i Nordisk yrkesvägledning 1966 redogör Bertil Olsson för sin 
och AMS syn på svårigheterna att nå de högt uppställda målen full 
sysselsättning, snabbt framåtskridande och en balanserad ekonomi. Ett 
sätt enligt Olsson vore att låta selektiva medel och metoder 
komplettera den generella ekonomiska politiken som riktar sig direkt 
mot arbetskraftsutbudet och arbetskraftsefterfrågan. Här var det viktigt 
att söka påverka individen i viss eller vissa riktningar med olika 
hjälpmedel. Eftersom yrkesvägledningen kännetecknas av att arbeta 
för individen skulle verksamheten enligt Olsson passa bra som arbets-
marknadspolitiskt medel.123  
 
Än mer tydligt markerades detta synsätt av Gösta Rehn. Han menade 
att yrkesvägledningens roll i den aktiva arbetsmarknadspolitiken var 
mycket klar. Den skulle tillhandahålla information om arbets-
marknadsläget nu och i framtiden samt uppgifter om olika medel för 
anpassning och utveckling av yrkeskunskaper. Framtiden kommer 
dock att erbjuda överraskningar vilket måste vara riktningsgivande för 
alla vägledare. Att betrakta yrkesvalet som för alltid giltigt var 
förkastligt, vilket innebar att en viktig uppgift för vägledningen var att 
öka individers medvetenhet om att de kanske skulle bli tvingade att 
flytta eller skolas om eller kanske behöva vidareutbildas, för att klara 
den nya teknikens krav och arbete med allt dyrare utrustning. 
Medvetenheten skulle alltså riktas mot, för arbetsmarknadens behov, 
viktiga företeelser.124 
 
Också från Skolöverstyrelsen såg man skolans yrkesorientering som 
ett viktigt inslag i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Jonas Orring, 
vid denna tid överdirektör vid SÖ, menade att det var skolans plikt att 
bedriva en aktiv yrkesorientering som tog hänsyn till arbets-
                                                 
123 Olsson, Bertil (1966). Yrkesvägledning och aktiv arbetsmarknadspolitik. Nordisk 
yrkesvägledning, nr 3/1966, s 90-92. Här framförs en syn som i många stycken är en 
direkt motsats till vad som framfördes vid ovan nämnda summering. 
124 Rehn, Gösta (1967). Vad menas med aktiv arbetsmarknadspolitik? Nordisk 
yrkesvägledning, nr 1/1967, s 2-4. 1967 var Rehn chef för arbetskrafts- och sam-
hällsfrågor inom OECD. 
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marknadssituationen. Detta krävde i sin tur större befogenheter för SÖ 
beträffande möjligheterna att förändra läroplaner och dimensionering 
av yrkesutbildning och gymnasium. Även om principerna för det fria 
valet var viktiga kunde skolan inte förhålla sig helt neutral. 
Kopplingen till en faktisk situation på arbetsmarknaden måste tydlig-
göras så att valet av studieväg blev så realistiskt som möjligt utifrån 
arbetslivets möjligheter. Även dimensioneringen av gymnasieskolan 
måste anpassas. Som exempel pekade han på det riksdagsbeslut som 
säger att ungdomar i gymnasieskolans linjer skulle fördelas så att 22 
% av en årskull återfanns vid tekniska linjer, 22 % på ekonomiska 
linjer och resterande cirka 55 % på övriga utbildningslinjer.  
 

Om nu eleverna av någon anledning ej skulle välja efter detta mönster, 
måste skolan verka för att en rättelse sker, så att överensstämmelsen 
blir så stor som möjligt.125  

 
De i skoldokument uttryckta kraven på fritt val skulle alltså ske inom 
områden där prognoser visade på ett framtida arbetskraftsbehov.  
 
Sammanfattning av tre årtiondens bilder ur arbetslivet 
Fyrtiotalets arbetsmarknad kännetecknas bland annat av krigsårens 
behov av styrning och kontroll. Det gällde att kunna omfördela 
arbetskraft från sektorer där sysselsättningen kraftigt sjunkit till 
sektorer som var viktiga för landets självförsörjning eller där det fanns 
brist på arbetskraft.  
 
Den industriella expansionen efter krigsslutet skapade ett tryck på 
ökade statliga åtgärder för att stimulera strukturomvandlingen. Detta 
var nödvändigt för att den ekonomiska utvecklingen inte skulle stanna 
upp. Expansionen medförde också andra konsekvenser. Den goda 
platstillgången ledde till ideliga arbetsbyten och svårigheter att få folk 
att stanna kvar i samma anställning under en längre tid, vilket även det 
kunde äventyra den påbörjade expansionen. En överrörlighet på 
arbetsmarknaden blev allt mer påtaglig. 
 
Några försök började göras mot slutet av 1940-talet för att minska 
överrörligheten på arbetsmarknaden. Exempelvis försökte man, med 

                                                 
125 Orring, Jonas (1966). Utbildning och arbetsmarknad. Nordisk yrkesvägledning, 
nr 3/1966, s 93-95. 



 
 

82

hjälp av tester, att få unga människor att inse vilka deras personliga 
egenskaper var och hur dessa kan komma till sin rätt i arbetslivet. Ett 
annat var utbildning. Om man satsar tid, pengar och energi på 
ytterligare skolning, skulle kanske viljan att ideligen byta anställning 
komma att avta. Allt detta måste dock ske inom ramen för frivillighet 
och samförstånd. 
 
Överrörlighetsproblematiken från 1940-talet, och de åtgärder man 
försökt vidta genom bland annat testning och utbildning, fanns kvar 
under 1950-talets högkonjunktur. Vare sig man anslöt sig till en push- 
eller pullmetod fanns en politisk enighet om problemen med ökade 
lönekrav och nödvändigheten av ekonomisk stabilitet. Behovet av 
arbetskraft gjorde också att kvinnor som grupp allt mer började 
förekomma i diskussioner som berörde sysselsättningen. 
 
I anslutning till de lönepolitiska diskussionerna och behovet av att 
kunna avgöra skillnader och likheter mellan olika yrken började olika 
arbetsvärderingsinstrument att växa fram. Kopplingen mellan 
kartläggningar av arbetsinnehåll och arbetsförhållanden och 
användningen av denna kartläggning för uppbyggnaden av 
innehållsliga strukturer inom yrkesutbildningen blev tydligare. 
 
Den rådande arbetssituationen med industrins stora behov av 
arbetskraft innebar problem att motivera ungdomar för en fortsatt 
yrkesutbildning. Detta ledde också till att en utbyggnad av 
yrkesutbildningen lät vänta på sig och att ”rekryteringen” av flickor 
till befintliga utbildningsplatser minskade i angelägenhetsgrad med 
tanke på den konkurrenssituation för pojkar som skulle uppstå. 
 
Det blev allt svårare för delar av arbetslivet att erhålla arbetskraft. 
Diskussioner om problem kring kvinnors utträde på arbetsmarknaden 
tilltog därför under 1960-talet. En förklaring som framfördes till att 
kvinnor inte sökte sig till otraditionella yrkesområden var politikers 
och arbetsgivares konservativa kvinnosyn. En delvis annan förklaring 
är att problemet uppstått genom den aktiva arbetsmarknadspolitikens 
ambition att snabbt tillsätta lediga arbeten.  
 
Det kan också konstateras att diskussionen om yrkesutbildning tilltog i 
omfattning under 1960-talet. Skäl som anfördes till varför ungdomar 
inte sökte sig till yrkesutbildningar var också här den faktiska 
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situationen på arbetsmarknaden. Ett snabbt och stort behov av 
arbetskraft i kombination med ungdomars inställning att tidigt tjäna 
pengar gjorde att de gick direkt ut i förvärvslivet och att arbetslivet 
faktiskt tog emot dem.  
 
Allt mer tilltog kritiken mot ensidigheten i beskrivningar av den 
tekniska utvecklingen. Genom sociologins inflytande riktades intresset 
i allt högre grad mot konsekvenser för individen. Här var det framför 
allt arbetstagarorganisationer som förde debatten, vilket därför ledde 
till omedelbara försök från arbetsgivare att föra tillbaka samtalet till 
teknisk-ekonomiska frågor. Inom AMS och SÖ försökte man 
balansera bilden genom att poängtera nödvändigheten av förhållanden 
som kommer både individ och arbetsmarknad till del.  
 
Med denna summariska bild av valda delar ur arbetslivet har jag velat 
visa på företeelser som kan vara av betydelse för min förståelse av 
studie- och yrkesorientering. Samtidigt som bilden visar på några av 
problemområdena på arbetsmarknaden, är den också nödvändig som 
grund för nästkommande kapitels beskrivning av yrkesväglednings-
verksamheten under perioden 1940-1970. 
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KAPITEL 5  

Bilder ur yrkesvägledningsverksamheten 1940-1970 
Den yrkesvägledande verksamheten i Sverige växer fram i ett arbets-
liv som bland annat innehåller de bilder som tecknats i föregående 
kapitel. Det gäller exempelvis behovet av dirigering av arbetskraft, 
behov och rekrytering av kvinnlig arbetskraft, behov och utveckling 
av yrkesutbildning och ett vetenskapliggörande med tester och 
arbetsvärdering som följd. Vid en beskrivning av yrkesväglednings-
verksamheten måste därför dessa bilder beaktas. 
 
En annan väsentlig del för beskrivningen är den diskussion som 
föregick implementeringen. Kapitlet inleds därför med att jag tecknar 
en översiktlig historisk bild från denna tid kring några av de 
resonemang som förts i Sverige om yrkesvägledning. Tidsperioden 
sträcker sig från sekelskiftet och Bertil Hammers idé om ett yrkesval 
på strikt vetenskaplig grund, fram till 1940 och anställningen av Ejnar 
Neymark som konsulent vid Statens arbetsmarknadskommission med 
uppgift att starta en ny företeelse inom fältet skola-arbetsliv. 
Beskrivningen är framför allt baserad på andras beskrivningar av det 
aktuella problemområdet, då jag inte har för avsikt att förklara varför 
den studie- och yrkesorienterande verksamheten uppstod eller varför 
den utformades som den gjorde 
 
Den fortsatta beskrivningen av verksamheten under 1940-1970 tar 
sedan sin utgångspunkt i denna inledning och till föregående kapitels 
bilder ur arbetslivet. Beskrivningen bygger framför allt på utredningar 
och förslag som påverkat utvecklingen under perioden på ett för mitt 
problemområde adekvat sätt. Kapitlet avslutas med en genomgång av 
de vägledningsinsatser som bedrevs inom AMS och skolan under 
perioden.  
  
Från Bertil Hammer till Ejnar Neymark 
Föreställningar kring yrkesvägledning har funnits med som en del av 
den arbetsmarknads- och utbildningspolitiska debatten i Sverige under 
hela 1900-talet. Förvisso förekom det långt tidigare en offentlig debatt 
kring ungdomars yrkesval men det är först under det tjugonde seklets 
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inledande år som problematiken på allvar börjar behandlas.126 Som 
exempel brukar nämnas Bertil Hammer som 1902 lanserade idén om 
nödvändigheten av att yrkesval skulle ske på strikt vetenskaplig grund. 
Ett annat exempel som brukar användas som tidsmässigt stöd är att 
frågan om ungdomars yrkesval aktualiseras i 1906 års riksdagsbeslut 
om beviljande av statsbidrag till kommunala arbetsförmedlingar. 127  
 
Ett tredje exempel är den kungörelse från 1907 som fastställde vilka 
regler som skulle gälla för arbetsförmedlingars möjligheter att erhålla 
statsbidrag. I dessa framkom inte några särskilda bestämmelser 
angående vägledningsinsatser för ungdomar, men eftersom en 
förutsättning för statsbidrag angavs vara att alla former av arbete 
skulle förmedlas, menar därför 1931 års ungdomsarbetslöshets-
sakkunniga att denna formulering innebar en garanti för att ungdomar 
kom att omfattas. Kungörelsen innehåller dessutom den så kallade 
neutralitetsregeln som en grund för arbetsförmedlingsverksamhet. 
Denna regel, som enligt Vestin spelat en betydelsefull roll för den 
kommande yrkesvägledningens föreställningsvärld,128 har även kallats 
för arbetsförmedlingens "gyllene regel" och hade följande lydelse; 
 

… att vid arbetsförmedlingen hänsyn i främsta rummet tages till att 
arbetsgivare erhåller bästa möjliga arbetskraft och arbetare det arbete, 
vartill han bäst ägnar sig.129 

 
Någon egentlig diskussion från denna tid kring syftet med 
yrkesvägledningen och eventuella motsättningar mellan olika syften 
har jag dock haft svårt att finna. 1906 års riksdagsproposition om 
statsbidrag till arbetsförmedlingar berör frågan och ur bifogat 

                                                 
126 Mattsson (1984) hänvisar till bland andra Wilhelm Sjöstrand som utnämner 
Gustav Ruder som en av ykesvägledningens lärofäder. Ruder verkade i mitten av 
1700-talet och framförde bland annat frågan om ett så kallat snilleval inom 
utbildning, ett val där individens förutsättningar skulle sättas före arbetslivets behov. 
127 Verksamhetspromemoria till chefen för Ecklesiastikdepartementet den 15 
februari, 1933 om Ungdomsarbetslöshetssakkunnigas förslag angående 
yrkesutbildning och förbättrad offentlig arbetsförmedling för ungdomar. I förslaget 
finner man bland annat under rubriken "historik" att det är i riksdagsproposition 
1906:116 som man för första gången aktualiserar frågan om statsbidrag till 
offentliga arbets-förmedlingar och i denna pekar på vikten att hjälpa "det 
uppväxande släktet vid valet av levnadsbana", s 6f. 
128 Vestin (1991), s 28. 
129 Delander, Thoursie, Wadensjö, (1991), s 20. 
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statsrådsprotokoll kan man utläsa att utgångspunkten vid en övergång 
från skola till arbetsliv torde vara marknadens behov. Samtidigt 
påpekas dock att det även är av intresse för enskilda individer att 
hamna på rätt plats: 
 

Liksom i vissa andra länder bör det därför även hos oss bliva en viktig 
uppgift att genom en i lämpliga former anordnad lärlingsanvisning 
regelbundet tillföra yrkena ett passande tillskott av de från 
folkskolorna utgående barnen. Genom systematisk observation av 
arbetsförhållandena kunna också anstalterna i viss mån bidraga till 
lösningar av den för samhället liksom för den enskilde utomordentligt 
viktiga frågan om arbetskraftens rätta fördelning mellan olika 
arbetsområden. (s.38)130 

 
Enligt Mattsson (1984) menade även Hammer att yrkesvalets yttre 
gräns skulle bestämmas av yrkeslivet. Inom denna gräns skulle sedan 
individen finna sin plats. Ett visst närmande till individen kan man 
dock finna i de metoder han föreslår. Trots att Hammer varnade för en 
alltför optimistisk tilltro till yrkesvalspsykologins möjligheter menade 
han, som tidigare nämnts, att den metodiska grundvalen skulle utgöras 
av vetenskapen, eller mer precist individualpsykologi inom den 
vetenskapliga pedagogiken.  
 
Myndigheternas inställning var delvis annorlunda. De betraktade en 
hög detaljeringsnivå på informationen vid registrering av arbetslösa 
och av lediga platser som den främsta grunden för ett bra yrkesval: 
 

Den kännedom om arbetsförhållandena och konjunkturerna på olika 
orter samt inom de särskilda yrkena, som genom arbetsförmedlings-
anstalternas registreringssystem kan vid varje tidpunkt erhållas, bör 
särskilt bliva av betydelse för avhjälpandet av de allt större 
svårigheter, som möta det uppväxande släktet vid valet av 
levnadsbana131 

 
Medan Hammer genom sitt intresse för individualpsykologin närmar 
sig individen, tycks arbetslivet vara den centrala utgångspunkten för 
inblandade myndigheter.  
                                                 
130 Från statsrådsprotokoll till proposition 1906:116 om anslag till befrämjande och 
organiserande av offentlig arbetsförmedling. Texten är hämtad ur Ungdomsarbets-
löshetssakkunnigas förslag (1933), s 7. 
131 Ungdomsarbetslöshetssakkunnigas förslag (1933), s 6. 



 
 

88

 
Under detta första årtionde kan man alltså märka hur 
balansproblematiken fanns närvarande i debatten och hur statens 
intresse för direkt inblandning i arbetslöshetsfrågor växte. Arbetslös-
hetspolitiken var fram till 1914 ett kommunalt ansvar under statlig 
tillsyn. Den snabbt ökande arbetslösheten i samband med 
krigsutbrottet medförde dock en allt starkare statlig inblandning.  
  
För att åtgärda de arbetsmarknadsproblem man befarade skulle 
inträffa i samband med krigsutbrottet hade den dåvarande 
högerregeringen utformat en arbetslöshetspolitik som bland annat 
bestod av en hjälpverksamhet för arbetslösa. Som central ledning för 
denna verksamhet inrättades Statens arbetslöshetskommission (AK). 
Då de befarade problemen uppstod först efter krigsslutet kom 
hjälpverksamheten emellertid att fortsätta. Hjälpverksamheten 
omfattade initialt två former, en arbetslinje bestående av statliga och 
kommunala reservarbeten, och en understödsverksamhet för de som ej 
erhållit arbete.  
 
Medvetna försök att hålla tillbaka löner vid nödhjälpsarbeten 
tillsammans med uttalade försök att begränsa antalet, ledde till 
politiska motsättningar mellan socialdemokrater och de borgerliga 
partierna kring arbetslöshetspolitiken132. Detta medförde att 
socialdemokratin i slutet av 1920-talet började utveckla en egen 
arbetslöshetspolitik där bland annat yrkesvägledning som ett 
instrument skulle ingå.133 Man kan alltså säga att intresset för, och 
användandet av vägledning växte fram, eller åtminstone hämtade 
kraft, ur motsättningen mellan de borgerliga partierna och socialdemo-
kraterna beträffande arbetslöshetspolitiken. 
 
Från slutet av 1910-talet och under 1920-talet fick också ungdoms-
arbetslösheten och därtill hörande yrkesvägledningsfrågor relativt stor 

                                                 
132 Motsättningarna var så kraftiga att två socialdemokratiska regeringar avgick 
under 1920-talet i opposition mot just den borgerliga arbetslöshetspolitiken. 
133 Unga, Nils (1976). Socialdemokratin och arbetslöshetsfrågan 1912-1934. 
Framväxt av den ’nya’ arbetslöshetspolitiken, (akademisk avhandling). Stockholm: 
Arkiv. Unga hävdar bland annat att det var utifrån möjligheterna att reproducera den 
egna organisationens styrka som socialdemokraterna formade en ny 
arbetslöshetspolitik och inte, som ibland hävdats, intryck från exempelvis 
keynesiansk ekonomisk teori. 
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arbetslöshetspolitisk prioritet. Större städer påbörjade arbetet med att 
specialutrusta arbets-förmedlingskontor, etablera samarbete mellan 
skola och arbetsförmed-ling och även meddela yrkesorientering i 
skolor. Man kan också se hur idéer kring vägledning växer sig allt 
starkare och mot en större enighet beträffande innehåll, nödvändighet 
av information och organisation.  
 
Under denna period kan man också notera hur intresset för vägledning 
och yrkesval ökar inom andra myndigheter. I dokument hämtade från 
skolmyndigheten som till exempel 1918 års fortsättningsskolestadga 
talas det om nödvändigheten att ”lärljungar givas behövlig ledning för 
val av yrke”. Ett annat exempel är skolöverstyrelsen som i ett cirkulär 
från den 29 december 1922 uppmanar folkskoleseminariernas rektorer 
att se till att blivande lärare får nödvändig förståelse för de 
yrkesorienterande uppgifterna.134  
 
Också på lokal nivå blir intresset allt starkare. I Stockholm i början av 
1920-talet behandlades exempelvis förslag om inrättandet av en 
kommunal arbetsförmedling för folkskolebarn. Denna skulle innefatta 
en särskild skolbarnsexpedition med anteckningar om barns anlag, 
fallenhet och kroppskonstitution samt av- och tillstyrkande angående 
ett påtänkt yrkesval. I detta sammanhang tog man även upp förslag om 
att elever och föräldrar borde få viss undervisning i skolan om yrken 
och om yrkesval. Förslaget ledde bland annat till att föredrag hölls och 
att valbroschyrer delades ut till avslutningsklassers och fortsättnings-
skolans elever.  
 
År 1924 i Stockholm inrättades Sveriges första ungdomsförmedling. 
Tre år senare formulerade skolöverstyrelsen tillsammans med 
kommerskollegium och socialstyrelsen anvisningar för verksamheten. 
Ur dessa framgår det bland annat att samarbetet mellan skolan och 
arbetsförmedlingar skulle ha sin tyngdpunkt vid arbetsförmedlingar, 
medan skolan skulle ha en förberedande yrkesorientering för att 
understryka vikten av ett gott yrkesval. Med vissa förändringar antogs 
detta förslag av 1928 års riksdag som också beslutade att en viss del 
av anslaget till arbetsförmedlingarna skulle få användas till att täcka 

                                                 
134 Refererat i Vestin (1991), s 28 och i Ungdomsarbetslöshetssakkunnigas förslag 
(1933), s 7. 
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kostnader för insatser för att underlätta yrkesval och möjligheter att 
anvisa ungdomar arbeten.135 
 
Socialstyrelsen och skolöverstyrelsen ville få igång verksamheten 
snabbt och skickade redan 1929 ut två promemorior till sina lokala 
myndigheter. Dessa promemorior ger enligt Neymark en utmärkt bild 
över 1920- och 1930-talens uppfattning om yrkesvägledningens mål 
och metoder.136 Här framkommer bland annat skolornas under-
stödjande roll och att ett samarbete skulle säkras genom särskilt 
inrättade samarbetskommittéer. Sådana startades också vid ett tiotal 
orter.  
 
Någon egentlig verksamhet kom dock aldrig igång vilket kan ha sin 
förklaring i flera orsaker. Av dessa kan nämnas den svåra ungdoms-
arbetslösheten och problem med anskaffning av arbeten, brist på 
pengar och skolans fördomsfulla syn på arbetsförmedlingarnas 
kontrollfunktion.137 Även om det finns andra förklaringar verkar det 
inte ha funnits en alltför hög angelägenhetsgrad att driva frågan om 
yrkesvägledning. Underlättande åtgärder vid yrkesvalet sågs enbart 
var nödvändiga när tillgången på arbeten var god. 
 
Trots detta kan man säga att synen på ungdomsarbets-
löshetsproblematiken var på väg att förändras. Allt mer insåg 
myndigheterna nödvändigheten av förebyggande åtgärder och farorna 
med att inte ge ungdomar yrkesutbildning och nödvändig fostran i 
arbetslivet. I juni 1931 kallade därför ecklesiastikdepartementet fem 
sakkunniga för att biträda med frågor kring ungdomsarbetslöshet.138 
Av begränsningarna i uppdraget framgår att man inte hade fått i 
uppdrag att genomföra en total belysning av ungdomsarbetslös-
                                                 
135 SOU 1945:43, s 11f. Här bör poängteras att riksdagsskrivelsen i ärendet inte var 
odelat positiv till utvidgningen av arbetsförmedlingsverksamheten då man sade sig 
förvänta att skolan även i fortsättningen skulle ges möjlighet att utföra sin hittills så 
väl genomförda verksamhet. 
136 SOU 1945:43, s 12ff, där respektive pm finns återgivna in extenso. 
137 Trots att arbetsförmedlingarna inte vare sig kunde bevilja eller förvägra 
understöd eller nödhjälpsarbete kom de ändå, genom gällande regler, att fungera 
som kontrollorgan åt arbetslöshetskommittéerna. Detta medförde att AK kom att få 
ett betydande inflytande över den kommunala arbetsförmedlings-verksamheten. 
138 Ungdomsarbetslöshetssakkunnigas förslag (1933). I deras förslag från februari 
framgår att undervisningsrådet och ledamoten av skolöverstyrelsen A Thomson i 
september 1932 utsågs till gruppens sekreterare. 
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hetsproblemet. Uppdraget gällde t ex inte att kartlägga orsaker och 
inte heller att undersöka samtliga tänkbara åtgärder, framför allt inte 
sådana som kunde innebära organisatoriska förändringar av skolan. 
 

Exempelvis må nämnas, att det icke legat inom området för de 
sakkunnigas uppdrag att undersöka, huruvida en förlängning av den 
obligatoriska skoltiden icke vore ett av de effektivaste medlen att 
minska ungdomsarbetslösheten.139 

 
Någon egentlig politisk enighet beträffande synen på hur 
ungdomsarbetslösheten skulle åtgärdas fanns inte vid denna tidpunkt. 
Således förordade den av socialdemokrater dominerade socialstyrel-
sen, med ansvar för arbetsförmedlingarna i landet, en upprustning av 
verksamheten. 
 

Vidare uttalade socialstyrelsen som sin mening, att man snart syntes 
böra till övervägande upptaga frågan, om huruvida icke 
arbetsförmedlingsanstalterna borde utrustas med mera utvecklade och 
förfinade hjälpmedel än dem, som nu stode till buds, för fyllande av 
deras individuellt inriktade uppgifter, särskilt i vad rörde ungdomens 
yrkesrådgivning.140 

 
Den borgerliga arbetslöshetskommissionen menade i stället att den 
bästa hjälpen för arbetslösa ungdomar skulle vara yrkesutbildning, 
dimensionerad efter marknadens behov, samt en effektivare 
arbetsförmedling. 
 

Kommissionen sammanfattade på följande sätt sitt yttrande: ”En 
rationellt lagd och effektivt genomförd yrkesutbildning, i görligaste 
mån anpassad efter arbetsmarknadens olika möjligheter, kompletterad 
med en förbättrad arbetsförmedling för ungdomar över 18 år, synes, 
såvitt kommissionen kan finna, vara den väg, på vilken för närvarande 
bästa resultaten kunna ernås för att förhjälpa den arbetslösa ungdomen 
till bättre villkor.”141 

 
Ungdomsarbetslöshetssakkunnigas utlåtande kan i vissa delar ses som 
en kompromiss mellan socialstyrelsens och arbetsmarknads-
kommissionens synpunkter. Man föreslog bland annat att det var 
                                                 
139 Ungdomsarbetslöshetssakkunnigas förslag (1933), s 5. 
140 Ungdomsarbetslöshetssakkunnigas förslag (1933), s 11. 
141 Ungdomsarbetslöshetssakkunnigas förslag (1933), s 12. 



 
 

92

viktigt att samarbetet mellan socialstyrelsen och skolöverstyrelsen 
kom igång och att ungdomar redan i skolan fick kännedom om arbets-
förmedlingen. De särskilda kommittéer som föreslagits för planering 
av bland annat samarbetsfrågor mellan skolan och arbetsförmedling 
skulle ersättas av ett rådgivande organ. I detta råd skulle arbetsför-
medlingspersonal och representanter för skolmyndigheter och 
näringslivet ingå men även enskilda personer med särskilt intresse för 
ungdomsfrågor. Man påpekade också att en del av ungdomsarbets-
löshetsproblemen sammanhängde med frågan om en förbättrad 
yrkesutbildning och för att föra de två huvudintressenterna närmare 
varandra menade man att en ungdomskonsulent skulle anställas vid 
socialstyrelsen för speciell bevakning av ungdomsfrågor. 142 
 
Organisationstankarna förstärks ytterligare genom 1934 års lag om 
offentlig arbetsförmedling. Innehållet i lagtexten innebar bland annat 
att möjligheterna till en utveckling av ungdomsförmedlingar ökade, 
vilken enligt Furåker i sin tur kom att medföra en förstärkning av 
vägledningen.143 
 
En rad utredningar bidrog vidare starkt till att den kommande 
utvecklingen följde intentionerna i Ungdomsarbetslöshetssakkunnigas 
förslag. En sådan utredning som Vestin tar upp, inte så mycket på 
grund av påverkan på framtida organisering utan mer för dess 
innehållsliga idéer, är den så kallade tillströmningsutredningen. I 
utredningen framförs förslag om att inrätta en yrkesorienteringsnämnd 
samtidigt som den betonar vikten av yrkesrådgivning och behovet av 
objektivt upplysande material.144  
 
Liknande tankegångar återfinnas även i rationaliseringsutredningens 
slutbetänkande.145 Trots stora skillnader i övrigt behandlar även den 

                                                 
142 Ungdomsarbetslöshetssakkunnigas förslag (1933), s 32-38. 
143 Furåker (1976), s 130. Det kan också vara av intresse att notera att socialstyrelsen 
i anslutning till lagförslaget utfärdade en "Handbok för den offentliga 
arbetsförmedlingen" 1936. Denna handbok som populärt gick under beteckningen 
"Gröna boken" utformades till stor del av dåvarande byråinspektör för arbetsför-
medlingsärenden vid socialstyrelsen Sven Skogh. I denna ägnas bland annat flera 
sidor åt ungdomsförmedling. 
144 SOU 1935:52. Tillströmningen till de intellektuella yrkena. Stockholm. 
145 SOU1939:13. Rationaliseringsutredningens betänkande. Del 1. Motiv och för-
slag. Stockholm. Noteras kan att man även inom skolan visade ett tilltagande 
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idén från 1933 års ungdomsarbetslöshetssakkunnigas förslag om att 
anställa en ungdomskonsulent vid socialstyrelsen och att ledningen för 
verksam-heten skulle utgå från en självständig yrkesorienteringsbyrå 
med nära samarbete mellan skola och arbetsförmedling.  
 
Beträffande behovet av upplysande material som framförts i 
tillströmningsutredningen lämnade socialstyrelsen 1939 ett förslag 
angående ett centralt yrkesvägledningsregister. Registret skulle 
handhas av socialstyrelsen (den föreslagna ungdomskonsulenten) och 
bestå av ca 800 kort med upplysningar om yrken.146 
 
För den fortsatta utvecklingen av vägledning är också förslaget från 
1937 års arbetslöshetssakunniga om ett statligt organ för lösandet av 
restarbetslöshetsproblemen intressant.147 Tanken hos de sakkunniga 
var att det även vid tider av goda konjunkturer uppstår arbetslöshet 
inom vissa yrken. För att komma till rätta med detta problem måste 
man ha möjlighet att dirigera den befintliga arbetskraften i önskvärd 
riktning, helst utan tvångsmedel. En lösning ansåg utredningen därför 
vara att inrätta ett statligt organ och förse detta med nödvändiga 
instrument för att lösa problemet. Vägledning var ett sådant 
instrument.  
 
En annan fråga som hade behandlats av 1933 års ungdomsarbetslös-
hetssakkunniga gällde en förstärkning av yrkesutbildningen. I 1937 
års verkstadsskoleutredning under ledning av Artur Thomson 
behandlades frågan åter vilket ledde till föreslag om en utökning av 
yrkesundervisningen genom upprättandet av statliga verkstads-
skolor.148 Utredningen föreslog dessutom att frågor rörande 
yrkesskolor skulle brytas ut ur SÖ och skötas av ett eget verk, något 
som också skedde 1944, då man inrättade Kungliga Överstyrelsen för 
                                                                                                                   
intresse för yrkesorientering under denna tid. En person som med kraft förordade en 
metodiskt anordnad yrkesorientering inom skolans ram var folkskoleinspektören 
Yngve Norinder. 
146 SOU 1945:43, s 18. 
147 1937 års arbetslöshetssakkunnigas betänkande i koncept. (Arbetet upphörde 
hösten 1939.) Visserligen hann utredningen på grund av krigsutbrottet aldrig lämna 
något slutbetänkande men eftersom de personer som ingick (bland andra Thomson, 
Erlander och Möller) har haft betydelse för den fortsatta utvecklingen inom området 
är förslaget intressant. 
148 SOU 1938:54. Betänkande med utredning och förslag angående överstyrelsen 
för yrkesutbildning. Stockholm: Nordisk bokhandel. 
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Yrkesutbildning (KÖY). Skälet till detta förslag var att utredningen 
menade att SÖ inte ägnade yrkesundervisning särskilt stort intresse 
och att man inte hade nödvändig flexibilitet att möta växlande 
situationer på arbetsmarknaden. En möjlig anledning till ointresset kan 
finnas i de borgerliga utbildningsideal som dominerade skol-
överstyrelsen vid denna tidpunkt och att centrala poster inom det 
skolpolitiska området kontrollerades av högerpolitiker. Dessutom 
delade flertalet socialdemokrater i riksdagen, framför allt de med 
akademisk bakgrund, dessa ideal.149  
 
Yrkesvägledningsverksamheten 1940-1970 
I början av 1940-talet fortsatte den systematiska uppbyggnaden av 
ungdomsförmedlingar och vägledning runt om i landet. Samtidigt 
tilltog diskussionen om de innehållsliga frågorna kring vägledning. Ett 
möjligt skäl var arbetslöshetssituationen under 1940 och den ökning 
av antalet understödstagare som följde av detta. Det var dessutom, 
som i föregående kapitel redan nämnts, nödvändigt att i enlighet med 
den socialdemokratiska arbetslinjen underlätta överflyttning av 
arbetskraft mellan olika yrkesområden samtidigt som man strävade 
efter att åstadkomma resultat på frivillig väg. Denna ambition var som 
bekant också ledande för arbetet vid arbetsmarknadskommissionen.  
 
Då vägledningsverksamheten kom att ta allt större utrymme inom 
arbetsmarknadskommissionen var uppbyggnaden av en fungerande 
organisation nödvändig. Av effektivitetsskäl handplockades personal 
med erfarenhet från området och med någorlunda gemensam syn på 
problematiken. I slutet av 1940 anställdes därför dåvarande förestån-
daren för ungdoms- och yrkesvägledningen i Malmö Ejnar Neymark 
som konsulent vid SAK:s kansli. Vid kansliet behandlades ärenden 
kring ungdomsförmedlingar och vägledning av ”första avdelningen”, 
eller arbetsförmedlingsbyrån som den också kom att kallas, under 
ledning av Sven Skogh. Också han var väl insatt i tankarna 
yrkesvägledningsverksamheten bland annat genom sin delaktighet i en 
rad arbetslöshetsutredningar.  
 

                                                 
149 Rothstein (1986). Den socialdemokratiska staten. Reformer och förvaltning inom 
svensk arbetsmarknads- och skolpolitik, (akademisk avhandling). Lund: Arkiv, s 
130ff. 



 
 

95

Ur arbetsmarknadskommissionens verksamhetsberättelser från denna 
tid kan man se hur arbetet snabbt ökade i omfattning.150 Enligt Vestin, 
själv anställd som assistent åt Neymark i juli 1941, kan den snabba 
utbyggnaden bland annat förklaras av fyra skäl. Man var fri från 
tyngande byråkrati och hade ett starkt chefstöd, beslut kunde fattas 
under okonventionella former exempelvis genom enmans- eller 
byråbeslut, medelstilldelningen var generös och uppgifterna var klara 
och väl förberedda.151 Uppgifterna bestod framför allt av att 
administrativa arbetetsrutiner skulle tas fram och utvecklas, personal 
skulle anställas och utbildas och olika samverkansformer med bland 
annat skolan skulle skapas. Vidare skulle studie- och yrkes-
orienterande material som till exempel yrkeskartotek och broschyrer 
författas och distribueras, en prognosverksamhet skulle byggas upp 
och metoder för anlagsorientering utvecklas. 
 
För att klara detta arbete anställdes allt fler och när gruppen så 
småningom blev för stor delades arbetet upp i två enheter där den ena 
i huvudsak arbetade med framställning av yrkesinformation och den 
andra med allmänna yrkesvägledningsfrågor.  
 
En innehållslig fråga av stor vikt vid uppbyggnaden av verksamheten 
var problemen vid övergången från utbildning till arbetsliv. Tankar 
kring detta kan man finna i 1940 års skolutredning, tillsatt och under 
ledning av högerpartiets dåvarande ecklesiastikminister Bagge. 
Utredningen ledde inte till några reella åtgärder men är ändå intressant 
genom förmedlingen av den borgerliga synen på skola-arbetslivs-
frågor som rådde vid denna tid.152 
 
I utredningen finner man ett resonemang kring problem som ur social 
synvinkel kan drabba de unga om övergången mellan utbildning och 
                                                 
150 Statens Arbetsmarknadskommissions verksamhetsberättelser 1940-1943. 
151 Vestin (1991), s 78f. Detta stämmer för övrigt väl med den bild som Rothstein 
(1986) ger av SAK under denna tid. 
152 SOU 1944:20. 1940 års skolutredning. Skolan i samhällets tjänst. Stockholm. 
Här kan man bland annat läsa att förutsättningarna för att bedriva en adekvat 
yrkesvägledning i skolorna var en tillräcklig utbyggnad av yrkesutbildningen samt 
att elever måste ges ekonomiska möjligheter att förverkliga sitt ämnesval som med 
hänsyn till deras anlag och intressen samt samhällets behov av arbetskraft kan anses 
riktigt. Om inte så var fallet blev yrkesvägledning ointressant. Delar från 
utredningen kom även att bilda bakgrund till arbetet i 1946 års skolkommission 
(SOU 1948:27). 
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arbetsliv skulle förorsaka ett sysselsättningstomrum. Lösningen som 
föreslogs var en kraftigare statlig styrning. 
   

Om det i skarven uppstår en lucka, ett mer eller mindre tomt år, 
kanske flera år, som enbart fyllas av utbildning och tillfälliga arbeten, 
så hota särskilt i städer med starkt utvecklad nöjesindustri allvarliga 
faror. I den mån hemmen visa sig oförmögna att under denna 
vanskliga övergångstid leda de ungas kroppsliga och andliga 
utveckling måste samhället genom lämpliga organ ta ledningen.153  

 
Även balansproblematiken mellan samhällets behov och individens 
rätt till utbildning uttrycks. 
  

Kommer varje individ på sin rätta plats i livet vinner såväl samhället 
som individen därpå.154 

 
Det sågs därför som en fara för samhället om samtliga 
utbildningsvägar skulle öppnas för alla då det därigenom troligen 
skulle komma: 
 

att visa sig allt svårare att rekrytera yrken, som ehuru nödvändiga för 
samhället, dock på grund av arbetets art icke utöva samma lockelse. 
155 

 
Här framkommer också en misstro mot skolans insatser och en alltför 
individinriktad yrkesvägledning. Genom sådana ingripanden riskera-
des en för samhället nödvändig fördelning på olika yrkesområden. 
Reproduktionen skulle bringas i olag. 
  

Det har framhållits att det icke vore skolsystemets uppgift att medelst 
en finsortering av barnmaterialet i grundskolan utplocka och genom 
effektiv studiehjälp utbilda till jurist eller läroverkslärare varje 
spirande begåvning, som utan detta skolans ingripande hade blivit en 
dugande hantverkare, en ledande fackföreningsman eller en driftig 
jordbrukare. 156 

 

                                                 
153 SOU 1944:20, s 46. 
154 SOU 1944:20, s 133.  
155 SOU 1944:20, s 135.  
156 SOU 1944:20, s 135.  
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Den lösning som föreslogs var istället, mot bakgrund av verkstads-
skoleutredningens förslag om en utökning av antalet yrkesutbildnings-
platser att försöka åstadkomma en attitydförändring beträffande de 
praktiska yrkenas status. Här såg man yrkesvägledning som ett viktigt 
instrument, varför man också beställde en utredning kring detta.  
 
Uppdraget gick till Ejnar Neymark, främst beroende på hans ställning 
som landets ledande expert på området och att han i en rad artiklar 
argumenterat för behovet av yrkesvägledning. I två artiklar utgivna 
1943 tar han upp vad han anser bör ingå i ett yrkesväglednings-
program. I den första artikeln Yrkesvägledning menar han att det för 
många inte räcker med enbart skriftligt material. Man måste känna 
både yrkesvärld och sig själv och att det därför handlar om en individ-
inriktad verksamhet. 
 

Mystiska drifter och impulser, flyktiga intressen, en krass förkärlek 
för pengar och pengars värde, lyhördhet för välfunna reklamord och 
annonsrubriker, ett okritiskt beroende av kamraters resonemang och 
inställning - dylikt blir ofta mycket mer bestämmande för den unges 
görande och låtande, än vad som skrives och säges i förnuftsvädjande 
syfte. För att de unga skola kunna göra ett förnuftigt yrkesval, måste 
de inte bara lära känna yrkesvärlden utan också sig själva, det vill säga 
de egna anlagen och intressena.157 

 
I den andra artikeln, Yrkesvägledning genom folkskolans försorg, 
också det ett särtryck, konstaterar Neymark att den berömvärda insats 
lärare gör, inte räcker till och att mängder av unga människor utan 
egen förskyllan hamnar fel. 
 

Även samhället och näringslivet har i detta sammanhang intressen av 
många olika slag att bevaka. […] att samhället inte stillatigande kan 
åse hur en stor ström av ungdomar i många fall går till yrkesområden, 
där det för åtskillig tid framåt finns alltför god tillgång på folk, medan 
på andra områden uppenbar brist på arbetskraft råder. Vi kunna inte 
utan vidare åse hur individens yrkesval i många fall blir ett spel 
mellan diverse yttre, mer eller mindre slumpmässiga faktorer, hur en 
del individer hamna på platser och i yrken, där de faktiskt inte blir mer 

                                                 
157 Neymark, Ejnar (1943). Yrkesvägledning. Särtryck ur Tidskrift för barnavård och 
ungdomsskydd, nr 4/1943. 
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än halv arbetskraft, om ens det, medan de skulle bli utomordentligt 
god arbetskraft på annat håll.158 

 
Även om Neymark i högre grad betonar individens behov än vad fallet 
är beträffande skolutredningen finns en antydan till samsyn. Var det 
möjligen så att skolutredningen därför såg vägledning som ett möjligt 
instrument för att förhindra en ökad konkurrens om högre positioner i 
samhället? Yrkesvägledningen skulle inriktas mot att höja statusen hos 
praktiska yrken samt vara inriktad på att göra individer medvetna om 
vilka de var. Möjligen såg skolutredningen ett sätt att härigenom få 
ungdomar att stanna där de ansågs höra hemma.  
 
Neymarks utredning som presenterades 1945 var ett gediget arbete.159 
Den innehåller därför resonemang som förmodligen haft den enskilt 
största betydelsen för utvecklingen av verksamheten.  
 

Detta betänkande med sina detaljerade, motiverade förslag blev den 
unga yrkesvägledningens "bibel" under lång tid framöver.160 

 
Ett fritt yrkesval, menade Neymark, var alltid inskränkt. Det var 
därför nödvändigt att genom anlags- och yrkesorientering synliggöra 
dessa inskränkningar genom att ge individen tillräcklig kunskap om 
sig själv och yrkesvärlden. Detta skulle ske genom att låta ungdomar 
pröva praktiska arbetsuppgifter, inhämta omdömen hos lärare, vid 
problemfall använda psykotekniska prov och att forska efter 
medicinska grunder. 
 
När det gällde andra inskränkningar skulle yrkesvägledningen mer 
aktivt angripa genom att ge verksamheten en ”praktiskt vägbanande 
karaktär”. Förutom olika inslag av information och orientering skulle 
verksamheten innehålla mer handfasta åtgärder som exempelvis 
förhandling till förmån för elever i de fall där elevens önskemål ej 
överensstämde med föräldrarnas. Den måste också mer aktivt arbeta 
med att ta fram utbildnings- och arbetsplatser samt ekonomiska och 
sociala stödåtgärder. 
 

                                                 
158 Neymark, E (1943). Yrkesvägledning genom folkskolans försorg. (Särtryck.)  
159 SOU 1945:43. 
160 Vestin (1991), s 48-49. 
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Verksamheten måste också tjäna arbetsmarknadens reglerande syften. 
Denna närhet till arbetsmarknaden behövde inte innebära någon 
konflikt i förhållande till individens behov så länge man utgick från 
individens intressen. 
   

Visst gällde det att i första hand söka tillgodose individens speciella 
behov och intressen och visst borde man vid placering och utbildning 
ta hänsyn till vars och ens håg och fallenhet. Men detta behövde 
ingalunda utesluta att man samtidigt också försökte tillvarata det 
allmännas intressen genom att t ex tillse, att den ungdomliga 
arbetskraften blev fördelad på ett sätt, som bäst motsvarade det 
framtida behovet av folk på olika yrkesområden.161 

 
Det var också viktigt att vara medveten om att ingen människa enbart 
kan ha ett valalternativ. 
 

Som regel har hon av naturen möjligheter att anpassa sig till olika 
inriktningar och skulle det t.ex. visa sig, att tillströmningen är stor på 
den yrkes- eller utbildningsväg, som den unge i första hand funderat 
på, är det kanske, anlagspsykologiskt sett, inget som hindrar, att man 
försöker leda den unge in på en väg, som det ur arbetsmarknads-
politiska synpunkter kan vara skäl att rekommendera. För övrigt är det 
endast mera sällan, som det på denna punkt behöver bli någon 
kontraställning mellan det allmännas och individens intressen. Även 
individen är som regel betjänt av att man riktar hans uppmärksamhet 
på sådana yrkesvägar, som visa efterfrågan på arbetskraft - naturligtvis 
under förutsättning att individen passar för yrket i fråga.162 

 
Neymark menade vidare att yrkesvägledningens möjligheter att skaffa 
och aktuellthålla erforderlig kunskap om olika yrkes- och 
utbildningsvägar skulle underlättas genom att utnyttja det redan 
befintliga och väl utbyggda arbetsförmedlingssystemet. Dessa 
omständigheter är utgångspunkten till varför Neymark menar att det 
svenska yrkesvägledningssystemet borde kopplas till SAK med delar 
av arbetet förlagt till ungdomsförmedlingar och i skolor. På ett 
påtagligt sätt kom detta sedan att påverka den organisering av 
verksamheten som följde. 
 

                                                 
161 SOU 1945:43, s 24. 
162 SOU 1945:43, s 24. 
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En förändring inom arbetsmarknadskommissionen, föranledd av den 
raskt ökande omfattningen av verksamheten, inträffar redan under 
Neymarks arbete med utredningen. Den 1 januari 1944 upprättas en 
särskild sektion för ungdomsförmedling och vägledning vid första 
avdelningen på SAK:s kansli. Byråchef blev Ejnar Neymark. Arbetet 
vid sektionen under den senare hälften av 1940-talet var intensivt. 
Praktikanter, som efter anställning fick genomgå en speciell 
utbildning, antogs för att klara det växande personalbehovet. Man 
inledde samarbeten med olika utbildnings- och arbetsmarknads-
organisationer men även med organisationer som arbetade med 
socialvårds- och fostransfrågor. Ett sådant exempel är det samarbete 
som inleds 1946 med de psyko-tekniska instituten i Göteborg och 
Stockholm.163 En annan omfattande del av arbetet upptogs alltjämt av 
upplysningsverksamhet och den ständigt växande materialpro-
duktionen. Inte minst gällde det att föra ut vägledningens syfte och 
arbetssätt till allmänheten.  
 
År 1948, i samband med att AMS inrättades, fick dåvarande yrkesväg-
ledningsbyrån ansvaret över arbetsförmedlingsverksamhet och 
yrkesvägledning. Man utgick alltså från Neymarks tankar från 1945. 
Som framgår av 1946 års skolkommission anslöt sig även skolan till 
denna uppfattning. 
 

Övervägande skäl talar emellertid för att denna verksamhet icke bör 
skiljas från arbetsförmedlingsverksamheten i övrigt. Planläggningen 
av yrkesvägledningen i stort bör ligga hos ett organ med expertis på 
arbetsmarknadsfrågor. Initiativen, uppslagen och impulserna bör som 
hittills komma från ungdomsförmedlingen.164 

 
Den utökade skolverksamheten under fyrtiotalet kunde emellertid inte 
lösas på enbart formell grund. Oklarheter i frågor om exempelvis 
samarbete och arbetsfördelning måste också klarläggas. Detta fram-
kommer också i SÖ:s utlåtande över skolkommissionens betänkande 
där man kritiserar AMS för att ha tagit på sig för mycket och gått 
utanför sin kompetens. 
 

Enligt överstyrelsens mening är den nuvarande gränsdragningen 
mellan skolans och ungdomsförmedlingens uppgifter vid 

                                                 
163 Statens Arbetsmarknadskommissions verksamhetsberättelse 1946. 
164 SOU 1948:27 i kapitlet Yrkesvägledningen i skolan. 
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yrkesvägledningen icke tillfredsställande. Det förefaller som om 
ungdomsförmedlingen åtagit sig betydligt fler sådana 
verksamhetsuppgifter än de i längden på ett betryggande sätt kan 
fullgöra.165 

 
Kritiken kom att leda till att en samarbetskommitté, bestående av 
representanter från AMS, SÖ och KÖY tillsattes 1949. Kommitténs 
arbete resulterade ibland annat två betydelsefulla dokument.  
 
År 1950 överlämnades till ecklesiastikdepartementet en promemoria 
angående yrkesvägledning inom försöksdistrikt med nioårig 
enhetsskola.166 Promemorian behandlar vägledningens uppgifter som 
exempelvis hur företeelser i arbetslivet skulle behandlas, nödvändig-
heten att komplettera teori med praktisk yrkesorientering samt att 
avsätta tid för en direkt anlagsorientering. Den behandlar även 
omfattningen av verksamheten preciserad i lektionstid och hur 
samverkan skulle åstadkommas. Som lösning till problemen med 
samverkan föreslogs en utveckling av enhetsskolans kontakt-
mannasystem där en lärare var utsedd att fungera som ombud för 
arbetsförmedlingen. Systemet skulle förstärkas genom en nedsatt 
undervisningsskyldighet för de lärare som arbetade som ombud. 
Förslaget kom att utgöra grunden för SÖ:s anvisningar om 
yrkesvägledning i enhetsskolan, vilka tillstyrktes av riksdagen 1951. 
Yrkesvalslärarsystemet hade därmed skapats. 
 
Det andra dokumentet var kommitténs slutbetänkande SOU 1952:42 
som förutom ovan nämnda PM även innehöll förslag om yrkesväg-
ledning i folkskolan och i den frivilliga skolan. Beträffande den 
frivilliga skolan var förslaget av mycket blygsam omfattning. 
Ansvaret för arbetet skulle vila på AMS, och för att inte i allt för hög 
grad inkräkta på lektionstid skulle ersättande broschyrer och annat 
tryckt material spela en viktig roll för yrkesvägledningen. Förslaget 
medförde att en integration av yrkesorienteringen i andra ämnen 
försvårades, för att inte säga omöjliggjordes. 
 

                                                 
165 SOU 1949:35. Skolöverstyrelsens underdåniga utlåtande över vissa av 1940 års  
skolutrednings betänkande och 1946 års skolkommissions principbetänkande. 
Stockholm, s 72. 
166 Återgiven i kommitténs slutbetänkande SOU 1952:42. Yrkesvägledningen och 
skolan. Förslag. Stockholm: Nordisk bokhandel. 
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För folkskolan var just denna integrationstanke en viktig del. 
Kommittén föreslog till exempel att 15 timmar skulle anslås för 
yrkesorientering i den sjuåriga folkskolans avgångsklass. Praktisk 
yrkesorientering skulle begränsas till att endast vara ett inslag i den 
åttaåriga folkskolans avgångsklass i kombination med en schema-
bunden timme i veckan. Värdet av studiebesök och att hålla dessa fria 
från propaganda, värdet av material utarbetat av AMS samt att 
yrkesorienterande undervisning helt borde anförtros skolans lärare 
under förutsättning att de gavs möjlighet till en adekvat fortbildning, 
ingick också bland förslagen. Som underlättande åtgärd vid valet 
borde dessutom skolan överlämna läkar- och lärarutlåtande till 
ungdomsförmedlare. Ungdomsförmedlingens uppgifter skulle ses som 
stödjande.  
 
Kommitténs förslag gav alltså upphov till tre olika inriktningar 
beträffande syoverksamheten under 1950-talet. Folkskolan kom att 
bedriva en verksamhet med hjälp av folkskollärare understödda av 
ungdomsförmedlingen och kontaktmän, enhetsskolan fick 
yrkesvalslärare och i den frivilliga skolan bedrevs verksamheten av 
ungdomsförmedlingens yrkesvägledare. 
 
Under 1960-talet kom innehåll och organisering av väglednings-
verksamheten att i stort följa tankegångarna från föregående 
årtionden. De stora förändringar som skedde beträffande skolan, med 
ett avvecklande av folkskolan och införandet av en grundskola, en 
gymnasieskola och en fackskola, medför att några utredningar och 
förslagsberedningar kom att ha viss betydelse för utvecklingen av 
studie- och yrkesorientering. Så kan man till exempel notera att 
gymnasieutredningen placerar yrkesvägledningen inom ramen för ett 
samhällsbehov och att skolan med viss hjälp utifrån skulle ha det 
primära ansvaret.167 
 
En ytterligare förändring gällde tanken från 1940 års skolutredning 
om yrkesvägledning som motivationsskapande instrument för 
yrkesutbildning. Genom den kraftiga utbyggnaden av yrkesskolor och 
en ökad elevtillströmning hade denna idé delvis tjänat ut. Man 
betraktade inte längre yrkesutbildning som ett utbildningsmässigt 

                                                 
167 SOU 1963:42. 1960 års gymnasieutredning. 1, Ett nytt gymnasium. Stockholm: 
Ecklesiastikdepartementet. 
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slutmål varför exempelvis yrkesskoleberedningen menade att även 
yrkesskolor behöver en yrkesvägledande verksamhet.168 Det är framför 
allt på grund av en osäkerhet inför framtiden med troliga yrkesbyten 
som följd som detta anses nödvändigt. Andra skäl som anges är att 
ungdomar blivit allt mindre intresserade av speciella yrkesuppgifter 
och att de istället prioriterar arbetsförhållanden som lön, god 
arbetsmarknad och utvecklingsmöjligheter.  
 
Kvar finns däremot resonemang kring balansen mellan individens och 
samhällets behov men nu utifrån ett objektivitetskrav. Med argument 
som känns igen från 1940-talet menar beredningen att det måste ligga 
i ungdomarnas intresse att anpassa sina framtida planer till vad som är 
arbetsmarknadsmässigt klokt. 
 
I 1966 års arbetsmarknadspolitiska riktlinjer finner man på samma sätt 
som i flera tidigare utredningar uppfattningen om att ett fritt yrkesval 
måste utgå både från samhällets såväl som den enskildes intressen.169 
En försiktig betoning av att mer tjäna individers intressen kan 
möjligen märkas i påpekanden om nödvändigheten av att ge 
medborgare ett effektivt stöd för att förverkliga sina val. Denna 
eventuella försiktighet försvinner dock i statskontorets rapport om 
arbetsmarknadspolitik från 1968.170 Här behandlas yrkesvägledningens 
roll åter igen som ett instrument för anpassning av individer till en 
redan etablerad marknad. Man konstaterar bland annat att individens 
valfrihet alltid är villkorlig och att orealistiska önskemål utifrån både 
personliga förutsättningar och marknadens efterfrågan aldrig kan 
uppfyllas. På något vis tycks man vara tillbaka där man startade. 
 
Ett annat och annorlunda arbete som i sig inte innehåller några större 
resultatmässiga överraskningar men som ändå kan ha haft betydelse 
för den fortsatta utvecklingen avseende studie- och yrkesorientering är 
undersökningen om elevers uppfattning av gymnasieutbildning.171 Här 

                                                 
168 SOU 1966:3. Yrkesutbildningsberedningen. 1, Yrkesutbildningen. Stockholm.. 
169 Regeringens proposition 1966:52. Riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken. 
170 SOU 1968:60. Arbetsmarknadsverket och arbetsmarknadspolitiken. Huvud-
rapport. Stockholm. 
171 SOU 1963:15. 1960 års gymnasieutredning. 1, Vägen genom gymnasiet: elevers 
syn på valsituationer och studieformer. Stockholm: Eclesiastikdepartementet. En 
brist i undersökningen är att man inte mätt elevernas faktiska kunskaper om 
exempelvis utbildningsvägar och yrken, något som också författarna själv påpekar. 
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behandlas framför allt elevers syn på de val man hade att ta ställning 
till. Ur resultaten kan nämnas att eleverna ansåg att "yrkesplaner" är 
de mest avgörande inför valet av fortsatt verksamhet efter realexamen, 
det vill säga om man väljer gymnasium eller ej. Undersökningen tog 
även upp frågan om studie- och yrkesvägledningens stödjande roll vid 
val. De flesta tycktes ha fått viss hjälp av de vägledande åtgärderna 
men där personlig vägledning framför allt varit aktuell om man haft 
för avsikt att lämna skolan. Beträffande studieval hade lärare, 
föräldrar, äldre syskon och kamrater haft större betydelse. Gymnasiets 
avgångselever ansåg sig vara i behov av ytterligare information om 
framför allt förhållanden som har med deras egna förutsättningar att 
göra (anlagsorientering) medan grenväljare främst är intresserade av 
ytterligare studie- och yrkesorientering.  
 
Villkoren för studie- och yrkesorientering såg alltså väldigt olika ut 
beroende på skolform. Då verksamhet och metoder även ger en 
indikation över vad som ansågs nödvändigt angående informations-
texterna, är en kort beskrivning av de olika skolformernas studie- och 
yrkesorientering nödvändig. Först, och för att lättare förstå AMS stöd 
för vissa organisatoriska och innehållsliga förändringar beträffande 
vägledningen inom skolan beskrivs den vägledningsverksamhet som 
bedrevs vid AMS och av AMS tjänstemän i skolorna. 
 
Vägledningsinsatser inom AMS 
En anledning till den faktiska ökningen av arbetet inom ungdoms-
förmedlingarna under 1950-talet, som också Mattsson konstaterat, är 
anskaffning av platser för praktisk yrkesorientering (pryo) och praktik 
(Mattsson, 1984). Det är dock inte den enda förklaringen. Beträffande 
vägledningsverksamheten var ungdomsförmedlingarna fram till juli 
1956 ålagda att sköta yrkesvägledningen både inom folkskola, 
fortsättningsskolor och högre skolor.172 Parallellt med verksamheten i 
skolorna bedrevs även vägledning vid ungdomsförmedlingarna. 
 
Från sommaren 1956 försvinner en stor del av de arbetsuppgifter som 
legat inom folkskolan. Huvudskälet är en ökad övergång av elever 
från folkskolan till den nya enhetsskolan där yrkesvalslärare börjat 
arbeta. Samtidigt med detta fick också yrkesorientering utrymme på 

                                                 
172 Inom de skoldistrikt som deltog i enhetsskoleförsöket började dock yrkesvals-
lärare att arbeta redan före detta datum. 
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schemat som skulle skötas internt. Det AMS i huvudsak kom att ägna 
sig åt inom folkskolan från 1957 var vissa utbildningsuppdrag, 
tillfällig vägledningshjälp samt anskaffning av praktikplatser.  
 
Även om aktiviteterna inom folkskolan minskar, ökar AMS 
yrkesvägledningsinsatser under 1950-talet totalt sett. Inom de högre 
skolorna mer än fördubblades antalet lektioner från 1951 till 1960 
samtidigt som föräldramöten och antalet enskilda vägledningssamtal 
ökar från 19 000 till närmare 37 000. Under årtiondet ökar dessutom 
antalet vägledningssamtal vid ungdomsförmedlingarna med tre gånger 
eller från 35 000 till 110 000.  
 
Om man tittar på verksamheten under 1950-talet finner man alltså att 
ett betydande antal vägledningssamtal utfördes av ungdomsför-
medlingens yrkesvägledare, arvodesanställda kontaktmän samt 
konsulenter från AMS yrkesvägledningsbyrå.173 
 
Belastningen för yrkesvägledarna i de högre skolorna fortsätter att öka 
under hela 1960-talet. Visserligen minskar antalet enskilda samtal per 
år från 37 000 samtal 1960 till 27 000 samtal läsåret 1968/69 men de 
kollektiva insatserna som till exempel lektioner ökar under samma 
period från 1 900 till 5 500. För att klara den växande arbetsinsatsen 
inom skolan gjordes försök att rationalisera verksamheten vid de egna 
förmedlingarna. Rationaliseringsåtgärder med inrättande av läsrum för 
självstudier, telefonservice och liknande räckte emellertid inte. 
Efterfrågan på vägledningsresurser inom den egna verksamheten hade 
vuxit till en sådan omfattning att prioriteringar av insatserna blev 
nödvändiga. 
 

Orsakerna till detta är dels det vikande elevunderlaget i realskolan, 
dels en strävan från yrkesvägledningens sida att avveckla den till 
skolorna förlagda enskilda mottagningen för elever. Skoleleverna 
rekommenderas nu mera att i likhet med andra rådsökande vända sig 
till arbetsförmedlingarnas yrkesvägledningsexpeditioner när de 
behöver en mer fördjupad vägledning.174 

 

                                                 
173 Antalet kontaktmän under denna period var cirka 140. 1953 arvodesanställdes de 
första yrkesvalslärarna. De var 26 till antalet. 1956 hade antalet växt till 60. 
174 AMS verksamhetsberättelse 1966/67, s 49. 
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Att minska skolverksamheten är allt mer nödvändigt och det blir 
därför lättare att förstå AMS hållning beträffande tjänstekonstruktion 
och organiseringen av studie- och yrkesorientering. När verksamheten 
i folkskolan får allt större omfattning stöds idén om inrättandet av 
yrkesvalslärartjänster och när verksamheten inom gymnasieskolan blir 
för stor stöds idén om inrättandet av syokonsulenttjänster.  
 
Skulle AMS fortfarande behålla kontrollen över verksamheten måste 
detta ske på annat sätt än genom AMS-anställdas närvaro i skolan. En 
möjlighet framskymtar i AMS remissvar till förslaget om ny 
organisation av den studie- och yrkesorienterande verksamheten. 
AMS menade att utredningen tagit för liten hänsyn till samhällets 
totala behov av vägledning genom att alltför ensidigt diskutera skolans 
situation. Man ansåg vidare att utbildningen för de blivande 
tjänstemännen skulle vara en gemensam angelägenhet där AMS bland 
annat kunde bidra med att tillhandahålla aktuell kunskap om 
arbetsmarknaden. Man föreslog också återkommande tjänstgöring vid 
länsarbetsnämnder som lämplig fortbildning.175  
 
Man kan också notera hur AMS under 1950- och 1960-talet successivt 
flyttar sitt huvudsakliga vägledningsintresse mot en äldre målgrupp. 
Den i slutet av 1950-talet inledda decentraliseringen av 
ungdomsförmedlingarna i form av en överflyttning av verksamheten 
till den allmänna arbetsförmedlingen var helt genomförd 1963. Detta 
kom att medföra en förskjutning uppåt i åldrarna beträffande gruppen 
rådsökande. Ur statistikuppgifter från 1967 kan man därför läsa att det 
för första gången inte längre var ungdomar under 20 år som var den 
största gruppen som erhållit vägledning.176 
 
Några ytterligare företeelser under 1960-talet som visar på 
intresseinriktningen inom vägledningsområdet är också värda att 
notera. I slutet av 1960 inrättades en prognossektion vid yrkesväg-
ledningsbyrån. Sektionen, som för övrigt upphörde i juli 1964 då den 
överfördes till SCB, arbetade bland annat med att utveckla metoder 
för att öka tillförlitligheten i förutsägelser om framtida arbetsliv.  
 

                                                 
175 Regeringens proposition 1971:34, s 34 och 39. 
176 AMS verksamhetsberättelse 1966/67, s 45. 
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Den kraftiga ökningen av arbetspsykologiska tester som uppstod i 
mitten av 1960-talet ledde till att man 1968 inrättade en 
arbetspsykologisk enhet inom byrån. Skälen till varför AMS ansåg det 
nödvändigt att knyta en psykologisk expert till sin verksamhet var 
enligt Åke Nordin, anställd som psykolog vid yrkesvägledningsbyrån 
1968, behovet av att någon kunde föra verkets talan vid 
"förhandlingar" med de arbetspsykologiska institut som nyttjades av 
arbetsförmedlingarna i samband med tester.177 För att få en 
uppfattning om hur kraftig denna ökning egentligen var kan nämnas 
att yrkesvägledningen under 1962 remitterade 573 personer till 
anlagstest vilket motsvarade en procent av det totala antalet 
rådsökande. Motsvarande siffror för 1969 var 10 181 personer eller 
elva procent.178 
 
Vägledningsinsatser inom skolan 
Som tidigare nämnts skedde under samma tid även betydande 
förändringar inom de olika skolformernas yrkesvägledning. Upp-
delade i tre områden beskrivs dessa förändringar nedan. 
 
Folkskolan  
Yrkesvägledning inom folkskolan kännetecknades av praktisk 
användbarhet och idén om matchning. Detta understryks av Vestin 
som bland annat just framhåller tillämpningsförtjänsterna. 
 

Mitt intryck är att folkskolans yrkesorientering för sin tid var 
föredömlig i tydliga och enkla mål och anvisningar. De hade ett 
"tankemönster" av osofistikerat slag, som mer omedelbart lät omsättas 
i praktisk verksamhet.179  

 
Det var i avgångsklasser som yrkesvägledning bedrevs och då främst 
av ungdomsförmedlare och kontaktmän från AMS. Man höll föredrag 
i form av yrkesorienterande lektioner med stöd av egenproducerade 
                                                 
177 Leimar, Tord (1988). Återblick. Några hågkomster och hållpunkter från arbets-
marknadsverkets historia. Solna: Arbetsmarknadsstyrelsen, s 85. 
178 AMS verksamhetsberättelser 1963 och 1970. Att det fanns tankar av mycket mer 
långtgående natur visar 1962 års arbetspsykologiutredning i vilken Neymark var 
ledamot. I slutbetänkandet, SOU 1966:40. Arbetspsykologisk verksamhet. 
Betänkande. Stockholm, föreslås till exempel att en arbetspsykologibyrå med tre 
sektioner skall inrättas vid AMS samt att en fältorganisation, med regionala institut 
för metodutveckling och lokala filialer för anlagsundersökning skall skapas. 
179 Vestin (1991), s 132. 
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broschyrer. Syftet var framför allt att ge allmänna synpunkter på 
yrkesvalets betydelse och kortfattade upplysningar om arbetstillfällen 
och yrkesutbildningsmöjligheter. Inom flera skoldistrikt förekom 
praktisk yrkesorientering där elever i avgångsklasser fick utföra 
kortare praktikarbeten vid någon arbetsplats. Tiden varierade från en 
till två veckor sammanhängande eller en dag per vecka under läsåret. 
Det var dessutom vanligt, i enlighet med 1949 års samarbets-
kommittés förslag, att folkskollärare bedrev yrkesorienterande 
undervisning anpassad efter elevers behov och förhållanden på orten.  
 
I 1955 års undervisningsplan för folkskolan ingick anvisningar om 
yrkesorientering som också de i stort följer kommitténs förslag men 
där schemabunden tid dessutom fastslogs. Här påpekas vikten av att 
integrera yrkesorienteringen i undervisningsmoment för att visa på hur 
kunskaper i skolämnen senare går igen i olika yrken. Utgångs-
punkterna bör vara hembygdens yrken och elevernas intressen, både 
vad gäller praktisk och teoretisk yrkesorientering.180  
 
Enhetsskolan/Grundskolan  
Verksamheten i enhetsskolan överensstämmer till en början i allt 
väsentligt med verksamheten inom folkskolan. Också här var en 
praktisk tillämpning vid valsituationer utgångspunkten, varför detal-
jerade beskrivningar av innehållet ges i föreskrifter och anvisningar. 
Efter hand kommer dock yrkesvägledningens pedagogiska funktion att 
allt starkare betonas och studieorientering får allt större utrymme.  
 
På samma sätt som för folkskolan, men också som för den högre 
skolan har två dokument varit mer betydelsefulla för utvecklingen än 
andra. Neymarks utredning från 1945, Skolungdomens vägledning till 
utbildning och yrke och 1949 års samarbetskommittés slutbetänkande 
från 1952, Yrkesvägledningen och skolan.  
 
I den sist nämnda rapporten slår man till en början fast yrkes-
orienteringens uppgift i enhetsskolan. 
 

                                                 
180 Skolöverstyrelsen, Kungliga (1955). Undervisningsplan för rikets folkskolor den 
22 januari 1955. Stockholm: Kunglliga Skolöverstyrelsen.  
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En av yrkesorienteringens primära uppgifter blir att klargöra 
betydelsen av att man skaffar sig en ordentlig yrkesutbildning och 
överhuvudtaget en fast förankring i något yrke.181  

 
När detta klargjorts kan man sedan hjälpa ungdomar till rätt 
anställning genom att ge underlag för en matchning. Det är yrkes-
orienteringens uppgift: 
 

att klargöra, vilka yrken man bör fundera på, ifall man t ex har håg 
och fallenhet för mekaniskt-tekniska uppgifter. [...] Samtidigt gäller 
det att på olika sätt (genom ett eller annat studiebesök på olika 
arbetsplatser, läsning av konkreta yrkesskildringar, filmförevisningar 
etc.) åskådliggöra vad själva arbetet innebär i det ena eller andra 
yrket.182  

 
På väg mot en nioårig sammanhållen grundskola utfärdades sedan en 
rad anvisningar om studie- och yrkesorientering i enhetsskolan. I 
bland annat anvisningar från SÖ från början av 1960-talet kan man, 
med utgångspunkt i syftesbeskrivning och ansvarsfördelning, se en 
tilltagande individualisering och hur yrkesorientering allt tydligare 
placeras in som en del av skolans elevvårdande verksamhet. I 
anvisningarna finner man även beskrivet vad som skulle kunna 
benämnas skolans syoprogram. Här skulle studieorientering och 
teoretisk yrkesorientering inom ämnet samhällskunskap, samt enskild 
studievägledning, ingå som arbetsuppgifter för skolan, medan det för 
AMS personal gällde att anordna enskild yrkesvägledning och delta i 
yrkesorienterande föräldramöten. AMS skulle dessutom tillhandahålla 
yrkesorienterande material och sköta det fortlöpande instruktions- och 
informationsarbetet för skolans personal.183 
 
Anvisningarnas detaljeringsnivå tilltar alltmer. Under avsnittet 
”Studie- och yrkesorientering” i 1962 års läroplan för grundskolan 
fastställs verksamheten dels till reguljära inslag i ämnesunder-
visningen och dels till specialistinsatser utförda av skolans personal 
men under medverkan från personer från arbetsmarknadsorgan och 
näringsliv. De olika metoder som beskrivs följer i stort tidigare 

                                                 
181 SOU 1952:42, s 48.  
182 SOU 1952:42, s 49. 
183 Aktuellt från skolöverstyrelsen, (ASÖ), 1960:10. Anvisningar för enhetsskolans 
högstadium. 
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utarbetade anvisningar. Beträffande den teoretiska yrkesorienteringen 
fastslås att momentet ”Arbetsliv och yrkesval” inom ämnet samhälls-
kunskap är det väsentligaste området och att en systematisk 
genomgång av yrkesvärlden bör utgå från hemortens arbetsliv. Åter 
framhålls den pedagogiska funktionen i studie- och yrkesorienteringen 
som ett väsentligt inslag. 
 

Det finns skäl att betona, att denna undervisning bör meddelas eleven, 
vare sig denne har ett medvetet yrkesvalsproblem eller ej.184  

 
Läroplanstexten betonar även att den nödvändiga anlagsorienteringen 
egentligen ska betraktas som en yrkeskravsorientering och att det vid 
yrkesval var viktigt att framhålla att ingen individ enbart kan ha ett 
yrkesalternativ. Tankar som påminner om de Neymark framfört redan 
på 1940-talet. 
 

En jämförelse mellan yrkesvalet förr och nu, arbetet som en 
nödvändig förutsättning för såväl individens som samhällets existens, 
olika anställningsformer, variationer i arbetstidens placering, anlags- 
och intresseförutsättningar, fysiska och psykiska förutsättningar och 
hinder kan härvid utgöra exempel på lämpliga utgångspunkter.[…] Att 
en viss anlags- och intresseutrustning mycket väl kan passa inom ett 
flertal yrkesområden bör här påpekas.185 

 
Synen på yrkesvägledning som en individuell angelägenhet förstärktes 
ytterligare. I läroplanens avsnitt om praktisk yrkesorientering 
framhålls exempelvis att eleven genom sin vistelse i arbetslivet ska få 
en personlig erfarenhet av ett begränsat antal yrken och därigenom en 
konkret uppfattning om olika arbetsuppgifter, arbetsmiljöer och 
liknande. Dessutom skulle eleven praktiskt få pröva om hon/han hade 
de nödvändiga anlag som erfordrades för yrket. Som en sidoeffekt 
skulle samtidigt kunskaperna om arbetslivet öka. 
 
Texten i 1969 års läroplan för grundskolan har mer övergripande 
formuleringar. Också i denna läroplan finns ett kapitel som benämns 
”Studie- och yrkesorientering”. Här delas verksamheten in i en 
obligatorisk del bestående av undervisning i samhällskunskap och 
andra ämnen samt pryo och en frivillig del innefattande enskild 
                                                 
184 Skolöverstyrelsen, Kungliga (1962). 
185 Skolöverstyrelsen, Kungliga (1962), s 248. 
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vägledning. Betydelsen av det tryckta informationsmaterialet och att 
elever får möjlighet att träna färdigheter, till exempel att skaffa 
information och att skilja mellan fakta och värderingar, framhålls som 
viktiga inslag.186  
 
Till läroplanen utarbetades ett supplement om praktisk yrkes-
orientering som däremot var tämligen detaljerat.187 Förutom rena 
innehållsanvisningar beskrivs tillämpningen av den praktiska 
yrkesorienteringen med utgångspunkt i motiven för studie- och 
yrkesorientering. För det första ska en arbetslivsorientering syfta till 
att ge eleverna inblick i arbetslivets villkor för att kritiskt kunna iaktta 
och ifrågasätta olika förhållanden. Det kan till exempel gälla psykiska 
arbetsmiljöfaktorer eller skillnader i olika gruppers möjligheter att 
påverka beslut. Undervisningen skall även bidra till att utjämna 
skillnader i värderingar av olika yrken och utbildningsvägar och av 
människors arbetsinsatser. Som ett andra område presenteras en 
personlighetsorientering. Den är tänkt att hjälpa eleven att kartlägga 
sin personlighet för att därigenom bidra med förståelsen av den roll 
som anlag, intressen, attityder, värderingar och andra faktorer spelar 
vid val av studieväg eller yrke. Detta kunde sedan jämföras med 
erfarenheter gjorda i arbetslivet i samband med det tredje området 
yrkesorientering. Under denna del skulle inte individualyrken utgöra 
utgångspunkt utan istället yrkens funktioner och miljöer. Jämförelser 
var viktiga och genom inriktning mot bestämda yrkesgrupper trodde 
man sig kunna minska betydelsen av andra faktorers inflytande som 
till exempel betyg och kön. Det fjärde och sista området handlar om 
en färdighetsträning och uppövandet av elevernas förmåga att kritiskt 
inhämta, tolka och värdera information om sig själv och aktuella 
valalternativ. 
 
Yrkesvägledningens struktur känns väl igen från Neymarks tankar. 
Det som förändrats sedan 1940-talet är en innehållslig betoning kring 
nödvändigheten av ett kritiskt förhållningssätt och en medvetenhet om 
olika värderingars betydelse för valet. Detsamma gäller för innehållet i 
anvisningarna för den högre skolan. 
 

                                                 
186 Skolöverstyrelsen, Kungliga (1969). 
187 Skolöverstyrelsen (1970). Läroplan för grundskolan - Lgr 69. Supplement. 
Praktisk yrkesorientering. Stockholm: Svenska utbildningsförlaget Liber AB. 
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Den frivilliga skolan/Högre skolan/Gymnasieskolan och Fackskolan  
Yrkesvägledning inom den högre skolan sågs i jämförelse med 
verksamheten inom folk- och enhetsskolan mer som ett konkurrerande 
inslag i förhållande till ämnesundervisningens innehåll.  
 
Ett skäl till denna konkurrenssyn finns förmodligen i den 
yrkesutbildningsmotiverande intentionen som bland annat uttalats i 
1940 års skolutredning. Det var inte så angeläget att bedriva 
yrkesvägledning då verksamheten i de högre skolorna främst syftade 
till fortsatta studier. Omfattningen av verksamheten fick därför 
bestämmas av elevers och deras föräldrars behov av upplysningar och 
vägledning, men också av det utrymme skolan kan ge verksamheten i 
konkurrens med mer traditionell ämnesundervisning. Här spelade 
också skolans personella resurser en viktig roll. De yrkesvägledande 
"metoder" som föreslås avsåg enbart valklasser, alltså klasser där 
övergång till gymnasiet sker före avlagd realexamen. 
 
Inom den högre utbildningen var ett teoretiskt skolämnesinnehåll 
viktigare än yrkesvägledande aktiviteter varför studie- och 
yrkesorienterande broschyrer som ersättning för en tidskrävande 
verksamhet fick stor betydelse. De yrkesorienterande lektioner som 
ändå hölls i valklasserna ansågs till del kunna ersättas med de 
föreslagna broschyrerna. Däremot hölls studieorienterande lektioner 
och föräldrar och elever gavs tillfälle till enskilda samtal. Föräldra-
möten var ovanliga och en dominerande uppfattning inom skolan var 
att man med radions hjälp skulle kunna förbättra kontakten med 
hemmen.  
 
Inte heller beträffande realskolans avgångsklasser, där situationen för 
en del elever kunde vara annorlunda på grund av en mer akut 
valsituation, presenterades någon annan syn. Skulle det förekomma 
yrkesorientering skulle den ges utanför lektionstid. 
 
Kraven på skolmyndigheterna beträffande nödvändigheten av 
riktlinjer och utarbetade program för verksamheten i den högre skolan 
ökade under 1950-talet (Vestin, 1991). En rad anvisningar börjar på 
grund av detta att arbetas fram. Dessa anvisningar behöll visserligen 
mycket av tidigare synsätt och uppehöll sig därför i stor utsträckning 
vid tidsaspekter och ersättningsmetoder. Trots detta innebar de ändå 
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en bredare syn på studie- och yrkesorienteringen som en del av 
relationen mellan skola och arbetsliv.  
 
Från mitten av 1950-talet slogs fast att ansvaret för verksamheten 
åvilade rektor som tillsammans med en representant för länsarbets-
nämnden sedan svarade för en praktisk organisering. Arbetet skulle 
framför allt utföras av tjänstemän vid ungdomsförmedlingar, AMS 
konsulenter samt i vissa fall skolkuratorer.  
 

Finns skolkurator, kan han överta en del av de organisatoriska 
uppgifterna i samband med studieorientering och yrkesvägledning: 
utdela material till elever och målsmän, förmedla kontakter mellan 
yrkesvägledare, lärare, skolans medicinalpersonal, föräldraföreningar 
etc, ge elementär studieupplysning, hjälpa elever att använda 
yrkeslexikon och broschyrer osv. Om kurator saknas, utses lämpligen 
för dessa uppgifter en särskild kontaktman inom kollegiet.188 

 
Verksamheten kom att i stort sett organiseras utifrån de riktlinjer och 
den terminologi som Neymark presenterat i sin utredning från 1945. 
Vägledningen delades in i fyra områden där den första, studie-
orientering, är den enda som man uttryckligen inte kan finna i 
Neymarks utredning. Här handlade det om en angelägenhet för skolan 
som skulle behandla kursplaner och examinationsregler och syfta till 
att bland annat motverka traditionella könsrollsföreställningar och 
kamraters påverkan vid valet. 
  
Det andra området, yrkesorientering, kunde vara både teoretisk och 
praktisk, samt enskild eller kollektiv. Inom skolan skulle den omfatta 
broschyrstudium, lektioner, föredrag samt samtal. Eftersom 
ämneslärarsystemet försvårade möjligheterna att lägga in yrkesorien-
terande moment i undervisningen, exemplifierade anvisningarna 
istället vad som kunde göras både vid lektioner av tillfällig karaktär 
eller vid regelbundet återkommande inslag.  
 

En ämneslärare har i regel icke samma möjlighet som en klass- eller 
yrkesvalslärare att i den vanliga undervisningen bereda plats för 
yrkes- eller anlagsorienterande moment men bör utnyttja de tillfällen, 
som naturligt erbjuder sig. Visst lektionsstoff kan vid behov hämtas ur 
arbetsmarknadsstyrelsens tryckta material (yrkeslexikon och 

                                                 
188 Skolöverstyrelsen, Kungliga (1959), s 64. 
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yrkesvalsbroschyrer). I samhällslära (samhällskunskap) kan en eller 
annan lektion lämpligen övertas av yrkesexpert, och i modersmåls-
undervisningen kan inläggas intervjuer med olika yrkesmän. […] 
Vidare kan exemplifieras krav, som viktigare arbetsformer och yrken 
ställer på individens intressen, läggning och anlag, skilda 
utbildningsvägar och inträdesfordringar samt utbildningskostnader, 
stipendie- och löneförhållanden. Denna introducerande yrkesorien-
tering bör beredas plats på schemabunden tid.189  

 
Anlagsorientering, det tredje området, handlade om att göra eleverna 
medvetna om betydelsen av att lära känna sig själva och jämföra egna 
anlag och intressen med de krav som studier, utbildning och yrken av 
skilda slag ställer. Här kunde även omdömen från lärare och läkare 
utgöra grund för yrkesvägledarens arbete. I tveksamma fall kan 
psykologisk expertis anlitas utan att för den skull tillmäta 
anlagsprövningen enskilt någon avgörande betydelse.  
 
Slutligen behandlades den enskilda yrkesvägledningen vilken 
regelmässigt skulle erbjudas samtliga elever i avgångsklasserna. Då 
den inte fick ta alltför mycket utrymme av studietiden handlade det 
egentligen mer om informerande samtal. Man konstaterar dock att 
dessa samtal i många fall haft en gynnsam effekt på elevernas studie-
insatser. 
 

Yrkesvägledningen kan vanligen icke inom skolan nå djupare än till 
en klarläggande information och diskussion, ur vilken vissa praktiska 
slutsatser kanske kan dras. Erfarenheterna har emellertid visat, att 
yrkesvägledningssamtalet många gånger genom att medverka till en 
mera målmedveten inställning gynnsamt påverkar studiepresta-
tionerna. Även om det icke har löst yrkesvalsproblemet för den 
enskilde eller har utpekat vissa bestämda utbildningsvägar och yrken 
som de för honom lämpligaste, medverkar det ofta nog till att han får 
ett visst grepp om sin egen yrkesvalssituation.190  

  
Under hela 1950- och 1960-talet behölls i stort sett samma struktur. 
Möjligen sker en ökning av detaljeringsgraden och påpekanden om 
objektivitet och en värderingsfri vägledning under 1960-talet. 
 

                                                 
189 Skolöverstyrelsen, Kungliga (1959), s 65. 
190 Skolöverstyrelsen, Kungliga (1959), s 67. 
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Yrkesorienteringen kan få långtgående konsekvenser för den enskilde, 
och den måste därför vara inte bara sakkunnig utan även objektiv. 
Felgrepp i valet skall inte behöva bero på okunnighet om fakta ej 
heller på värderingar och attityder som orsakas av ensidig eller på 
personliga åsikter grundad orientering.191  

 
I läroplaner och anvisningar som följde av gymnasiereformen 1964 
framgår det att tid för studie- och yrkesorienterande aktiviteter skulle 
tas från skolans ”timmar till förfogande” och att möjligheterna till 
enskild vägledning skulle öka.192 Studieorientering delas in i en allmän 
studieorientering kring bestämmelser om övergångar mellan linjer, 
grenar och varianter samt innehåll i ämnen och hur skolarbetet bedrivs 
och en yrkesvalsanknuten studieorientering. I anslutning till yrkes- 
och arbetsmarknadsorientering påpekade man vikten av att lärare i 
samhällskunskap har kontakter med arbetsmarknadsverkets personal 
och övrig expertis inom och utom skolan och under avsnittet om 
anlagsorientering konstaterades att elever ibland behöver hjälp av 
vägledare. I sådana fall var det nödvändigt med information om 
eleven, betyg, intresse- och anlagsprov samt omdömen från lärare, 
skolläkare, skolkurator, arbetsgivare, praktikhandledare och 
yrkesvalslärare. Det var också viktigt att föräldrars eller andra 
närståendes iakttagelser samt elevens egna synpunkter om sig själv 
och sina önskemål ingick i informationen. Beträffande den enskilda 
studie- och yrkesvägledningen betonas frivilligheten och att den kunde 
inrymma allt från samtal av karaktären enkla förfrågningar till 
långvariga kontakter med kartläggning av eleven. Medan en kollektiv 
vägledning kunde utföras av lärare, skolkurator eller yrkesvägledare 
var den enskilda yrkesvägledningen förbehållen arbetsmarknads-
verkets yrkesvägledare.193 
 

                                                 
191 Aktuellt från skolöverstyrelsen, (ASÖ), 1960:29. Kompletterande metodiska 
anvisningar för försöksgymnasiet, s 507f. 
192 I bland annat Skolöverstyrelsen, Kungliga (1965). Läroplan för gymnasiet. 
Stockholm: Kungliga Skolöverstyrelsen och Skolöverstyrelsen, Kungliga (1966). 
Läroplan för fackskolan. Stockholm: Kungliga Skolöverstyrelsen. I en promemoria 
från SÖ 1966 Fackskola och gymnasium preciserades tiden för studie- och 
yrkesorientering till följande. I åk 1 upp till maximalt åtta timmar, i åk 2 upp till sju 
timmar, i åk 3 upp till fem timmar och i åk 4 upp till tre timmar. 
193 Skolöverstyrelsen, Kungliga (1965), s 23 och Skolöverstyrelsen, Kungliga 
(1966), s 24. 
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1971 års studie- och yrkesorienteringsproposition 
I och med departementspromemorian om studie- och yrkesorientering 
och den därav följande propositionen överflyttades det formella 
ansvaret för studie- och yrkesorientering slutgiltigt till skolan.194 
Skolan fick en ny tjänsteman, syokonsulenten. För att förse skolan 
med dessa tjänstemän anordnades en ettårig universitetsutbildning.  
 
I och med det övertog skolan också ansvaret för den enskilda 
yrkesvägledningen som dittills legat på arbetsmarknadsverkets 
vägledare. Yrkesvalslärarsystemet kvarstod parallellt inom 
grundskolan men också ansvaret för detta system överfördes på skolan 
vilket medförde att den tidigare dubbelanknytningen upphörde. AMS 
fick fortsatt ansvar för materialproduktion, platsackvisition och viss 
efterkontakt med elever som lämnat skolan. 
 
Att 1971 kan betraktas som en "brytpunkt" beträffande studie- och 
yrkesorientering råder det ingen tvekan om. Skillnaderna mellan "före 
och efter 1971" är möjligen inte av sådan omfattning som 
utvärderingsrapporten över försöksverksamheten från 1979 gör 
gällande i sin sammanfattande tablå.195 Bilden av studie- och 
yrkesorienteringen före 1971 som den framställts i officiella dokument 
tyder på att den till vissa delar inte enbart var passiv och 
arbetsmarknadsanpassad. Hänsyn till individ och ett medvetande-
görande framträder också, åtminstone som en intention.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
194 DSU 1970:16 Studie- och yrkesorientering. Promemoria utarbetad inom ut-
bildningsdepartementet. och Proposition 1971:34. 
195 Skolöverstyrelsen (1979). Studie- och yrkesorientering: Sammanfattande erfar-
enheter av 5 års försöksverksamhet. Stockholm: Skolöverstyrelsen. 
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Tabell 5.1 Studie- och yrkesorienteringens centrala teman före respektive efter 
1971.  
 
Före 1971 
Ansvaret helt eller delvis på AMS 
 
Studie- och yrkesorientering är 
arbetsmarknadsanpassad 
 
Passiv ”objektiv” syo (informerande) 
 
 
Information och vägledning vid enstaka tillfällen 
(från åk 6 till gymn.) 
 
Individinriktat arbetssätt 
 
Pryo yrkesförberedande 

Efter 1971 
Skolan har ansvaret 
 
Studie- och yrkesorientering tar också hänsyn till 
individens egna krav 
 
Aktiv medvetandegörande syo (ge elever möjlighet 
att medverka till samhällsförändring) 
 
Kontinuerlig information och vägledning (från 
lågstadium och uppåt) 
 
Grupporienterat arbetssätt 
 
Pryo arbetslivsorienterande 

Källa: Skolöverstyrelsen (1979). Studie- och yrkesorientering: Sammanfattande 
erfarenheter av 5 års försöksverksamhet.196 
 
Denna kategoriska beskrivning ger intryck av att förstärka de 
"klagomål" som framförts från skolan och tar utgångspunkt i det 
tidigare omnämnda konfliktperspektivet. Man kan till exempel ställa 
sig tveksam till beskrivningen av ”före 71” i termer av 
arbetsmarknadsanpassad och passiv och ”efter 71” som en grupp-
orienterad aktivitet.  
 
En annan och för den fortsatta beskrivningen intressant iakttagelse är 
det faktum att nästan samtliga beskrivningar av innehåll och metoder i 
olika skolformers studie- och yrkesorientering påtalar behovet för och 
redovisar användningen av yrkesinformerande texter. Så till exempel 
framhåller man inom folkskolan föredrag, baserade på AMS 
broschyrer och AMS material, som hjälpmedel vid yrkesorienterande 
undervisning. Inom den högre skolan var ett viktigt inslag att 
tillhandahålla broschyrer till klassföreståndare och elever, där man till 
och med föreslog att ersätta yrkesorienterande lektioner med 
textmaterial. Lärare skulle gå igenom innehållet och hjälpa elever att 
använda detta. Vad enhetsskolan beträffar talar man om vikten av att 
AMS tillhandahåller texter och nödvändigheten av att elever, med 
hjälp av materialet får träna färdigheter som att skaffa information, 

                                                 
196 Översikten bygger på Åsemar, Carl (1977). Studie- och yrkesorienteringens 
framväxt i grund- och gymnasieskola: en beskrivning av mål, organisation och 
metoder. Umeå: Universitetet och Lärarhögskolan. 
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skilja fakta från värderingar etc. Låt oss därför titta närmare på detta 
material. 
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KAPITEL 6  

Bilder från framställningen av AMS yrkesorienterande 
material 
När en mer organiserad yrkesvägledande verksamhet sätter igång i 
början av 1940-talet saknas nästan helt ett ändamålsenligt 
yrkesorienterande material. Visserligen förekommer det exempel på 
tidigare utgivna handböcker men antalet var begränsat. Medan man i 
andra delar av Europa kunde finna officiella och systematiskt 
uppbyggda lexikon, förekom inte något liknande i Sverige.197 Till 
uteslutande del bestod istället det svenska materialet av privat 
producerade böcker och häften med titlar som till exempel Våra yrken 
i två delar och Ungdomens yrkesbok i tre volymer. Bland annan 
litteratur från årtiondet, som inte direkt hade ett yrkesorienterande 
syfte men som ändå förekom i samband med de vägledande 
aktiviteterna, kan nämnas Vårt rika land, en orientering om svenskt 
näringsliv och yrkesmonografier med titlar som Karl-Erik blir 
bilmekaniker, Bengt blir bonde och Polisen i arbete.198 
 
För att komma tillrätta med denna brist fick materialproduktionen hög 
prioritet vid SAK i samband med starten av den yrkesvägledande 
verksamheten. Det blir därför intressant att försöka teckna en bild över 
den styrning eller möjliga frihet som gällde vid produktionen och i 
vad mån detaljerade anvisningar fanns tillhands. Det är också av 
intresse att undersöka förekomsten av eventuella diskussioner inom 
författargruppen och den samsyn som därigenom kan ha formats.  
 

                                                 
197 Ett exempel från Sverige är Hubendick Ludvig Andreas (1901). Hvad skall man 
bli? Handledning vid valet af lefnadsbana. Stockholm: Adolf Johnsons Förlag. 
Dessutom nämner Neymark (1945) som exempel från Europa Guide pour le choix 
d'un état, ett franskt yrkeslexikon från 1842. 
198 Kock, Karin (red) (1941;1942). Våra yrken en handledning i yrkesvägledningens 
tjänst, del I och del II. Stockholm: Kooperativa Förbundet.; Neymark, Ejnar (1944). 
Ungdomens yrkesbok: läsebok för folkskolans och realskolestadiets elever om yrken 
och yrkesområden. Stockholm: Almqvist & Wiksell; Gustafsson, Bror (1953). Vårt 
rika land: jorden, skogen, malmen, kraften. Stockholm: Ehlins förlag; Stensland, 
Bengt (1952). Karl-Erik blir bilmekaniker: en yrkesorientering Stockholm: Svenska 
bokförlaget; Runelid, Effe (1952). Bengt blir bonde. Stockholm: A V Carlsson; 
Falkenstam, Curt (1953). Polisen i arbete. Stockholm: A.V. Carlsson. 
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Ett problem härvidlag är att jag inte lyckats finna tillräckligt med 
skriftlig dokumentation som beskriver detta. Istället har jag fått förlita 
mig på återberättelser från inflytelserika personer som var delaktiga i 
verksamheten, samt sekundärkällor. Det innebär att min beskrivning 
ska betraktas som övergripande men trots detta intressant.  
 
Diskussion och riktlinjer kring arbetet 
De raskt ökande vägledningsinsatserna inom skolan gjorde det 
nödvändigt att förse folkskollärare med adekvat kunskap, samtidigt 
som man ville minska arbetsbelastningen för yrkesvägledare vid 
ungdomsförmedlingen. Det var också förhållanden som framförts i 
olika utredningar.  
 

Att det skulle finnas "opartiska" upplysningsbroschyrer, ett 
"yrkesregister" mm. hade ju hört till de tidigaste kraven från 
utredningar och organisationer.199  

 
Materialproduktionen kom alltså att dominera arbetet under de 
inledande åren vilket understryks av Margareta Vestin, själv delaktig i 
verksamheten. 
 
Det kan sägas vara typiskt för yrkesvägledningens inledningsskede att 
framställning av material tog mycket tid, uppmärksamhet och 
arbetskraft i anspråk. Ganska tidigt fick också SAK:s yrkesväg-
ledningsenhet en "sektion" för detta arbete, kanske främst när det 
gällde produktionen av ett yrkeskartotek.200 
  
Några formella regler eller riktlinjer för arbetet med yrkesvägledning 
inom SAK och då speciellt materialframställning saknades vid denna 
tid. Även om de anställda upplevde en stor frihet i sitt arbete, kan man 
anta att en stor del av verksamheten kom att utgå från Neymarks syn 
på vägledning och den enkla kontroll som han kunde utöva genom sin 
auktoritet på området.201 Denna syn, bland annat återspeglad i föredrag 
och artiklar har redovisats i tidigare kapitel men kan genom dess 

                                                 
199 Vestin (1991), s 88. 
200 Vestin (1991), s 93. 
201 Aronsson (1987), s 35f. Enkel kontroll är ett begrepp som Edwards använt vid 
karaktärisering av hur företags kontrollsystem utvecklats historiskt. I ett system där 
enkel kontroll dominerar ”ser och hör ägaren allt” samt är den som styr och värderar 
arbetsinsatser. 
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eventuella påverkan på textinnehållet vara nödvändig att kort påminna 
om. Beträffande balansproblematik och samarbete mellan skolan och 
arbetsförmedlingen menade han enligt Vestin att en uppdelning enligt 
"expertområdesprincipen” var att föredra.  
   

Neymark menar också skolan kan bidra t ex till ungdomens uppfostran 
till viss självkännedom, yrkeskunskap och "sund yrkesvals-
inställning", ungdomsförmedlingen med upplysningar om vägar "inom 
möjligheternas gräns". 202 

 
Det var heller inte tillräckligt att via ökad tillgänglighet skapa fler 
utbildningsmöjligheter för var och en. Minst lika viktigt var det att 
höja de praktiska utbildningarnas status och att motivera ungdomar att 
söka sig till dessa. Det handlade om nödvändigheten att bidra till 
formandet av en gemensam samhällelig grundsyn som till exempel att 
få: 
 

ungdomen själv och deras målsmän lära sig inse, vilka värden som här 
står på spel - inte bara för samhället och näringslivet utan också för 
individen.203 

 
Detta menade Neymark skulle vara möjligt att uppnå genom 
informationsinsatser riktade mot unga människor redan innan de slutat 
skolan. 
 
Vestin som själv anställdes vid SAK 1941 säger sig inte, trots 
medvetenhet hos personalen om hur värderingar påverkar innehållet i 
yrkesbeskrivningar, minnas några omfattande ideologiska 
diskussioner bland personalen under denna tid.204 Vad som 
diskuterades var däremot målgruppsfrågor, distributionssätt och 
klassificeringsprinciper. Vestins minnesbild rymmer också vissa 
innehållsliga diskussioner kring balansen mellan rekryterande och 

                                                 
202 Vestin (1991), s 82. Citatet är hämtat ur ett föredrag för skolfolk som Neymark 
höll 1941. 
203 Neymark, Ejnar (1942). Yrkesutbildning och yrkesvägledning. Särtryck ur 
Svenska Folkskolans ledning i ord och bild av Ruben Wagnsson & Nils Wikström. 
Stockholm: Biografiskt galleri. 
204 Vestin, Margareta (1994). Eftertextnoter till "50 år med syo” (opublicerat 
material april 94). 
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informativt stoff samt diskussioner om huruvida det skulle ges ut 
specifikt material riktat mot män respektive kvinnor.  
 
Det tyder på att det trots allt förts en ideologisk diskussion inom 
enheten samtidigt som det ger stöd åt den medvetenhet beträffande 
innehållet som Vestin antyder. Antagandet får också stöd av Gunvor 
Kuylenstierna, en annan av medarbetarna från denna tid. När hon 
exempelvis talar om principer för det yrkesorienterande materialet, 
nämner hon den enighet som fanns bland personalen att låta texterna 
stå för en påverkan för att råda bot på föråldrade attityder beträffande 
könsroller och allas rätt till arbete.205 
 
Någon egentlig produktion av texter var det inte tal om de första åren. 
Under denna tid var istället arbetet inriktat på insamling och 
bearbetning av data. Eftersom skriftliga källor nästan helt saknades 
hade man ett begränsat underlag att utgå från. Kuylenstierna redovisar 
det omfattande arbetet där tjänstemännen, utifrån en indelning av 
yrkesvärlden, fick ge sig ut och samla uppgifter. 
 

Varje tjänsteman fick sig tilldelade ett antal yrken och fick gå ut i 
arbetslivet på mycket omfattande studiebesök. 206 

  
Man talade med anställda och arbetsgivare, man studerade artiklar och 
statistik och sände sina manus på remiss till olika organisationer på 
arbetsmarknaden. Att arbetsuppgifterna under 1940- och 1950-talet till 
stora delar upptogs av fältarbete beskrivs även av Signar Bergström, 
anställd 1948 och upphovsman till Nordisk Yrkesklassificering 
(NYK).207  
  

Vi gick ut och studerade alla yrken som beskrevs, minst två 
studiebesök för varje yrke [...] Vi reste runt från Ystad till Haparanda 
för att på plats studera vad det är man gör i yrket och beskriva dem så 
riktigt som möjligt. 208 

 

                                                 
205 Leimar (1988), s 80. Kuylenstierna anställdes i mitten av 1940-talet och blev 
senare chef för yrkesinformationssektionen. 
206 Leimar (1988), s 79. 
207 NYK kan beskrivas som ett klassificeringssystem för yrken efter internationell 
förebild. 
208 Intervju med Signar Bergström juni 1991. 
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Ett annat område som enligt Bergström ständigt var aktuellt under 
denna tid var diskussioner kring innehållets detaljeringsnivå. Hur ska 
man beskriva vad en yrkesutövare gör och vilka uppgifter hon/han har 
utan att förlora i generaliserbarhet? Problemet understryks ytterligare i 
en artikel av Ohlsson-Döös, chef för materialproduktionen under 
denna period. Han menar att arbetsförmedlare behöver detaljrik 
kunskap om yrkesvärlden för att kunna hjälpa de arbetssökande. En 
detaljrikedom som måste utgå från utförandet av arbetsuppgifterna i 
yrket och noggrant beskriva: 
 

hur yrkesutövaren sitter, går och står under arbetet, hur han rör händer, 
armar och fingrar, hur tunga bördor han måste lyfta, om han behöver 
böja rygg och knän, hur små detaljer han måste se, om han måste 
kunna urskilja färger, tala, lyssna, samarbeta med andra, utstå 
temperaturförändringar, buller, damm eller retande gaser, vilka 
verktyg han använder ... 209  

 
Texterna skulle alltså med utgångspunkt i ett personorienterat 
förhållningssätt beskriva vad en yrkesutövare gör. Samtidigt måste 
innehållet vara allmänt hållet med så hög generaliserbarhet som 
möjligt då det skulle vara användbart över hela landet och i olika 
sammanhang.210 
 
Eftersom texterna var av skilda slag, ett elevmaterial samt texter för 
funktionärer, ansågs det betydelsefullt att även förmedla kunskaper till 
egna tjänstemän om användning och innebörder av innehållet. 
Instruktioner och utbildningsmaterial började därför utarbetas i vilka 
man till exempel definierar yrke och vad som ska ingå i en 
yrkesbeskrivning. I kursen "Yrkesvägledning" som utarbetades i 
samverkan med Hermods framgår det tydligt vad som menas med ett 
yrke. 
  

Den mänskliga arbetsinsats, som är nödvändig inom näringslivet för 
produktionen av varor och tjänster, kan uppdelas i en mängd olika 
arbetsuppgifter. Hur arbetsuppgifterna kombineras till yrken, 

                                                 
209 Arbetsmarknaden nr 6-7 (1955). I artikeln Att känna yrkesvärlden. 
210 Skillnaden mellan ett personorienterat perspektiv (vad individen gör) och ett 
verksamhetsorienterat perspektiv (vad arbetet går ut på) behandlas bland annat av 
Waern, Karl-Gunnar (1974). Väljer man yrke? Stockholm: Liber Utbildnings 
Förlaget. 
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bestämmes dels av människans fysiska och psykiska utrustning, dels 
av näringslivets struktur och av de tekniska, ekonomiska och sociala 
förhållandena. Vad som avgränsar ett yrke från andra yrken är 
kombinationen av arbetsuppgifter, inte de enskilda arbetsuppgifterna i 
och för sig. 211 

 
I detta material fick man även veta att kunskap om olika yrken utgick 
från en yrkesdefinition som skiljer ett bestämt yrke från andra. 
Grundat i yrkesanalyser beskrivs sedan innehållet utifrån vad man gör, 
men inte hur, samt förhållanden förknippade med yrket i fråga som 
miljö och lön.  
 
Diskussionerna som fördes inom SAK och sedemera AMS kring 
innehållet, ledde så småningom till ett informellt remissförfarande där 
man sände ut framtagna manus av olika yrkesbeskrivningar till 
berörda organisationer. Detta medförde att man i inledningen av 1950-
talet började diskutera förslag om ett organiserat samarbete mellan 
inblandade parter.212 Man beslutade därför att frågor kring det 
yrkesorienterande materialet skulle behandlas i den 
samarbetskommitté, bestående av representanter för SÖ, KÖY och 
AMS, som bildats 1949.  
 
Arbetet blev allt mer omfattande och i slutet av 1960 bildades ett 
särskilt arbetsutskott inom kommittén vars huvuduppgift bland annat 
var att följa utvecklingen av yrkesinformation. Arbetsutskottet som 
senare kom att utgöra en fristående redaktionskommitté hade i uppgift 
att övervaka produktionen.213 Kommittén skulle granska det yrkes-
orienterande materialets utformning och hur det användes i 
undervisningen men även svara för en rådgivande verksamhet 
gentemot näringslivet. Arbetet ledde så småningom till att kommittén 

                                                 
211 AMS/Hermods (1956). Kursbrev 2 "Yrkesvägledning". 
212 Samarbetskommittéer kring allmänna vägledningsfrågor hade diskuterats redan i 
mitten av 1930-talet. År 1949 tillsattes en kommitté för att utreda yrkesvägledningen 
i dåvarande skolformer. 
213 Redaktionskommittén bestod av representanter för näringsliv, skola och 
arbetsmarknad. Från 1970 ingick även representanter för studerandeorganisationer. 
Här kan även nämnas att personer som refererats tidigare i texten, Vestin, 
Kuylenstierna och Bergström var inblandade i kommitténs verksamhet under 1960-
talet. 
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började ge ut skriftliga rekommendationer.214 Rekommendationerna 
var till övervägande del av teknisk natur och utgavs fram till 1974. 
 

Produktionen 
Information började sändas ut i allt större omfattning under 1944. 
Bland annat hade arbetet med ett yrkeskartotek för tjänstemän nått så 
långt att de första utskicken kunde göras.215 Dessutom startade man, i 
samarbete med Radiotjänst, skolradioutsändningar. Under 1944 
sändes tre program, men redan året därpå utvidgades samarbetet då en 
brevlådeverksamhet, där lyssnare fick ställa skriftliga frågor om 
yrkesval, startade. Radiotjänst vidarebefordrade samtliga lyssnarfrågor 
till vägledningssektionen som besvarade samtliga brev. Under 1945 
besvarades ungefär 250 brev i månaden. Ett urval av frågorna 
behandlades sedan varannan onsdag i ett femton minuter långt 
radioprogram. 
 
Förutom det mer specifikt yrkesorienterande materialet producerades 
översikter över näringsgrenar och utbildningsinformation av olika 
slag. Under åren 1944 och 1945 utgavs anvisningar för medicinsk 
yrkesrådgivning utarbetade tillsammans med SÖ och i samarbete med 
institutet för folkhälsan påbörjades en utredning om yrkeskrav och 
yrkesrisker. 
 
I början av den yrkesvägledande verksamheten producerades nästan 
allt studie- och yrkesorienterande material vid SAK/AMS, även det 
som behandlade studier. I takt med att samarbetet formaliserades, 
framför allt mellan SÖ och AMS, ökade SÖ:s ansvar beträffande 
utbildningsmaterialet. Inte förrän 1989 skedde en formell uppdelning 
beträffande materialproduktionen då SÖ/UHÄ tog hand om 
studieinformerande material och AMS det yrkesorienterande.216  
 
För att ge en bild över omfattningen av AMS:s produktion och de 
publikationsmässiga förändringar som materialet genomgått följer 

                                                 
214 Utgavs första gången 1965. 
215 Yrkeskartoteket, avsett som ett uppslagsverk, bestod av lösblad och innehöll 
uppgifter om arbetets art, de krav yrket ställde på utövaren samt utbildning och 
löneförhållanden. 
216 Redan tidigare hade överenskommelser träffats mellan AMS och SÖ beträffande 
speciellt material till exempel grundskolematerial 1965. 
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nedan en kort översikt över det yrkesorienterande material som 
producerats vid AMS (SAK). 
 
Yrkeskartoteket började utges 1944 som en lösbladsutgåva och bestod 
1950 av 980 sidor. 1951 förändrades layouten och kartoteket fick 
namnet Svenskt yrkeslexikon. 
 
Svenskt yrkeslexikon (SYL) omfattade det första året 450 artiklar om 
olika yrkesområden vilka tillsammans beskrev 1 500 yrken. SYL 
distribuerades förutom till arbetsförmedlingarna även till skolkuratorer 
och elever i folkskolornas 8:e klasser. Från 1952 fanns även möjlighet 
till abonnemang. SYL utgavs i lösbladsform till och med 1964 då man 
övergick till en bokutgåva i två delar (del 2 klar 1965). Boken 
reviderades för sista gången 1973 och upphörde 1977. 
 
Radiobrevlåda med skriftliga svar på samtliga förfrågningar startade 
sina utsändningar 1944 och upphörde 1959. 
 
Aktuellt för yrkesvägledning (AFY) började utges 1944 och innehöll 
aktuella upplysningar om framtidsutsikter inom olika yrkesområden, 
skol- och utbildningsinformation, recensioner av nyutkommen 
litteratur med mera. Under läsåret 1969/70 sammanfördes materialet 
med ett annat material, Studiematerial för yrkesorientering, under 
namnet Aktuellt för yrkesorientering. 
 
Aktuellt för yrkesorientering (AFY) innehöll information av samma 
slag som dess föregångare och utgavs till och med 1988.  
 
Studiematerial för yrkesvägledning startade 1948 som en stencilerad 
serie avsedd för information till yrkesvägledare. 1966 bytte den namn 
till Studiematerial för yrkesorientering. 
 
Studiematerial för yrkesorientering upphörde 1969/70 då den slogs 
samman med AFY. 
 
Att välja yrke utgavs första gången 1941 som en privatproducerad bok 
om yrkesvalet för att året därpå övertas av SAK. Boken var avsedd för 
folkskolans avgångsklasser. Tillsammans med frågeformuläret Frågor 
inför yrkesvalet fungerade den som ett hjälpmedel vid lärarnas 
yrkesorientering eller yrkesvägledarnas yrkesorienterande lektioner. 
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Boken reviderades med jämna mellanrum och utkom fram till och 
med 1964, de sista åren utan omarbetning. 
 
Skola och yrke var avsedd för yrkesorientering i realskolans val- och 
avgångsklasser och började utkomma 1953 som broschyr. Broschyren 
var genom ideliga hänvisningar starkt kopplad till informationsserien 
Skolor för yrkesutbildning och gav exempel på ett tämligen snävt 
urval av yrken och utbildningsvägar efter realexamen. Den lades ner 
1958 och ersattes samma år av broschyren Från skola till yrke. 
 
Från skola till yrke var en broschyr avsedd som en orientering om 
yrken och utbildningsvägar efter realexamen, normalskolekompetens, 
genomgångna folkhögskolekurser eller annan jämställd utbildning. 
Innehållets karaktär ändrades efterhand för att alltmer likna 
folkskolans bok Att välja yrke. 1961 återgick man till benämningen 
Skola och yrke. Under perioden 1958-66 skedde en successiv 
innehållslig förändring genom en utgångspunktförskjutning. Från att 
man i slutet av 1950-talet i hög grad använt sig av individens intresse 
som utgångspunkt börjar yrken allt mer att bli det centrala. Den utgavs 
till och med 1966 då den delvis kom att ersättas av boken Yrke och 
framtid. 
 
Yrke och framtid är en handbok som ger en översikt av yrkesvärldens 
olika områden och de utbildningsvägar som leder fram till olika yrken. 
Yrke och framtid vänder sig till både skolelever och vuxna och finns 
än idag. 
 
Yrken och utbildningsvägar för studenter börjar utges 1954 då den 
ersatte upplysningsbroschyren Gymnasisternas ämnesval, som 
utkommit sedan 1942. Yrken och utbildningsvägar för studenter 
kallades populärt för Student- (år) och reviderades årligen fram till 
och med Student-68 då den lades ned. 
 
Yrkesupplysningar. Det underlag om yrken man erhållit via svaren i 
Radiobrevlådan utgjorde delvis grunden för denna serie upplysnings-
blad som började utges 1957. 1964 kompletterades serien med ett blad 
kallat Studieupplysningar.217 I slutet av 1980-talet ändras namnet till 

                                                 
217 En arbetsgrupp inom yrkesvägledningsbyrån fick 1966 i uppdrag att utarbeta ett 
förslag om framtida utformning av det yrkesorienterande materialet. Av förslaget 
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Fakta om yrken, en benämning som bladen behöll fram till att 
produktionen upphörde i mitten av 1990-talet. År 1968 utgavs en 
handbok till serien kallad Vägen vidare. 
 
Vägen vidare. Produktion blev kortvarig då den redan läsåret 1970/71 
kom att ingå i den då omarbetade versionen av Yrke och framtid.  
 
Bilder ur arbetslivet är en videoproduktion vars ursprung var en 
bildbandsserie från 1950-talet producerad utanför AMS. Vid 
produktionsstarten utgick man från branschbeskrivningar vilka 1988 
kompletterades med specifika yrkesinformerande program varpå den 
bytte namn till Bilder ur yrkeslivet. 
 
DIVA, en datorstödd information för vägledning, introduceras 1990. 
Systemet bestod av såväl yrkes- som utbildningsinformation 
tillgängliga via ett sökordssystem. Detta var det system som utgör 
grunden för den yrkesinformation som i dag finns tillgänglig på 
www.ams.se, under namnet Yrken A till Ö. 
 
Nordisk yrkesklassificering (NYK) utkom 1962 och innebar att Sverige 
fick ett klassificeringssystem som anslöt sig till den internationella 
förebilden ISCO.218 
 
Av övrig produktion, inriktad mot utbildning eller av tillfällig 
karaktär, kan nämnas: 
Skolor för yrkesutbildning, en produkt som startade som en översikt på 
läroanstalter för yrkesutbildningar 1942. Under 1950-talet bestod den 
av sju häften för att 1957 övergå till lösbladssystem. Produktionen 
lades ner 1986.219 
Yrkesvägledningsbyråns tidskriftsindex innehöll sammanfattningar av 
aktuella artiklar och började utges 1966. Den upphörde i mitten på 
1970-talet. 
Eleven frågar - vem svarar vände sig till lärare i obligatoriska skolan 
och utkom 1967/68.  

                                                                                                                   
som lämnades 1967 kan märkas en kraftig utökning av antalet yrkesupplysningsblad 
(ca 120).  
218 International Standard Classification of Occupation. 
219 Under åren 1953-1957 bestod denna produktion av sju broschyrer varför den mer 
populärt kom att kallas "Sjustjärnan". 
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Yrken i ord och bild för personer med läs- och skrivsvårigheter utkom 
67/68 och omarbetades sista gången 1984. 
Vuxna väljer yrke, en produktion riktad mot vuxenstuderande utkom 
endast under ett läsår, 1968/69. 
 
Med utgångspunkt i de begränsningar beträffande tid och innehåll som 
redovisats i metodkapitlet är det alltså från detta material jag hämtat 
mitt texturval. 
 
Ett urval yrkesinformerande texter för denna studie 
Av de texter jag använt i min studie vänder sig åtta till elever och två 
till funktionärer. Det handlar dock inte om 10 fristående texter, 
eftersom det i några fall handlar om att texter vidareutvecklats och 
fortlevt under andra beteckningar.  
 
Med ett undantag, Radiobrevlådan, är texterna skriftliga och utgivna 
som lösblad eller i bokform. Radiobrevlådan kan betraktas som såväl 
studieorienterande som yrkesorienterande och består av manus från 
samtliga radiosändningar samt statistik över innehållet i de inskickade 
breven.  
 
Tre studieorienterande texter Översikt över läroanstalter för 
yrkesundervisning, Skolor för yrkesutbildning och Gymnasisters 
ämnesval ingår också i redovisningen.220 Skälet till detta är att visa att 
beskrivningar av yrkesvärlden även förekom i material avsedda för 
andra ändamål. I utgåvan från 1946 av Översikt över läroanstalter för 
yrkesundervisning ägnade man till exempel en sjättedel av häftets 
innehåll åt att beskriva yrkesområden samt vissa av dessa områdens 
yrken.  
 
Under perioden förändras textmaterialet i flera avseenden. En del 
produkter försvinner helt, andra omarbetas och byter namn medan 
ytterligare en del sammanförs under en och samma titel. Det är 
framför allt under 1960-talet som både händelser och officiella 
uttalanden om yrkesvägledning och därtill hörande 
                                                 
220 Skolor för yrkesutbildning innehåller huvudsakligen utbildningsinformation. I 
min studie ingår emellertid upplagorna mellan 1953-57 under vilken tid delar av 
texten också kan beskrivas som yrkesinformerande. Beträffande Gymnasisters 
ämnesval ingår denna då den redan 1954 omarbetades till att också innehålla 
yrkesinformation under benämningen Yrken och utbildningsvägar för studenter. 
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informationsmaterial får effekter på den faktiska material-
produktionen. Så upphör till exempel produktionen av Att välja yrke 
för folkskolans ungdomar i början av årtiondet. Två händelser som 
förklaring till detta är förmodligen mer troliga än andra. Det främsta 
skälet är naturligtvis att folkskolan upphör och ersätts av en 
sammanhållen grundskola 1962 med yrkesvägledning utförd av 
yrkesvalslärare. Eftersom det vid denna tidpunkt redan existerade ett 
material avsett för realskola, flickskola och grundskola blev behovet 
av att omarbeta och utge en ytterligare text litet. Skäl nummer två är 
den personella förstärkning som sker i skolorna och i samband härmed 
den ansvarsförskjutning som inträffar. Att välja yrke var till både 
språklig och innehållslig karaktär direkt riktad till ungdomar. Genom 
att antalet vägledningstjänstemän ökade i skolorna kunde en stor del 
av informationsbehovet tillgodoses via dessa tjänstemän. Därigenom 
blev kraven på saklighet och formalisering i det tryckta materialet 
större än kraven på ett förtroligt tonfall. När sedan ansvaret för 
verksamheten allt mer överflyttades på skolan ökade kraven på en 
kontrollerad objektivitet ytterligare.  
 
I takt med att antalet personer inom yrkesvägledningen, knutna till 
arbetsmarknadsverket men anställda som tjänstemän inom 
skolväsendet, stadigt minskade, ökade behovet av att tillhandahålla 
adekvat arbetsmarknadsinformation till skolorna. En sådan ökning var 
också helt i linje med vad Gösta Rehn och Bertil Olsson menade var 
en nödvändighet för möjligheterna att bedriva en gedigen 
vägledning.221 Det fanns inte längre plats för förtrolighetens ofta 
värderande uttryckssätt då informationen kom att behandlas av och 
inom skolan. Hade AMS som målsättning att åstadkomma en 
anpassning till arbetsmarknaden måste detta ske på annat sätt än 
genom uttryckta värderingar riktade mot den väljande individen.  
 
AMS minskande ansvar för skolverksamheten, samtidigt med att 
arbetsbelastningen vid arbetsförmedlingarna kraftigt ökade, kan också 
vara en anledning till varför ytterligare publikationer försvinner i 
slutet av 60-talet. Det blir helt enkelt inte lika intressant för AMS att 
producera texter för en snäv användning inom skolan.  
 

                                                 
221 Olsson (1966); Rehn (1967). 
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I och med flickskolans avveckling, realskolans allt mindre omfattning 
och grundskolans alltmer dominerande ställning, minskade AMS 
insatser totalt sett inom hela skolan.222 Inom den stadigt ökande 
grundskolan anställdes allt fler yrkesvalslärare och i takt med detta 
blev AMS-vägledarna allt färre. Produktionen av Skola och yrke, ett 
material för flickskolan och realskolan, blev i och med avvecklingen 
av dessa skolformer inte längre nödvändig.  
 
Inom den högre skolan inträffade likaså en rad betydelsefulla 
förändringar som ledde fram till en sammanhållen gymnasieskola 
1968. Att i denna situation behålla ett material som så snävt inriktade 
sig på högre teoretisk utbildning var orimligt varför Yrken och 
utbildningsvägar för studenter (Student-år) lades ned. Visserligen 
bedrevs fortfarande vägledning vid gymnasieskolorna av vägledare 
från AMS, men utredningar kring ansvarsfrågan, som så småningom 
ledde fram till 1970 års förslag om att överföra ansvaret för studie- 
och yrkesorientering helt på skolan, hade redan inletts. 
 
Att i detta läge ge ut ett informationsmaterial som dels ersatte de 
tidigare utgivna publikationerna och dels kunde användas både inom 
AMS och skolan föreföll vara lösningen. År 1967 började därför Yrke 
och framtid att utges. I denna skrift fick man kortfattade beskrivningar 
om yrkesområden, arbetsuppgifter och utbildningsvägar men även mer 
direkt arbetsmarknadsinformation som till exempel brist eller 
överskott på arbetskraft eller förmanande ord om hur man skulle 
förhålla sig gentemot gällande arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  
 
Kvar vid slutet av 1960-talet, av de totalt 10 texter som förekommit 
sedan mitten av 1940-talet, fanns alltså, förutom en del tillfälligt 
informationsmaterial, Yrke och framtid och Yrkesupplysningsblad 
avsedda för elever/kunder samt Svenskt yrkeslexikon för funktionärer. 
 
Det är alltså dessa 10 texter som utgör grunden för min konstruktion 
av studie- och yrkesorienteringsverkligheter. För att berika bilden av 
dessa texter vill jag därför något utförligare beskriva innehållet med 
utgångspunkt i avsedd målgrupp och huvudsaklig inriktning.  
 
 

                                                 
222 Det dröjde dock till 1973 innan realskolan avvecklades helt. 
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Yrkesinformerande texter för elever 
Texter för elever utgör den kvantitativt största gruppen med fem olika 
produkter. Som tidigare omnämnts förekommer inte alla texter 
parallellt utan några kom under perioden att ersätta andra. 
 
Att välja yrke 
Att välja yrke var ett material avsett för folkskolans ungdomar. År 
1941 presenterades det som en bok om pojkars yrkesval men redan 
året därpå omfattades även flickor. Texten, vars stil är mer berättande 
än beskrivande, består av 12 till 15 kapitel där utgångspunkten är 
yrkesvalet och de intressen en ung människa förväntas ha. Texten är 
kompletterad med bildillustrationer som inte genomgår några större 
förändringar under det första årtiondet. Den största förändringen sker 
mellan 1941 och 1942 års upplaga då bilder av flickor börjar 
förekomma. Från 1947 års upplaga kan en markant ökning av 
miljöbilder märkas. Här handlar det om motiv som skildrar grupper av 
yrkesutövare, sysselsatta med något svårligen definierbart i 
industrilokaler, i kontorslandskap eller i naturen, att jämföra med den 
tidigare bildfokuseringen på enskilda yrkesutövares handlande.  
 
En indelning i yrkesklasser av de beskrivna yrkena visar att en 
övervägande andel arbetaryrken behandlas. De skildrade yrkenas 
tillhörighet ger en antydan om att SAK ansåg en selekterad 
yrkesinformation vara riktig men också vilken yrkesinformation som 
var lämplig för folkskolans ungdomar. 
 
Tabell 6.1 Bildantal och motiv ur folkskolehäftet Att välja yrke, åren 1941-1947. 

 
 1941 1942 1945 1947 och 49 
Totalt antal bilder 
varav med kvinnor 

49 
2 

69 
22 

58 
18 

59 
20 

Arbetsuppgiftsmotiv 
Miljömotiv 

37 
15 

64 
18 

54 
19 

49 
32 

Bilder på yrken ur: 
Högre medelklass 
Lägre medelklass 
Arbetare 
Ej inplaceringsbara 

 
1 
3 
41 
4 

 
7 
6 
53 
3 

 
7 
6 
42 
3 

 
7 
7 
42 
3 

Källa: AMS centralarkiv, seriesignum ÖIj. Den sociala klassindelningen bygger på 
grupperingar hämtade ur Gesser (1977). 
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Under senare delen av 1950-talet förändras innehållet på ett markant 
sätt. Från att ha intresse som utgångspunkt övergår man 1958 till att 
istället utgå från en uppdelning av arbetslivet i ett antal yrkesområden. 
I nio kapitel, som vart och ett inleds med någon form av 
processbeskrivning samt yrkes- och utbildningsbeskrivningar, förs ett 
resonemang kring vad som karaktäriserar området och vad som därför 
kan utgöra grund för ett val. Texten handlar om vad som är 
gemensamt och vilka egenskaper och intressen som kan vara 
värdefulla för att välja just denna del av yrkesvärlden. Den tidigare så 
dominerande intresseutgångspunkten är inledningsvis sammanfattad i 
korta förklaringar över vad som till exempel menas med att vara 
tekniskt-mekaniskt intresserad, att ha ett siffer- eller talintresse eller 
att vara intresserad av människor. 
 
Under 1960-talet fick Att välja yrke, på grund av att texten främst var 
avsedd för folkskolans ungdomar, en allt mer undanskymd plats. 
Några revideringar gjordes inte och produktionen upphör 1964. 
 
Skola och yrke 
Texten i form av ett häfte började utges 1953 till realskolans och 
flickskolans val- och avgångsklasser. Under 1960-talet kom den även 
att användas i grundskolans avgångsklasser. Under åren 1958 och 
1959 bytte den namn till Från skola till yrke.  
 
Texterna består av en kortfattad information kring ett urval av yrken 
och utbildningar efter real- eller motsvarande examen och kan 
beskrivas som en yrkesvalsbroschyr med kapitelrubriker som ”Vad 
ska jag tänka på inför yrkesvalet?”. I början av 1960-talet ändrar 
texterna karaktär. Trots att häftet behåller indelningen i yrkesområden 
och trots att dessa blir allt fler och mera specifika, riktas 
uppmärksamheten genom underrubriker som till exempel ”Att välja 
gymnasieform” och ”Att välja linje” allt mer mot utbildning. 
Beskrivningar kring arbetsuppgifter och framtid blir också allt kortare. 
För den som vill ha ytterligare information hänvisar texten till 
materialet Skolor för yrkesutbildning (se nedan). Det är uppenbart att 
yrkesvalet tonas ned och att studieval blir det som istället 
uppmärksammas. Utgivningen upphör 1966. 
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Yrke och framtid 
År 1967 ersätts Skola och yrke delvis av Yrke och framtid. Som 
framgår av titeln har man i denna text lagt fokus på arbetslivet medan 
kopplingar till skolan avtar. De som var intresserade av utbildnings-
information hänvisades i texten till annat material.  
 
AMS beskrev texten som en handbok som informerar om yrken, 
arbetsmarknad och utbildningsvägar och försöker i detta att ge en så 
neutral beskrivning som möjligt. Yrke och framtid utger sig för att 
täcka större delen av arbetsmarknaden om än översiktligt. En 
uppdelning av yrkesvärlden, liknande den som inletts i Skola och 
Yrke, i yrkesområden och allt mindre yrkesgrupperingar fortsätter.223 
Texten beskriver var man återfinner olika yrkesutövarna och i 
undantagsfall fakta kring antalet sysselsatta. Vad som däremot nästan 
helt saknas är information om hur arbetsuppgifter utförs i de olika 
yrkena.  
 
Det är svårt att utläsa någon enhetlig beskrivningsgrund i texten. Den 
verkar istället vara mer baserad på innehållet från tidigare års 
produktion och ett slumpmässigt val av olika avsnitt ur dessa. Man får 
till exempel veta i beskrivningen av bibliotekarien att det finns tre 
typer av bibliotek, att man som journalist inom ett specialområde som 
sport eller politik inte behöver någon formell examen och att man som 
apotekare kan arbeta vid ett eget apotek eller inom industrin.224 
 
Successivt under perioden ökar informationen kring arbetsmarknaden 
som till exempel behovet av arbetskraft inom teknik, naturvetenskap 
och industri. Denna typ av information liksom nödvändigheten av att 
flytta och vara beredd att vidareutbilda sig, skrivs ut i klartext och 
skapar ett intryck av att texten har ett rekryterande syfte. 
 
Yrken och utbildningsvägar för studenter (Student-år)  
År 1954 började Student-år att utges istället för Gymnasisternas 
ämnesval. Text ger information om utbildningsvägar och lämpliga 

                                                 
223 Yrke och framtid 1968/69. Ett exempel är utgångspunkten i Industri och tekniskt 
yrke som därför utgör huvudrubrik för ett kapitel. Detta bryts sedan ned till 
underrubriken Verkstads- och Byggnadsmetallarbete som i sin tur blir Maskin- och 
motorreparatörer som blir Bilmekaniker. 
224 Yrke och framtid 1967/68, s 133, 163 och 176.  
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yrken som ”studenter brukar söka sig till”.225 Här får man besked om 
inträdesvillkor och antagningsförhållanden samt uppläggning och 
finansiering inom olika läroanstalter. Förutom detta lämnas kortfattade 
uppgifter om yrkesmöjligheter efter avslutad utbildning, begynnelse-
löner, reglerad befordringsgång samt om rekryteringsbehov. I 
inledningen av boken finns ett kapitel som mer allmänt beskriver 
arbetsmarknaden samt eventuella risker vid framtidsbedömningar. 
 
Studentmaterialets beskrivningar av olika yrken/yrkesområden är 
tämligen enhetlig. Uppenbarligen vänder texten sig till en grupp 
ungdomar som uppfattas vara ointresserade av var man hamnar efter 
utbildning eller möjligen redan har den kunskapen. Intresset hos denna 
grupp ungdomar ligger istället i att behålla en position deras 
utbildning gett dem och en lön som kan motsvara den utbildningstid 
man satsat. Sådan information ges ibland med hög detaljeringsgrad 
som för veterinären där två femtedelar av alla yrkesverksamma har 
tjänst inom läns- och distriktsveterinärorganisationer. Det finns vidare 
24 länsveterinärer och 286 distriktveterinärer medan 80 sysslar med 
artificiell insemination. Förutom dessa arbetar 70 som besiktnings-
veterinärer och ett nittiotal vid veterinärhögskolan.226  
 
För andra yrken är detaljeringsgraden beträffande fördelningen på 
arbetsplatser lägre. Däremot redovisas framtidsmöjligheter som till 
exempel för apotekaren som efter ett antal års välmeriterad 
tjänstgöring kan bli innehavare av något av landets 400 självständiga 
apotek om man nu inte sökt sig mot den växande läkemedels-
industrin.227  
 
I några fall beskrivs befordringsgången tydligt som till exempel för en 
officer inom armén som efter utbildningen börjar som fänrik i 
lönegrad A 13. Efter två år avancerar man till löjtnant i lönegrad A 15, 
och efter ytterligare sex år till kapten i lönegrad A 21. Man får också 
veta att cirka 45 % av alla stamanställda befäl inom armén är kaptener 
och att en tredjedel av dessa befordras till majorer. Löner upp till 
överstelöjtnant är alltså noggrant beskrivna. Just löner ägnas relativt 

                                                 
225 Formuleringen hämtad ur Nordisk yrkesvägledning 2/64, s 68 och den genom-
gång av yrkesinformerande litteratur som vid den tiden fanns att tillgå. 
226 Student-66, s 52. 
227 Student-67, s 51. 
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stort utrymme för samtliga beskrivningar. I några fall hänvisas till 
kollektivavtal, i andra till lönegrader enligt statlig/kommunal löneplan 
och i ytterligare andra anges summor. Här redovisas även lönetillägg 
och vad detta kan innebära för belopp vid sidan av den fasta 
inkomsten.228 
 
I början av 1960-talet blir yrkesområden som sjukvård, jord-skog och 
offentlig förvaltning utgångspunkt för en kapitelindelning. Varje 
kapitel inleds med beskrivningar av inträdeskrav, utbildningsgång och 
ekonomi för respektive utbildning och avslutas med en kortare 
beskrivning av arbetsmarknaden. I samtliga arbetsmarknads-
beskrivning förekommer information om framtidsutsikter och löner. I 
några av dessa kan man dessutom finna kortare uppgifter om 
arbetsuppgifter och förslag på var man kan söka anställning. 
Utgivningen upphör 1968. 
 
Yrkesupplysningar 
År 1957 utökas produktionen med ett helt nytt material, 
Yrkesupplysningar. Urvalet av vilka yrken som initialt skulle 
beskrivas bestämdes enligt AMS egna uppgifter på grundval av 
efterfrågestatistik ur Radiobrevlådan och byggde dessutom till en del 
på information hämtad från innehållet i radiobrevlådans manus. 
 

En serie folders, som på begäran utlämnas till rådsökande innehåller 
kortfattade uppgifter om ett yrke eller yrkesområde med redogörelser 
för arbetsuppgifter, yrkeskrav och utbildningsvägar mm.229 
 

Man startar utgivningen i relativt blygsam omfattning. Ett skäl till 
denna försiktighet kan vara medvetenheten om den påverkan som 
tryckt information kunde ha i samband med yrkesval. Vid en 
konferens i Falsterbo i juni 1959 för yrkesvalslärare varnar dåvarande 
byråchef vid AMS Curt Ström för ett allt för omfattande användande 
av yrkesupplysningsbladet vid yrkesorienteringen i skolan.  
 

Jag skulle bestämt vilja varna för att dessa yrkesupplysningsblad, som 
bara består av fyra sidor, används vid yrkesorienteringen i skolan i 
större utsträckning. Det är nämligen så, att de bara omfattar ett 30-tal 

                                                 
228 Student-68, s 143. 
229 Nordisk yrkesvägledning nr 2 1961, s 69. 
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yrken och det är de allra mest populära och eftertraktade yrkena som 
en yrkesvägledare måste tala om när han sitter på sin expedition.230 

 
Ström menade vidare att om dessa yrkesupplysningsblad, som till 
största del beskrev ”överbefolkade yrken”, skulle delas ut 
slentrianmässigt vid yrkesorientering i skolan, skulle proportionerna 
på arbetsmarknaden bli ännu mer sneda. Tanken var istället att bladen 
skulle underlätta arbetet för yrkesvägledare som ständigt fick frågor 
om bilmekaniker och sjuksköterskor, frågor som yrkesvägledaren 
härigenom slapp att besvara. Istället kunde han/hon efter samtal dela 
ut de faktafyllda broschyrerna.231 
 
Under åren 1957 till och med 1959 utgavs totalt 74 blad som 
behandlade 37 yrken och 4 utbildningar232. Av dessa återfinns 25 
under näringsgrenen tjänster och mer precist under förvaltning, 
undervisning, sjukvård och husligt arbete. Inom samtliga dessa 
områden förelåg ett personalbehov även om behovet inom exempelvis 
det husliga området var kraftigt sjunkande.  
 
En ytterligare specificering visar att man inom undervisning hittar två 
yrkeslärare, fyra yrkesämneslärare och tre skollärare. Inom jord och 
skog återfinnes tre arbetsledande yrken och inom industrin två 
specialistbefattningar. Fördelningen tyder inte på någon avsiktlig 
rekryteringsambition, möjligen med undantag av att antalet 
undervisningsyrken kan ha en koppling till enhetsskolans tillkomst 
och yrkesutbildningsexpansionen. Däremot tycks en viss överens-
stämmelse mellan de yrkesområden som förekommer i radioinslag och 
antal yrkesupplysningsblad som ges ut inom samma område finnas.  
 
 
 
 

                                                 
230 Arbetsmarknadens Yrkesråd (1959). Yrkesvalslärarna och industrin. Protokoll 
från konferens på Falsterbohus den 15-17 juni 1959. Stockholm: AB Bennel & Co, s 
85. 
231 Uttalandet är intressant också med tanke på att Yrkesupplysningsbladen kom att 
bli en stor produkt hos AMS. Dessa fanns kvar ända fram till mitten av 90-talet. 
232 Den antalsmässiga skillnaden utgörs av reviderade upplagor av tidigare 
produktion. 
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Tabell 6.2 1950-talets Yrkesupplysningsblad och radiobrevlådeinslag fördelade över 
näringsgrenar  
 
Näringsgren Antal blad Antal inslag i radio 
Jord- och skogsbruk mm. 
Varav exempelvis 
Jord 
Skog 

3 
 
2 
1 

25 
 
11 
7 

Gruvdrift och tillv. industri mm. 
varav exempelvis: 
Textil- och beklädnadsind. 
Metall- och maskinind. 

3 
 
 
3 

51 
 
8 
34 

Bygg och anläggning 1 11 
Handel 1 11 
Samfärdsel 4 16 
Tjänster 
varav exempelvis:  
Förvaltning 
Undervisning 
Sjukvård 
Husligt 
Hotell 

25 
 
4 
9 
6 
6 
 

159 
 
41 
57 
31 
27 
3 

Övrigt (utb., stip., lån) 4 139 
Källa: AMS Centralarkiv, seriesignum Ö1b och FVI. 
  
Under 1960-talet ökar antalet yrken som beskrivs i ett eget blad från 
cirka 40 blad i början av årtiondet, till drygt hundra mot slutet. 
Layouten är densamma med en inledande rubrik, ”Arbete”, som 
översiktligt beskriver det aktuella området, vilka arbetsuppgifter som 
är vanliga och något om yrkets arbetsmiljö. Inledningen följs av ett 
avsnitt om utbildning och avslutas med att under rubriken 
”Arbetsmarknad” behandla aspekter som framtid och löner. Någon 
direkt innehållslig styrning kan inte märkas då innehållet under 
respektive avsnitt kraftigt varierar.  
 
Studieorienterande texter för elever 
Det är framförallt i tre studieorienterande texter som någon form av 
yrkesinformation behandlas. 
 
Översikt över läroanstalter för yrkesundervisning 
I materialet förekommer beskrivningar av yrkesområden kopplade till 
bokens indelning i 17 grupper av läroanstalter. Beskrivningarna följer 
inte någon förutbestämd mall över vad som skall ingå utan skiljer sig 
märkbart åt mellan de olika områdena. Sålunda beskrivs till exempel 
under rubriken ”Jordbruk” vad jordbrukaren måste kunna för att klara 
ett modernt jordbruk. Vidare räknas olika yrken upp i en hierarkisk 
ordning från fördräng via ladugårdsförman och från lantbruks-
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bokhållare till agronom samt kort vilka deras arbetsuppgifter är. Inom 
gruppen ”Industri och hantverk” är utgångspunkten en annan. 
Visserligen nämns yrken som tempoarbetare men istället för att 
beskriva vad tempoarbetaren gör utgår man från en tämligen 
oproblematisk verksamhetsbeskrivning och ägnar en stor del av texten 
åt att beskriva vad som menas med tempo. Vid ett första påseende 
verkar det som om ett allmänt informationsvärde kring företeelser i 
arbetslivet vilka skulle vara obekanta bedömdes som viktigare än 
informationen om yrken i sig. 
 
Skolor för yrkesutbildning 
Redan 1942 startar utgivningen av Skolor för yrkesutbildning som en 
förteckning över läroanstalter. Materialet är i huvudsak avsett som 
utbildningsinformation men som yrkesorienteringstexter är det av 
intresse under perioden 1953-1957 då det bestod av sju häften 
indelade i yrkesområden. Här framgår det vad som väntar ungdomar 
vilka söker sig till det aktuella området samt vilka egenskaper 
ungdomar bör ha för att passa in.  
 
De sju områden som yrkesvärlden delades in i var Jord, djur och skog, 
Trafikyrken och vakttjänst, Stå i affär – sitta på kontor, Ha med 
människor att göra, I hem och hushåll, Med skiftnyckel och 
räknesticka samt I ateljé och på verkstad. Områdena påminner mycket 
om indelningen i folkskolans Att välja yrke och poängterar dessutom 
tämligen kraftfullt nödvändiga egenskaper inom olika yrkesområden 
vilket ju också kom att bli ett betydande inslag i den efter 1958 
reviderade upplagan av folkskolematerialet. 
 
Gymnasisters ämnesval 
Denna texts främsta syfte är att beskriva formella inträdesfordringar, 
särskilda krav samt antal platser för olika kurser eller läroanstalter. 
Vidare vill man visa på olika möjliga ämneskombinationer vid 
gymnasieskolan sammankopplade med exempel på yrken som dessa 
kombinationer kunde leda till. Den första utgåvan 1942-43 
kännetecknas av en formell stil med information kring vad man måste 
ha studerat samt vilka möjligheter till komplettering som finns för 
vidare akademiska studier. Redan året därpå ökar den generella 
informationen kring valet med diskussioner kring vad man måste 
tänka på samt vilka fel som kan begås. 
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Under rubrikerna ”Inledning” och ”Ämnesval” behandlas 
yrkesvalsproblem vilket tillsammans med en kvantitativ genomgång 
av de exemplifierade yrkena utgör texturvalet för denna studie.233 
 
Studie- och yrkesinformerande texter för elever 
Under denna rubrik återfinns endast en text, nämligen 
Radiobrevlådan. Skälet till att denna text behandlas separat är dess 
speciella karaktär. Möjligheterna att snabbt nå ut med aktuell 
information var betydligt större än i ett tryckt och distribuerat 
material. Eftersom underlaget bestod av brevfrågor kunde, till skillnad 
från vid direkta telefonfrågor, urvalet av vad som sändes i radio också 
styras mot vad som bedömdes angeläget. 
 
Radiobrevlådan 
Den första brevlådan, ett femton minuter långt radioprogram, sändes 
den 21 november 1945. Därefter återkom programmet, förutom 
kortare sommaruppehåll, varannan vecka under hela 1940-talet. 
Programmen baserades på brevfrågor från lyssnare. Tanken var att 
man i radioinslagen skulle behandla frågor av allmänt intresse men att 
samtliga brevskrivare skulle få skriftliga svar på sina funderingar. 
Intresset från allmänheten var under 1940-talet stort. Så inkom 
exempelvis från starten i november 1945 till december 1949 nästan 
4 000 brev. I radioprogrammen besvarades cirka 400 av dessa vilka 
totalt täckte 159 yrken.  
 
Antalet frågor låg alltså inledningsvis på cirka 1000/år för att i början 
av 1950-talet, i samband med ändrade sändningstider, öka till cirka 
2000/år. Från och med 1952 minskade antalet brev till cirka 1 000 om 
året samtidigt som sändningstiden kortades av högst avsevärt. Från att 
ha sänts en gång per vecka förekom nu ända upp till månadslånga 
uppehåll. Från 1952 sändes endast nio program per år. Under 1956 
ersattes dessutom två av brevlådorna med föredrag. Det ena 
behandlade teaterns yrken och det andra yrken ”som inte efterfrågas så 
ofta”. Mer eller mindre återkommande inslag under de sista åren var 
informationen i anslutning till skolornas sommarlov om 
lanthushållsskolornas och försvarets sommarkurser. Efter totalt 220 
brevlådeutsändningar sändes det sista programmet den 3 april 1959. 
 

                                                 
233 I 1942-43 års upplaga kallad Förord och Allmänna råd. 
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Även om brevlådan främst sades vända sig till ungdomar på 
landsbygden utan tillgång till andra vägledningsresurser, visar statistik 
över brevfrågorna att cirka 50 procent av brevskrivarna kom från 
städer med etablerade ungdomsförmedlingskontor. Bristande 
möjligheter till personlig vägledning kan alltså inte ensamt förklara 
brevskrivandet. I flera utsändningar poängterade man också de 
problem som var förenade med radions opersonliga vägledning och 
underströk nogsamt att frågor från hopplösa eller oföretagsamma alltid 
remitteras till lokala organ. 
 
Tabell 6.3 Radiobrevlådan. Totala antalet sändningar fördelade på år och 
översiktligt innehåll.  
 
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
Antal sändningar 28 25 20 22 40 26 9 9 9 7 7 9 7 2 
Inslag totalt 
varav i huvudsak  
yrken 
utbildning 
arbetsmarknad 
info om af/uf/yvl 
övrigt 

107 

 82 
   7 
   1 
   7 
 10 

113 

 75 
 11 
   6 
   3 
 18 

79 
 
50 
  9 
  8 
   1 
11 

102 

 61 
 16 
   8 
  - 
 17 

92 
 
47 
27 
10 
  2   
  6 

85 
 
52 
20 
  7 
  -  
  6 

39 
 
20 
12 
  3 
  1 
  3 

36 
 
16 
14 
  3 
  1 
  2 

40 
 
18 
18 
  2 
  1 
  1 

32 
 
16 
  9 
  1 
  2 
  4 

27 
 
12 
  7 
  2 
  1  
  5 

32 
 
15 
12 
  2 
  1 
  2 

24 
 
10 
10 
  3 
  - 
  1 

5 
 
2 
- 
1 
1 
1 

Källa: AMS Centralarkiv, seriesignum FVI.234  
 
Av sammanställningen går bland annat att utläsa en markant ökning 
av andelen inslag där andra utgångspunkter än yrken har fått styra 
innehållet. 1946 utgick en knapp fjärdedel av inslagen eller 23 % från 
annat än yrkesfunderingar. Denna andel stiger successivt under 
perioden för att 1949 komma att utgöra cirka 40 procent. Under hela 
1950-talet ligger andelen på ungefär 50 %.  
 
Många brevfrågor behandlades självfallet inte. Tiden i radio medförde 
att majoriteten av brevskrivare fick nöja sig med att få ett personligt 
svar. Urvalet av vilka frågor som behandlades handlade till viss del 
om antalet brev som efterfrågade viss information. Tanken var ju att 
man i radio skulle behandla frågor av allmänt intresse. Urvalet 
utgjordes dock inte endast av ett allmänt intresse. AMS såg även en 
möjlighet att via radio få ut information som bedömdes betydelsefull 
ur ett arbetsmarknadsperspektiv. 
 
                                                 
234 Den antalsmässiga skillnad som kan tyckas finnas vid jämförelse med tabell 6.2 
beror på att siffrorna i tabell 6.2 över inslag i radio i förhållande till näringsgren 
omfattar tabell 6.3:s rubriker yrken, arbetsmarknad och övrigt.   
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Radiotiden används ibland för att meddela nyheter från yrkes- och 
utbildningsvärlden, att göra reklam för ur arbetsmarknadssynpunkt 
betydelsefulla rekryteringsbehov, säsongsmässiga eller andra, eller 
också kan vi fästa uppmärksamheten på anställningssvårigheter inom 
överbefolkade yrkesområden. Om det i sådana fall inte finns något 
brev, som direkt anknyter till saken, fingerar vi en förfrågan för att 
inte rubba brevlådekaraktären.235 

 
En ytterligare faktor av betydelse för hur innehållet i programmen 
utformades kan radion som media ha utgjort, då vissa uttalanden blir 
svåra att göra. Som ett exempel på detta kan en marginalanteckning ur 
ett manus från december 1947 tjäna. En brevskrivare uttryckte sina 
farhågor beträffande möjligheterna inom skogsmannabanan genom att 
bland annat skicka in ett tidningsurklipp som behandlade situationen 
för skogspraktikanter. Att en vidarebefordring i radion, av innehållet i 
urklippet, sågs som ett problem framgår av följande citat. 
 

Men det finns också en och annan pessimist i skaran och till det slaget 
hör onekligen signaturen ”L-moo”, som förresten ur en tidning klippt 
följande uttalande: "Den som tänker gå den långa vägen från 
skogspraktikant till ordinarie skogvaktare eller kronojägare, bör helst 
ha Olle Tandbergs fysik, myrans energi, Jobs tålamod, en skottes* 
sparsamhet och allvetare Haglunds huvud. Andra göre sig icke besvär. 
* (marginalanteckning min anm.) Han skrev egentligen "Rubbestads" 
men det får jag väl inte säga?236  

 
Andra orsaker till urvalet kan möjligen finnas i den samstämmighet 
mellan yrken som behandlas och de yrken som går att finna i 
yrkeskartoteket. Man valde helt enkelt brev som efterfrågade 
information kring vilken man hade aktuella fakta. 
 
Information som upplyste om motiven bakom radiobrevlådan och 
ungdomsförmedlingens verksamhet ändrar efterhand karaktär. Från att 
man i början av 1950-talet fortsatt med att hävda att brevlådan framför 
allt var för avlägset boende utan tillgång till ungdomsförmedlingens 
tjänste, började man från slutet av 1952 att allt mer beskriva 
                                                 
235 Ur Kort P.M. ang. radiobrevlådan, 30 augusti, 1951. 
236 Radiobrevlådan manus nr 53, 20 december, 1947. Marginalanteckning i blyerts 
av assistent L Sunesson vid arbetsmarknadskommisionen. Rubbestad var 
konsultativt statsråd 1943-45 och en av Bondeförbundets ivrigaste debattörer i andra 
kammaren. 
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vägledningens fördelar och dess vetenskaplighet. Samtidigt med detta 
påpekades att skolans åtgärder beträffande val inte räcker till, varför 
information i radion och besök vid ungdomsförmedlingar var 
nödvändiga. Efter ytterligare några år, i oktober 1954, meddelar man 
att allt fler ungdomar numera fick praktisk yrkesorientering i skolan 
men att ungdomar trots detta behöver stöd från ungdomsförmedlingar 
i samband med val. Möjligen såg man vid AMS risker i att skolan allt 
mer kom att ta över verksamheten för ungdomar. 
 
Yrkesinformerande texter för funktionärer 
Funktionärsmaterialet har en tydligt upplysande karaktär genom 
användningen av fast rubriksättning och avsnitt fyllda med saklig 
information kring arbetsprocesser, miljöfaktorer, löner och 
organisationsstrukturer. Det innebär att texten i vissa fall tenderar att 
övergå till ren samhällsinformation eller upplysningar av allmänt slag. 
Här får man till exempel information om hur Svenska kyrkan är 
uppdelad i pastorat och vilka som innehar olika befattningar inom 
dessa. I översiktsbladet om Banktjänstemän från december 1947 ges 
en beskrivning av det svenska bankväsendet från Riksbankens organi-
sering och uppgifter till villkor för anställning som aspirant i en 
affärsbank och i texten om Arbetare vid destilleringsverk och vinfab-
riker från oktober 1945 får man i detalj veta hur man framställer sprit. 
 
Andra exempel finner man i översiktsbladet om Gruvarbetare från 
november 1945. Här får man veta att egentligt gruvarbete utförs både 
över och under jord. 
 

Dagbrytning sker i öppna dagbrott och benämnes pallbrytning i dagen, 
eftersom fyndigheten uttages i horisontella skivor sk pallar av 
varierande höjd, allt efter fyndighetens beskaffenhet och storlek.[…] 
Pallbrytning under jord. Malmen uttages i skivor (pallar) av lämplig 
höjd. Brytningen börjar vid ett schakt och fortsätter åt sidorna. Till 
stöd för väggarna kvarlämnas berg i horisontella band och vertikala 
pelare eller också anbringas stöd av olika slag. […] Takbrytning med 
igensättning. Denna metod används vid relativt brant stående 
fyndigheter. Från schaktet indrivas horisontella orter med ett vertikalt 
avstånd av 30-50 m., varigenom fyndigheten uppdelas i sk etager 
(”våningar”). Brytningen inom varje etage sker nedifrån och uppåt, 
varvid borrhålen anbringas i arbetsrummets tak. Malmen uttages i 2,5 
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à 3 m. tjocka skivor. Det utbrutna rummet ”igensättes” (fylles) med 
gråberg, som nedstjälpes genom ett särskilt schakt. 237 
  

Beskrivningen fortsätter därefter med magasinbrytning, skivbrytning, 
blockrasbrytning samt lika detaljerade beskrivningar av frakt och 
anrikningsprocess. Man får vidare veta att Svenska Gruvarbetare-
förbundet den 31 maj 1945 hade 10 565 medlemmar samt var i landet 
dessa var anställda. 
 
I översiktsbladen om Militära yrken från juni 1948, som för övrigt 
består av 16 sidor, får man, förutom beskrivningar av krigsmaktens 
indelning, rekrytering, utbildning och befordringsgång, tjänstegrader 
och löner, anställning samt framtidsutsikter även veta att diskussioner 
om samhällets demokratisering är aktuell. De samhällsinformerande 
inslagen i syfte att påverka i en från myndigheternas sida önskvärd 
riktning blir allt mer påtaglig. Texten inleds med att hänvisa till kritik 
mot den militära organisationen som framförts.  
 

Av gammalt har det förekommit en spänning mellan civil och militär 
opinion, och vid skilda tillfällen och från olika håll har kritik framförts 
mot förhållanden inom försvaret, varvid kritiken innefattat krav på en 
”demokratisering”. Dessa krav har i stort sett gällt dels en rekrytering 
av officerskåren från en bredare bas, dels ett naturligare mera ”civilt” 
förhållande mellan militärer av olika grader, samt en uppmjukning av 
vissa disciplinbestämmelser och av de militära formerna.238 

 
Med hänvisning till 1945 års militärutredning239 påpekas sedan 
motiven till varför detta förhållande kan ha varit nödvändigt och för 
allmänheten att känna till. 
 

Det är emellertid ofrånkomligt att den militära disciplinen erhåller en 
prägel som skiljer den från en disciplin, som framkommer på olika 
områden i det civila livet. […] Kraven på samverkan och på den 
enskilda viljans underkastelse under kollektivet gör sig därför gällande 
ojämförligen mycket starkare i det militära än inom andra 
livsområden. I strid blir det heller ingen tid att förklara och övertyga. 

                                                 
237 Yrkeskartoteket översiktsblad 100 Gruvarbetare, 8 november, 1945. 
238 Yrkeskartoteket översiktsblad 780 Militära yrken, 15 juni, 1948. 
239 SOU 1946:75. 1945 års militärutredning. 
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Soldaten måste därför vara van att lyda ögonblickligen, även om han i 
ett givet ögonblick inte förstår skälen.240 

 
Yrkeskartoteket 
Den grundläggande tanken bakom yrkeskartoteket var att åstadkomma 
en kartläggning av hela den svenska yrkesvärlden.241 Ursprungligen 
planerades två delar, en första del med mer exakta kartotekuppgifter 
och en andra del med fylligare atmosfärbeskrivningar. På grund av det 
tidskrävande arbetet övergavs emellertid tanken på del två tämligen 
omgående.  
 
Yrkeskartoteket som var uppbyggt i ett lösbladssystem innehöll två 
slag av information. Det ena hade formen av översiktsblad och 
behandlade en större yrkesgrupp och allmänna förhållanden och det 
andra bestod av specialblad som utifrån en förutbestämd mall, 
bestående av åtta punkter, beskrev separata yrken. Jämfört med 
instruktioner till författarna för framställningen av elevmaterialet är 
motsvarande instruktioner för funktionärsmaterialet tämligen 
detaljerade. Utgångspunkten skall vara tidigare skriftlig information 
samt svar från personer med yrkeskännedom utifrån ett standardiserat 
frågeformulär. Därefter kompletteras bilden genom studiebesök och 
personliga intervjuer som i bland kunde uppgå till ett tjugotal. Efter att 
det insamlade materialet bearbetats, skickades det på remiss till 
berörda organisationer på arbetsmarknaden innan det slutligen skrivs 
ned och distribueras. Även om äldre skriftliga källor fick utgöra 
utgångspunkten hämtade yrkeskartotekets medarbetare större delen av 
sitt stoff från intervjuer och studiebesök, ett arbete som ofta beskrivits 
som strapatsrikt. 
 

Yrkeskartotekets medarbetare ha gått på skidor mellan ensliga 
huggarförläggningar i de norrländska storskogarna, krupit på knäna 
längst in i mörka, fuktiga gruvgångar, balanserat på svajiga 
byggnadsställningar längst upp kring ett för lekmannen svindlande 
högt skorstensbygge, tillsammans med väderlekstjänstens 
meteorologer under sena kvällspass följt lågtryckens vandringar över 

                                                 
240 Yrkeskartoteket översiktsblad 780 Militära yrken, 15 juni, 1948. 
241 Beskrivningen av yrkeskartoteket, uppläggning, insamlande och historik bygger i 
huvudsak på följande dokument: Ohlson, Sten-Olof (1950). Kartläggning av 
yrkesvärlden. Särtryck ur Affärsekonomi nr 7/1950 samt två PM från SAK om 
kartoteksarbetet daterade 8 augusti, 1946 och 12 juni, 1947. 
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europakartan och gått med tullkryssare på patrullering genom kala 
ytterskärgårdar.242 

 
Under 1944 var de första bladen färdigställda, ett översiktsblad och 13 
specialblad. Kartoteket byggs sedan successivt ut år från år med ett 
varierande antal och ett till synes slumpmässigt urval av yrken. Av 
självklar anledning ökar också antalet revideringar av tidigare gjorda 
yrkesbeskrivningar samtidigt som man från 1948 även börjar utge ett 
antal separata utbildningsbeskrivningar i yrkeskartoteket. 
  
Utgivningen fortsätter till 1950 då kartoteket omfattade 980 yrken. 
Året därpå, samtidigt med vissa smärre förändringar i layouten 
beträffande storlek, ordningsföljd och tryck, ändras benämningen till 
Svenskt yrkeslexikon. 
 
Svenskt yrkeslexikon (SYL) 
I förordet från september 1951 beskrivs SYL, fortfarande utgiven i 
lösbladsform, i första hand som ett hjälpmedel för den som har till 
uppgift att lämna yrkesorienterande upplysningar, det vill säga 
yrkesvägledare och andra arbetsförmedlare samt yrkesvalslärare.243 
Man börjar gruppera in yrken under gemensamma artikelrubriker där 
antalet varierar under åren, mycket beroende på tekniska förändringar 
av layout men också på grund av att antalet yrken stiger konstant. År 
1951 finns 450 artiklar utgivna som tillsammans omfattar cirka 1 500 
yrken. I dessa siffror ingår ett stort antal som utan några revideringar 
överförts från den tidigare publikationen Yrkeskartoteket. År 1955 
innehöll SYL cirka 340 artiklar som tillsammans beskrev 1 700 yrken 
och i slutet av 1950-talet fanns ca 430 artiklar om 2 500 yrken. 
 
Den materialproduktion för funktionärer som inletts under fyrtiotalet 
med Yrkeskartoteket och som under 1950-talet övergått till benämnin-
gen Svenskt yrkeslexikon fortsatte att utkomma under hela 1960-talet. 
En kontinuerlig revidering upphörde 1964 då materialet börjar utges i 
bokform. Boken kom att omfatta två delar med cirka 1 250 yrken i var 
och en av delarna.244 Fram till 1970 sker endast en revidering. 

                                                 
242 Ohlson (1950), s 2. 
243 Här kan påminnas om att yrkesvalslärarsystemet beslutades i juni 1951. 
244 Uppdelningen följde vedertagen yrkesklassificering (NYK) där ca hälften av 
yrkesområdena (0-6) återfanns i del 1 och resterande yrkesområden i del 2. 
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KAPITEL 7  

En arbetsmarknadsanpassande studie- och 
yrkesorientering 
Utifrån föreställningen att en arbetsmarknadsanpassande intention är 
uppfylld konstrueras i kapitlet en första studie- och yrkesorienterings-
verklighet. Jag söker förståelse av studie- och yrkesorientering i de 
yrkesinformerande texterna och eftersom min utgångspunkt är att 
studie- och yrkesorienteringens intentioner är uppfyllda, blir alltså 
förutsättningen att även intentionen är uppfylld i dessa texter. 
 
Att man inom AMS ansåg att texterna skulle tjäna ett dirigerande syfte 
finns, som tidigare påtalats, belagt i bland annat den AMS- 
promemoria från 1951 som behandlade inriktningen i 
radioutsändningarna. Det ansågs viktigt att göra reklam för 
rekryteringsbehov som bedömdes viktiga för arbetsmarknaden och att 
påpeka svårigheter inom andra områden. Man gick till och med så 
långt som till att påpeka nödvändigheten av att uppdiktade 
brevförfrågningar skulle kunna tänkas användas.245  
 
För den arbetsmarknadsanpassande studie- och yrkesorienteringen 
utgör samhällets behov utgångspunkten. Texternas innehåll tolkas för 
att få en bild av hur detta uttrycks och vad en arbetsmarknads-
anpassande studie- och yrkesorientering därför innebär. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattande beskrivning av en arbets-
marknadsanpassande studie- och yrkesorientering grundad i denna 
tolkning. 
 
Goda framtidsutsikter och användande av prognoser 
Direkta hänvisningar till arbetsmarknadens behov av arbetskraft 
behandlas på olika sätt beträffande yrkesområde, elevkategori och 
kön. Att användningen är medveten framgår dessutom vid jämförelser 
mellan elevtexter och funktionärstexter. Där elevtexterna, åtminstone 
beträffande grundskolan, är direkt hänvisande, är funktionärstexterna 
mycket mer försiktiga. Funktionärstexterna uttrycker visserligen att 
framtidsutsikterna på kort sikt i nästan samtliga yrken är goda men 

                                                 
245 Se not 235. 
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osäkerheten att kunna säga något om förhållandena på längre sikt 
överväger.  
 
Denna osäkerhet anges under 1940-talet i första hand bero på två 
faktorer. För det första vad som inträffar vid krigsslutet beträffande de 
restriktioner som införts under kriget. För till exempel en hattmakare 
kan det hända att arbetslöshet kommer att uppstå igen när importen 
återupptas. Den andra osäkerhetsfaktorn gäller den tekniska 
utvecklingen som man vet väldigt litet om och därför kan leda till 
svårigheter inom hantverksyrken som målare och modellsnickare. 
 
Hänvisningar till prognoser ökar under 1950- och 1960-talet undan för 
undan. Möjligen har denna ökning och säkerheten i uttalanden om 
prognosers tillförlitlighet ett samband med det i kapitel 5 beskrivna 
inrättandet av en prognossektion vid AMS 1960. Från att tidigare 
mestadels ha återfunnits i funktionärsmaterial eller som information 
lämnad en passant, fick denna typ av uppgifter allt större utrymme 
också i elevmaterial. Även om man säger sig veta ganska litet om 
detaljerna på den framtida arbetsmarknaden tycks det självklart att det 
är just framtidsutsikter som man ska grunda sitt val på. 
 

Ja, i det här sammanhanget – alltså bortsett från intressen, anlag, 
lönsamhet och andra faktorer, som påverkar dessa val – kan bara 
sägas, att man bör inrikta sina studier mot sådana områden på 
arbetsmarknaden, där en ökning av arbetskraftsbehovet är att vänta.246 

 
I samtliga texter till elever får så småningom arbetsmarknadsutsikter 
en egen rubrik samtidigt som detaljeringsnivån på innehållet höjs. När 
Yrke och framtid 1966 gavs ut för först gången förekom exempelvis 
104 beskrivna yrkesområden eller yrken.247 Samtliga områden utom 
sex innehåller en redovisning av läget på arbetsmarknaden samt 
framtidsutsikter. Detaljeringsgraden varierar visserligen men den 
kvantitativa ökningen, beroende av en allt mer specialiserad indelning, 
är påfallande.  
 
Även om informationsmängden och detaljeringsgraden ökar under 
slutet av 1960-talet kan man märka en stigande försiktighet 
                                                 
246 Yrke och framtid 1968/69, s 23. 
247 Denna siffra kan jämföras med Yrke och framtids föregångare Skola och yrke 
som 1961/62 innehöll tio områden.  
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beträffande prognosers tillförlitlighet. Ända fram till mitten av 
årtiondet möter man exempel i texterna på en stor tilltro till prognoser. 
I inledningen till Yrke och framtid från1966 kan man till exempel läsa: 
 

Vi kan också med relativt stor säkerhet förutsäga utvecklingen i den 
närmaste framtiden och hur arbetskraften kommer att vara fördelad på 
olika näringsgrenar, dess koncentration till olika delar av landet osv.248  

 
Den tvärsäkerhet som till viss del kan skönjas i 1966/67 års upplaga är 
redan två år senare utbytt mot en mer ödmjuk inställning.  
 

Alla prognoser bygger på vissa förutsättningar som man – när man gör 
prognoser - rimligen bara kan gissa sig till. Vad betyder då detta för 
dem som ska välja utbildningsväg och yrke? Svaret kan bara bli att 
man ska läsa prognoser med förstånd och att, om man är osäker, man 
bör ta kontakt med arbetsförmedlingens tjänstemän för 
yrkesvägledning och diskutera igenom sina egna förutsättningar 249 

 
I elevtexter uttalas alltså inom en del yrkesområden utan några som 
helst omskrivningar hänvisningar till en gynnsam arbetsmarknads-
situation. Det handlar om att väcka ungdomars intresse som till 
exempel i Att välja yrke där man påtalar fördelarna med det tekniska 
området genom att hänvisa till en god arbetsmarknad inom 
konstruktionsområdet eller en livlig byggverksamhet under senare år. 
Också i Radiobrevlådan återfinner man liknande uttryck. Ett exempel 
på detta är det svar som en pojke får som undrar över möjligheterna 
att bli bilmekaniker. 
 

Det bör väl inte vara omöjligt - särskilt som det f.n. är stor efterfrågan 
på duktigt folk inom det yrket.250 

 
Ett annat exempel ur samma text gäller muraryrket. På frågan om 
detta kan vara ett intressant område och något att satsa på ges svaret: 
 

Och eftersom medelåldern inom muraryrket f.n. är ganska hög, så man 
kan ta för givet, att det om några år blir ganska stort behov av unga 
yrkesmän.251 

                                                 
248 Yrke och framtid 1966/67, s 22. 
249 Yrke och framtid 1968/69, s 22. 
250 Radiobrevlådan manus nr 21, 11 september, 1946.  
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Svaret är i sig inte anmärkningsvärt. Vad som däremot är värt att 
notera är varför man behandlar yrket överhuvudtaget. Innan det 
aktuella programmet sänds förekommer endast denna enda brevfråga 
med funderingar kring muraryrket. Fler liknande exempel finnar man 
om man jämför inkommande brev med innehållet i de program som 
sänds. Utan föregående förfrågan behandlas till exempel 
Ambulansförare och Billackerare medan Djurskötare trots 36 frågor, 
Postexpeditör (20 frågor), Telefonist (13 frågor) och Bibliotekarie (10 
frågor) aldrig får något utrymme i radion.252 Förutom arbetsmarknads-
behov kan möjligen kön utgöra en förklaring till varför vissa yrken 
behandlades då samtliga av de mest efterfrågade yrken som aldrig 
kom att behandlas i radio fanns omtalade i brev skrivna av flickor. 
 
Att man aktivt sökte påverka ungdomar med hänvisning till 
arbetsmarknaden tar sig också andra uttryck. För att skapa en 
osäkerhet beträffande möjligheterna inom ett område och att 
därigenom förflytta intresset mot områden med större behov är 
vanligt. Särskilt vanligt är det beträffande konstnärliga yrken.  
 

I fråga om yrken som konstnär och konsthantverkare är det svårt att 
säga något mera bestämt om arbetsmarknad och framtidsutsikter. I 
dessa yrken skapar man sig en egen arbetsmarknad i kraft inte bara av 
sin begåvning utan även genom sin förmåga att skaffa sig de rätta 
kontakterna och komma sig fram. […] Allmänt sett har inom industrin 
börjat märkas en stigande efterfrågan på konstnärligt utbildad 
arbetskraft.253 

 
Efterkrigsårens begynnande industriexpansion skapade andra 
rörlighetsproblem. Tendenser av en okontrollerad förflyttning började 
märkas. Med hopp om bättre försörjningsmöjligheter lämnade man 
landsbygden och flyttade till staden eller så lämnade man landet för att 
delta i återuppbyggnaden av Europa. När hot om arbetslöshet inte 
längre fungerar som instrument för att få människor att stanna kvar i 
ett yrke eller på en arbetsplats uppstår en situation som kräver en mer 
aktiv myndighetspåverkan. Då frivillighet var viktig blev därför 

                                                                                                                   
251 Radiobrevlådan manus nr 42, 19 juli, 1947.  
252 Statistiken bygger på min genomgång av manus från de inledande fem årens 95 
radioutsändningar och AMS sammanställning av innehållet i dessa års 3.905 brev. 
253 Yrke och framtid 1968/69, s 154. 
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försök till ett normerande betydelsefullt, något som kommer att 
behandlas under en medvetandegörande syo i nästkommande kapitel. 
 
Användningen av arbetsmarknadssituationen i ett rekryterande syfte är 
inte lika påtaglig i texter skrivna för studenter som i texter för 
grundskoleelever. Visserligen framhålls vikten av att ta hänsyn till 
framtidsbedömningar och man påpekar att man faktiskt gör en del 
sådana prognoser vid AMS. Man bör dock tänka på den fördel man 
har på arbetsmarknaden gentemot andra icke-studenter: 
 

Att ta intryck av dagsläget på ett område eller av utsikterna för de allra 
närmaste åren kan ibland leda en i alldeles fel riktning. […] De 
allmänna utsikterna inom ett yrke kan vara goda – prognosen för den 
enskilde dåliga. Omvänt kan även vid dåliga allmänna konjunkturer 
inom området den verkligt kvalificerade vinna både anställning och 
befordran. En viss nyrekrytering behövs nästan alltid, och nedgången i 
konjunkturerna kan vara högst tillfällig.254 

 
Också indelningsgrunden vid beskrivning av olika områden var en 
annan i texter för studenter. Den byggde på utbildningsvägar, närmare 
bestämt 51.255 Även om det endast var fyra av dessa som 1964 saknade 
rubriken Arbetsmarknad visar innehållet att nästan hälften eller 19 av 
47 saknar bedömningar om ett framtida sysselsättningsläge. Istället 
ges information om löner, befordringsgång och anställningsvillkor.  
 
Visserligen ökar informationen om framtida sysselsättning under 
1960-talet men löneuppgifter, befordringsgångar och beskrivningar av 
organisatorisk karaktär är fortfarande dominerande. Bland de som 
saknar prognoser kan nämnas yrken inom starkt expansiva områden 
som den offentliga förvaltningen men även yrken där man själv ansågs 
spela en avgörande roll för hur framtiden skulle gestalta sig som för 
exempelvis konsthantverkare. 
 
Skillnader mellan elevtexter skrivna för folkskole/grundskoleelever 
och texter för studenter gör att man möjligen kan anta att prognoser 

                                                 
254 Student-61, s 23. 
255 Indelningsgrunden ändrades dock 1966 då man övergick till arbetslivets 
verksamhetsområden förutom i två fall, examinerade från filosofiskt fakultet och 
examinerade från juridiskt fakultet. 
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främst användes i avsikt att locka ungdomar till yrkesutbildningar av 
olika slag. 
 
Tabell 7.1 Översikt över hur arbetsmarknadsutsikter behandlas i Student-64, 
Student-66 samt Student-68 
 
År Antal 

beskrivna 
områden 

Antal av dessa som  
 
saknar rubriken   ger prognoser 
arbetsmarknad 

Exempel på yrken eller 
yrkesgrupper som saknar 
prognoser 

 
1964 

 
51 

 
4 

 
28 

militäryrken, SJ, tullen, televerket, 
posten, bank, agronom, hortonom 
lab.pers., kanslister, flygvärdinna, 
musiker, skådespelare 

 
1966 

 
63 

 
- 

 
45 

militäryrken, SJ, tullen, televerket, 
posten, luftfart, missionär, akademisk 
sekr., flygvärdinna, musiker, 
kanslister, skådespelare 

 
1968 

 
71 

 
- 

 
65 

militäryrken, SJ, tullen, televerket, 
bank, missionär, akademisk sekr., 
flygvärdinna, kanslister, skådespelare

Källa: AMS centralarkiv, seriesignum, ÖIj. 
 
Ett ytterligare sätt att hänvisa till framtiden var genom att peka på 
föränderlighet. Så säger till exempel texten i Yrke och framtid att man 
inte ska bli förvånad över att i ett modernt samhälle hitta kvinnliga 
bussförare, radiotelegrafister, präster och körsnärer eller manliga 
sjukskötare, förskollärare och barnhemsföreståndare.256  
 
Till denna föränderlighet bidrar dock inte studie- och yrkesorientering 
i någon högre grad. En närmare undersökning av innehållet i övrigt 
material från den aktuella tiden beträffande de sju ovan nämnda 
yrkena visar följande. Bland Yrkesupplysningsbladen förekommer 
överhuvudtaget inte två av yrkena, radiotelegrafist och körsnär. I tre 
av yrkena, bussförare, präst och förskollärare är beskrivningarna helt 
könsneutrala. Man talar om att läraren ska eller prästen gör. Av de tre 
innehåller emellertid arbetsmarknadsavsnittet för präst och 
förskollärare information om att det förekommer ett antal kvinnor i 
yrket eller som studerande till yrket.  
 
Ett yrke, barnhemsföreståndare, utgår konsekvent från att 
yrkesinnehavaren är kvinna, ”hon ska se till; hon planerar hushållet; 
till sin hjälp har hon…”. Det sjunde yrket, sjukskötare, är redan i 
rubriken uppdelat i Sjuksköterska/sjukskötare. Däremot utgår 
                                                 
256 Yrke och framtid 1966/67, s 10. 
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beskrivningen av yrket på samma sätt som för barnhemsföreståndaren 
från antagandet om en kvinnlig utövare. Yrkesbladet om 
sjuksköterska/sjukskötare är det enda av de sju i vilket det 
förekommer uttryck för en aktiv insats till att förändra en rådande 
könsmässig obalans. Under avsnittet om arbetsmarknad kan man läsa 
att det finns ca 28 000 sjuksköterskor varav antalet män utgör cirka 
300. Hittills har rekryteringen i huvudsak bestått av kvinnliga elever 
men ändrade förhållanden på arbetsmarknaden har ändrat förutsätt-
ningarna: 
 

Ansvariga instanser på området framhåller emellertid att bl a ökad 
konkurrens om den kvinnliga arbetskraften och minskade 
ungdomskullar nödvändiggör ett vidgat rekryteringsunderlag. 
Sjukvårdsyrkena lämpar sig väl för manlig arbetskraft, vilket framgår 
av personalsammansättningen inom psykiatrisk vård, där drygt en 
tredjedel av skötarpersonalen är män.257 
 

I Yrke och framtid finns samtliga sju yrken representerade i alla tre 
upplagor som utkom under perioden. Den beskrivande texten är 
identisk över perioden, kort och fullständigt könsneutral. Under 
rubriken arbetsmarknad förekommer för två av yrkena, körsnär och 
sjukskötare, uppgifter om antalet anställda fördelade på män resp. 
kvinnor.  
 
Samma beskrivning kan sägas gälla för de av yrkena som förekommer 
i Student 66 till och med Student 68. Enda skillnaden är att man inte 
överhuvudtaget anger antalet anställda samt att man aldrig talar om 
sjukskötare utan konsekvent använder sjuksköterska. 
 
I funktionärsmaterialet Svenskt yrkeslexikon från 1967-1969 
förekommer samtliga yrken. Sammantaget visar innehållet att man är 
mindre noggrann med ett neutralt förhållningssätt beträffande kön vid 
beskrivning av arbetsuppgifter. Endast i beskrivningen av barnhems-
föreståndare förekommer det att man talar om arbetsuppgifter som 
något som ”han eller hon” utför eller i texten om förskolläraren där 
”läraren” genomgående används. Radiotelegrafisten, körsnären, 
bussföraren och prästen beskrivs som män och sjuksköterskan som en 

                                                 
257 Yrkesupplysningsblad Sjuksköterska/Sjukskötare, september 68. 



 
 

154

kvinna.258 Under rubriken Yrkesstatistik innehåller hälften av 
beskrivningarna ingen könsuppdelning. Beskrivningen av sjuk-
sköterskans arbetsmarknad, som tillsammans med hela vårdområdet 
beskrivs som problematisk ur rekryteringssynpunkt, avslutas med 
exakt samma text som tidigare redovisats under Yrkesupplysnings-
bladen, det vill säga nödvändigheten av en bredare rekryteringsbas där 
män visat sig lämpliga. 
 
Försök att åstadkomma förändringar i en könsmässigt uppdelad 
arbetsmarknad förekommer alltså endast i undantagsfall. En 
medvetenhet kan dock märkas vid jämförelsen mellan elevtexter och 
funktionärstexter där de förra försöker hålla en mer könsneutral 
beskrivningsnivå av olika yrken. 
 
Ett rikt arbetsinnehåll och en god arbetsmiljö 
Strikt formella arbetsuppgiftsbeskrivningar med arbetsanalyser som 
grund, som man bland annat kan se prov av i funktionärsmaterial, 
verkar ibland inte räcka för ett rekryterande syfte. Detta gäller främst 
yrken där arbetsuppgifter möjligen kan uppfattas som enkla och 
rutinmässiga. I sådana fall tycks det nödvändigt att hjälpa till med en 
positiv värdering och detta kan illustreras genom texten om 
barnskötare. I början av 1960-talet beskrivs arbetsuppgifterna 
kortfattat och som något som handlar om att sköta barnens vård och 
fostran samt vissa praktiska sysslor. 
 

Hon skall bl a hålla dem rena, mata dem, bädda deras sängar, tvätta, 
laga och stryka deras kläder, promenera och leka med dem.259 

 
I mitten av årtiondet består uppgifterna kort och gott om att ha hand 
om barns fysiska och psykiska vård och fostran för att i slutet av 
årtiondet beskrivas i helt andra termer. 
 

Barnsköterskan har hand om barns vård och fostran till harmoni, 
social anpassning och goda vanor. […] I sin verksamhet bland barn är 
det viktigt att barnsköterskan kan ge barnen en känslomässig kontakt 
och tillfredsställa deras behov av trygghet. Hon inspirerar barnen när 
det gäller deras utveckling av tal, motorik mm. Allt detta innebär att 

                                                 
258 Bussföraren beskrivs visserligen en gång inledningsvis som ”han/hon” varefter 
mannen tar över ratten. 
259 Yrkesupplysningsblad Barnskötare, september 1960 och mars 1962. 
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hon bör eftersträva att hålla god kontakt med barnens föräldrar. 
Barnsköterskan deltar i barnens lekar och annan sysselsättning och 
hjälper barnen klä på sig, äta mm.260 

 
Ett ytterligare exempel är husligt arbete. Istället för att i klartext tala 
om att det rådde stora svårigheter för familjer som så önskade att få 
hjälp i hemmen försöker man motivera ungdomar genom att framhålla 
hur svårt, variationsrikt och tämligen inkomstbringande det husliga 
arbetet var: 
 

Hon måste sköta matlagning och städning, konservering, sömnad och 
tvätt och en hel del hushållsarbete, hon måste kunna sätta samman 
matsedlar på rätt sätt och hon måste inte minst kunna sköta inköpen så 
klokt som möjligt. Hushållsarbetet kräver således stor mångsidighet 
hos den, som ägnar sig åt det, men i gengäld är det ovanligt 
omväxlande och dessutom för den, som arbetar åt andra, ganska 
lönande ur ekonomisk synpunkt.261 

 
I folkskoletexter är det ytterst ovanligt att olägenheter i den faktiska 
miljön beskrivs. Där det förekommer framstår det som att enbart gälla 
ett fåtal och att det är av tillfällighetskaraktär. En blivande Väg- och 
anläggningsarbetare får exempelvis veta att han då och då kanske 
måste flytta. 
 

Kanske bygger man det ena året en väg i Skåne, för att följande år få 
vara med om ett kraftverksbygge i Norrland.262 

 
Det är till och med så att en del information tycks medvetet vara 
utelämnade i elevmaterial. Om faror och dödsfall i samband med 
flottningsarbete, som finns väl dokumenterat i funktionärsmaterial, 
finns inget omnämnt i elevmaterialet. Istället talas det om vilka 
egenskaper som behövs som till exempel i det spännande arbetet som 
timmerflottare.  
 

Yrket fordrar både vighet och mod, när det gäller att riva loss en bröt 
(upptornande stockar som stänger vägen i flottleden) eller när man 
måste fara i båtar utför forsarna.263 

                                                 
260 Yrkesupplysningsblad Barnskötare, mars 1968. 
261 Översikt over läroanstalter för yrkesundervisning 1946, s 32. 
262 Att välja yrke 1958, s 36. 
263 Att välja yrke 1958, s 55 
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Lika spännande beskrivs fisket som dessutom är ett yrke man föds in 
i. 
 

Det nyckfulla havet med sina stormar och isvintrar gör fisket till ett 
spännande och ibland ganska osäkert yrke. […] Det är mest kust-
befolkningens egna söner, som för yrket vidare. De växer upp i båtar 
kan man säga, och får från tidigt den sjövana och den praktiska 
kännedom om fiskeredskapen, som är nödvändiga.264 

 
Under en period i mitten av 1960-talet kan dock en förändring märkas. 
Från att nästan uteslutande ha talat om utvecklingen inom arbetslivet i 
produktions- och effektivitetstermer, börjar förhållanden och 
förändringar att relateras till konsekvenser för individen, även 
negativa sådana. Förändringen framgår i nedanstående två citat från 
slutet av 1950-talet och mitten av 1960-talet. 
 

Industrins arbetsmetoder förändras ständigt. Maskiner av olika slag – 
truckar, hissar, lastningsmaskiner o.d. – befriar personalen från 
mycket av det tunga arbetet, mer eller mindre automatiska 
anläggningar ökar produktionstakten.265 

 
Arbetsmiljön vid t ex dagliga tidningar kräver ofta förmåga att 
koncentrera sig på uppgiften under brådska och buller. Arbetstiden 
kan vara ”obekväm”; särskilt vid dagliga morgontidningar krävs 
förmåga till anpassning för kvälls- och nattarbete.266 

 
Tidsmässigt inträffar denna förändring i nära anslutning till den LO-
kongress vid vilken sociologiska arbeten kring behov av själv-
bestämmande, behovet av meningsfulla arbeten och involvering 
presenterades.267 Perioden under vilken denna typ av information 
återfinns är kort och redan mot slutet av 1960-talet försvinner den 
nästan helt ur allt elevmaterial. 
 
Skillnader i elevtexternas beskrivningar förekommer inte enbart över 
tid. Också vid jämförelser av innehållet med utgångspunkt i yrkes-
                                                 
264 Att välja yrke 1959, s 56f 
265 Skola och yrke 1961/62, s 38. 
266 Skola och yrke 1965/66, s 48. 
267 Dahlström Edmund, Gardell, Bertil, Rundblad, Bengt G, Wingårdh, Bo & Hallin, 
Jan (1966). Teknisk förändring och arbetsanpassning. Stockholm: Prisma. 
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grupp i exempelvis Yrkesupplysningsblad och Yrke och framtid 
framträder olikheter.268 
 
För att möjliggöra en jämförelse har 30 yrken ur elevmaterialet 
använts. Dessa yrkesklassindelas sedan utifrån samma grund som 
Bengt Gesser använde i sin undersökning 1977 av Svenskt 
yrkeslexikon. Av de 30 yrkena kan 10 placeras inom gruppen 
arbetarklassyrken, 10 inom lägre medelklassyrken och resterande från 
högre medelklassyrken.269 Urvalet inom respektive yrkesklass är 
baserat på förekomst i de olika texterna samt en överensstämmelse 
med yrkesurvalet i den kommande fördjupade analysen av klass och 
yrkeskrav. Tidsperioden är begränsad till några avslutande år på 1960-
talet på grund av utgivningsstarten av Yrke och framtid. Detta gör att 
valet kan förefalla smalt och inte i tillräcklig grad beakta en 
könsfördelning, vilket är beklagligt. Urvalet är emellertid nödvändigt 
för att åstadkomma en yrkesmässig överensstämmelse med den i 
kapitel 10 fördjupade analysen som också innefattar 1940- och 1950-
talet och därför får sin förklaring i de tidiga årtiondenas dominans av 
beskrivningar av manliga yrken. 
 
En första iakttagelse gäller på vilket sätt ett yrke presenteras eller hur 
man genom rubricering kan finna yrket i fråga. Samtliga trettio yrken 
förekommer i båda texternas register. Det är överlag vanligare att 
yrken fått egna rubriker i Yrkesupplysningsbladen samt att detta också 
är vanligare bland medelklassyrken än arbetaryrken. 
 
 
 
 

                                                 
268 Underlaget utgörs av skriftliga texter utan speciell målgrupp eftersom jag velat 
hålla fokus vid yrkesklass. Vidare har urvalet styrts av att texterna ska vara så 
heltäckande som möjligt beträffande förekommande yrken. 
269 Arbetarklassyrken: Ateljésömmerska, Bilmekaniker, Blomsterdekoratör, 
Charkuterist, Huggare, Hästskötare, Nåtlare, Radioserviceman, Skomakare, 
Tapetserare.  
Lägre medelklassyrken: Barnskötare, Hotellportier, Kallskänka, Kartritare, 
Klass(småskol)lärare, Kurator, Polis, Radiotelegrafist, Sjukgymnast, Telefonist. 
Högre medelklassyrken: Advokat, Apotekare(farmacevt), (Folk)bibliotekarie, 
Journalist, Landsfiskal(Åklagare), Läkare, Meteorolog, Officer, Skogvaktare, 
Veterinär. 
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Tabell 7.2 Jämförelse mellan rubriker i Yrkesupplysningsblad och Yrke och framtid 
1966-1969 
 

Yrkesupplysningsblad Yrke och framtid Yrkesklass 
egen 
rubrik 

samlings- 
rubrik 

egen 
rubrik 

samlings- 
rubrik 

Arbetarklass 3 7 0 10 
Lägre medelklass 8 2 6 4 
Högre medelklass 7 3 6 4 

Källa: AMS centralarkiv, seriesignum Ö2a och ÖIh.  
 
Arbetarklassyrken behandlas väldigt olika i Yrkesupplysningsbladen. 
Detaljeringsnivån i de olika yrkesbladen varierar kraftigt. Huggarens 
arbete är noggrant beskrivet medan blomsterdekoratör endast anges 
som exempel på ett yrke från detaljhandeln. I en del yrken kan man 
även hitta yrkeskrav som att det för en ateljésömmerska är viktigt att 
läsa modejournaler.  
 
Någon enhetlig bild går inte att utläsa beträffande beskrivningar av 
arbetsuppgifter och arbetsmiljöer. Jämförelser mellan de olika yrkena 
omöjliggörs därmed vilket också är något som gäller för Yrke och 
framtid. Här är informationen om vad yrket består av för 
arbetsuppgifter, hur dessa utförs och under vilka förhållanden nästan 
totalt intetsägande. Istället kan man läsa svepande formuleringar om 
att det inom industrin förekommer både kvalificerade arbeten och 
rutinarbeten, att de som främst märks bland reparatörer är radio- och 
TV-reparatörer och att yrken inom skog, jakt och fiske är typiska 
utomhusyrken. Ibland får man också information om hur 
tillverkningsprocessen inom någon industrigren går till, som 
exempelvis att skinnet till skor skärs till eller stansas av tillskäraren, 
sys ihop av nåtlaren, sträcks och formas av pinnaren och så vidare.  
 
Även behandling och beskrivningar av lägre medelklassyrken i 
Yrkesupplysningsbladen varierar. Beskrivningarna kan grovt indelas i 
fyra grupper. I den första framställs syftet med arbetet eller dess 
samhällsuppdrag som viktigt. Det gäller televerkets uppgift som 
affärsdrivande verk, det gäller den förebyggande socialvården och 
”inte längre socialhjälpens” uppgift, det gäller samhällets olika 
institutioner för att ta hand om stora och små, friska och sjuka och det 
gäller polisens uppgift att upprätthålla lag och ordning. 
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Nästa grupp använder sig av arbetsordningen från chef till biträde som 
utgångspunkt. Det gäller för hotellportier och andra yrken inom hotell 
och restaurang men även sjukgymnast som samarbetar med en rad 
olika yrkesutövare men endast utför behandlingar på läkares 
ordination. 
 
En tredje utgångspunkt är att använda sig av mängden möjliga 
arbetsplatser som man har att välja mellan som för kuratorn eller barn-
skötaren. 
 
En avslutande gruppering verkar ha ett mer allmänt informerande 
motiv. Detta märks tydligast i beskrivningen av klasslärare där man 
finner inslag som berättar om nya arbetsmetoder och där man hittar 
försök till att möjligen skapa en förståelse för lärarens arbetstider och 
ledighet. Man påpekar att klasskonferenser, kollegium och föräldra-
möten tar avsevärd tid i anspråk och att man minsann inte har lediga 
somrar. 
 

Att en klasslärare har en undervisningsskyldighet på t ex 30 timmar 
innebär alltså inte att arbetsveckan är 30 timmar. 
Läsåret omfattar 40 veckor, och en del av ferierna måste läraren ofta 
använda för fortbildning och förberedande av sitt arbete i skolan.270 

 
Inte heller inom denna yrkesklass går det alltså att utläsa någon enhet-
lighet i beskrivningarna.  
 
Samma variationsrikedom men betydligt mer kortfattad återfinner 
man i Yrke och framtid. På liknande sätt som i beskrivningar av 
arbetarklassyrken skyms det specifika av allmänna och övergripande 
formuleringar. Inom vårdyrken som beskrivs som ett lagarbete är alla 
beroende av varandra. Inom restaurang och hushåll ska man framför 
allt se till att ge gästerna vad de vill ha. I betydligt kortare ordalag än i 
Yrkesupplysningsbladen informeras om samhällsföreteelser som att 
sjukvården är på väg att byggas ut, att televerket ger service åt den 
som vill ha och vad läraren gör när hon inte undervisar. Även 
hierarkiska beskrivningar i korta versioner förekommer.  
 

                                                 
270 Yrkesupplysningsblad Klasslärare, oktober 1968  
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Beträffande högre medelklassyrken i Yrkesupplysningsbladen 
återfinns en och samma utgångspunkt i sju av de tio yrkesexemplen, 
organisation. De tre yrken som inte använder denna utgångspunkt är 
advokat och åklagare som återfinns under samma upplysningsblad 
samt meteorolog. För de två förstnämnda yrkena utgör utbildning den 
samlande faktorn och för meteorologen är utgångspunkten en 
beskrivning av vetenskapen meteorologi samt hur man framställer en 
prognos.  
 
I de sju yrken som har organisation som utgångspunkt är behandlingen 
olika. Beskrivningarna berättar exempelvis hur veterinärarbetet är 
fördelat nationellt, vad läkarens arbete består av utifrån 
samhällsuppdraget och med en detaljerad genomgång av sjukhusets 
uppbyggnad samt den militära organisationen med olika truppslag, 
stabsfunktioner, kompanier osv.  
 
Att man i Yrke och framtid, på liknande sätt som för de övriga 
yrkesklasserna, kan finna en förkortad version av innehållet i 
Yrkesupplysningsbladen är tydligt.271 Däremot verkar ett mer aktivt 
urval vara gjort då det inte enbart syns handla om en förkortning. 
Organisationsbeskrivningar förekommer nästan inte alls. I stället ges 
under militära yrken en utförlig genomgång av värnplikten, man får 
veta att en veterinär i huvudsak arbetar med djurvård, forskning och 
försöksverksamhet samt att en meteorologs främsta uppgift är att 
arbeta fram prognoser och hur detta kortfattat går till. 
 
Liknande förändringar över tid är inte lika vanliga i 
funktionärsmaterial. I tämligen allsidiga beskrivningar av 
arbetsförhållanden, såväl hälsofarliga som stimulerande, framträder 
istället skillnader vid jämförelsen mellan texter för olika yrkesklasser. 
I arbetarklassyrken utgör miljöbeskrivningar en viktig ingrediens. 
Man visar på spänningsmoment och utmaningar och talar om att detta 
minsann inte är något för veklingar. Samtidigt understryks risker som 
något att vara medveten om. Processbeskrivningar är vanliga och 
texterna beskriver hur arbetsuppgifter underlättas genom införandet av 
ny teknik. Här är jämförelser mellan industriarbete och hantverk 

                                                 
271 I bilaga 1 återfinns en jämförelse mellan sex yrken och hur en förkortning av 
innehållet tar sig uttryck vid en jämförelse mellan innehållen i Svenskt yrkeslexikon, 
Yrkesupplysningsblad och Yrke och framtid från 1960-talet. 
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vanliga och genom att i övervägande positiva ordalag visa hur 
tekniken gjort vissa uppgifter betydligt intressantare och fysiskt 
mindre krävande än förr, förstärks rekryteringssyftet.  
 
I gruppen lägre medelklass är bilden en annan. Här lockar man inte 
med strapatsrika upplevelser. Istället framhålls samhällsnyttan med 
vissa arbeten som exempelvis för småskollärarinnan. 
 

Arbetet, som innebär att lära barnen de första grunderna i läs-, skriv- 
och övningsämnen ställer stora krav på lärarinnan inte blott vad gäller 
pedagogisk kunnighet utan även på hennes tålamod och intresse för 
barnen. Hennes arbete innebär också att lära barnen att anpassa sig till 
omvärldens krav och att ge barnen en mer positiv inställning till 
skolan och samhället.272 

 
Vanligt är också att yrkena positionsbestäms i förhållande till 
överordnade eller till vilka man är arbetsledare för. Också en mer 
allmän kunskap om samhällsföreteelser förmedlas. Så beskrivs till 
exempel under yrket Stenograf olika snabbskriftsystem, de Melinska, 
Arendska, Reuterska och Ehlinska systemen, och i beskrivningen av 
Kurator handlar ett avsnitt om abortrådgivning där man informerar om 
att abort är något helt lagligt. 
 

Tar emot abortsökande och verkställa utredning rörande sökandes 
situation. I många fall lyckas kurator, ofta i samverkan med andra 
sociala myndigheter, ordna förhållandena så, att det väntade barnet 
kan tagas emot, i andra biträder kurator med ansökan om legal 
abort.273 

 
Inom den tredje gruppen yrken, Högre medelklass, handlar 
yrkesbeskrivningarna till stor del om att beskriva organisationer eller 
institutioner. Hur arbetet vid ett apotek är organiserat, hur 
åklagarväsendet är uppbyggt eller vilka byråer SMHI består av får 
man veta under beskrivningar av Apotekare, Advokat och Meteorolog. 
Utmärkande är också att många av beskrivningarna utgår från hur 
komplicerade och ansvarsfulla uppgifterna är. Detta kopplas sedan till 
angivna krav, som ”förmåga till objektivitet, utomordentlig 
noggrannhet och koncentrationsförmåga”. Ett exempel på detta är 

                                                 
272 Svenskt yrkeslexikon blad 847 Småskollärarinna, juli 1952. 
273 Svenskt yrkeslexikon blad 782 Kurator, februari 1957. 
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meteorologen som utifrån mängder av observationer från både Sverige 
och utlandet sammanställda av kartritare startar sitt arbete.  
 

Sedan observationerna införts på kartorna, övertagas dessa av 
meteorologerna som bearbetar och analyserar dem. Detta tillgår så att 
meteorologen drar linjer för lufttrycksförändringar under de tre 
senaste timmarna (isollabarer) och med olikfärgade pennor markerar 
nederbördsområden, dimområden och kall- och varmfronter.274 

 
Beträffande läkaren får man veta att det inte enbart är ett yrke som 
kräver lång utbildning och ger hög lön. Det är också i hög grad 
specialiserat vilket inte minst framkommer i uppräkningen av fler än 
trettio olika läkarkategorier. I både hierarkiska organisations-
beskrivningar som i beskrivningar av arbetsförhållanden framstår 
yrkets ansvar och påfrestningar.  
 

Läkarens verksamhet är ofta såväl fysiskt som psykiskt påfrestande 
beroende på bl a. oregelbunden och lång arbetstid ofta med jourtjänst, 
uppgifternas mångfald med varierande sjukdomsbilder och kontakter 
med nya människor.275  

 
Organisationsbeskrivningar i elevmaterial är av annan art. Här handlar 
det om att beskriva delaktighet och att arbetet utförs i lag eller att man 
oberoende av positioner ingår i ett samarbete. Även om beskriv-
ningarna syftar till att framhålla bilden av denna delaktighet, 
förmedlas genom att begrepp som ansvar kopplas till vissa yrken och 
genom beskrivningsordningen av ingående yrkesgrupper en tydlig 
makthierarki.  
 
Som sjukgymnast utför man behandlingar på läkares ordination men i 
vissa sammanhang arbetar man tillsammans.  
 

Rehabilitering, dvs att återföra patienter till bästa möjliga fysiska 
respektive psykiska hälsa kräver samarbete med andra 
personalgrupper, som är verksamma inom arbetslaget, såväl läkare 
och annan vårdpersonal som personal vid bandageverkstäder och 
sociala institutioner.276 

                                                 
274 Svenskt yrkeslexikon blad 871b Meteorolog, juni 1956. 
275 Svenskt yrkeslexikon blad 901 Läkare, juli 1956. 
276 Yrkesupplysningsblad Sjukgymnast, april 1968. 
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Även om läkaren har det direkta ansvaret och bedömer olika behov 
hos patienter görs dessa bedömningar tillsammans med andra.  
 

Arbetet sker i nära samverkan med andra läkare vid sjukhuset samt 
med avdelningssköterska, sjukgymnast, kurator m fl. […] Även de 
kirurgiska ingreppen är i regel ett lagarbete där förutom operatören 
även underläkare, narkosläkare, operationssköterska, operations-
assistent m fl samarbetar.277 

 
Att definitionen på samarbete dessutom är tämligen bred framgår i 
beskrivningen av Klasslärare där arbetet medför samarbete med 
föräldrar, skolläkare, skolsköterska och kurator. Förekom inte 
samarbete just nu som för skogsarbetaren blickas det istället framåt. 
 

Individuellt arbete på små arbetsplatser är fortfarande vanligt men 
utvecklingen går mot lagarbete och större arbetsplatser.278 

 
Nationens väl och en samhällelig medvetenhet 
Ibland tycks varken positiva framtidsutsikter, ett övervärderat 
arbetsinnehåll eller selektivt utvalda miljöaspekter vara tillräckliga ur 
ett rekryteringsperspektiv. I sådana fall blev det nödvändigt att bygga 
på en förtrolighet gentemot läsare, en förtrolighet som kunde ta sig 
olika uttryck. 
 
Att anspela på nationalism, att inte bara tänka på sig själv och att det 
finns behov av alla förekommer i samtliga texter. För att fylla ett 
arbetsmarknadsbehov inom försvaret används under 1940-talet det 
pågående/nyligen avslutade kriget som utgångspunkt för att poängtera 
hur bra vi haft det och nödvändigheten av att det så förblir.  
 

Sverige är ett fredsälskande land. I mer än ett och ett kvarts sekel har 
vi haft fred här i landet. Men det förödande krig, som f.n. rasar ute i 
världen, har skapat oro även kring Sveriges gränser. För att trygga 
dessa och trygga freden har vårt land ånyo måst bygga upp en stark 

                                                 
277 Yrkesupplysningsblad Läkare, oktober 1968. 
278 Yrkesupplysningsblad Skogsarbetare, augusti 1968. 
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försvarsmakt. Detta har i sin tur öppnat nya möjligheter för ynglingar 
med håg och fallenhet för militära uppgifter.279 

 
I andra fall är tonen än mer vädjande. När det till exempel gäller 
intresset för tekniska konstruktioner framhålls vikten av att Sverige 
tillvaratar detta.280 Texterna bidrar till detta genom att tala om Sveriges 
mekaniska industris världsrykte, de ypperliga malmtillgångarna samt 
svenskens allmänna läggning för just tekniskt arbete. Här 
framkommer också det nödvändiga i att kvinnor ställer sig till 
förfogande. Man berättar att ritkontor anställer flickor och industri-
företag som Asea och Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson har många 
kvinnliga arbetare anställda. På samma sätt som det finns pojkar som 
saknar både håg och fallenhet för tekniskt arbete finns det flickor som 
har tydliga intressen åt det tekniska hållet även om det nog är 
motoriska egenskaper som gör att industriföretag har kvinnlig 
arbetskraft anställd. 
 

Med sitt lätta handlag, sina mjuka, smidiga fingrar lämpar de sig ofta 
bättre än pojkarna för att handskas med de små ömtåliga delar, som 
ingår i glödlampor, radiorör, telefonapparater och dylikt.281 

 
Texterna är överlag positiva i sin beskrivning av förhållandena i det 
svenska arbetslivet även om undantag förekommer. Undantagen ökar i 
antal under 1960-talet framför allt beträffande beskrivningar som 
påtalar olägenheter för individen. Beskrivningar som påtalar 
arbetsmiljöns risker för individen följs vanligen av information kring 
vilken hjälp samhället erbjuder. När texterna exempelvis behandlar 
problem som kan uppstå i samband med flytt och nödvändiga arbets-
byten beskrivs alltid i omedelbar anslutning den hjälp som erbjuds av 
ekonomisk och utbildningsmässig karaktär. 
 
I 1968 års upplaga av Yrke och framtid kan man läsa om den rörliga 
arbetsmarknaden. Skillnaden mot tidigare förekommande be-
skrivningar är tydlig. Den ofta ensidigt positiva bild som talade om 
nödvändigheten av att flytta och byta arbete kompletteras med 
                                                 
279 Att välja yrke 1942, s 99. I 1946 års upplaga har de första två meningarna utgått 
och tredje meningens tempus har ändrats till imperfekt. 
280 Att välja yrke kapitel 8 - Att vara intresserad av tekniska konstruktioner. I 
samtliga upplagor 1942-1957. 
281 Att välja yrke 1947, s 61. 
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beskrivningar av de problem som man som enskild kan få med att 
finna ett arbete som passar ens yrkeskunskaper. Man klarar inte 
försörjningen, man har ett hus, som inte är betalt, och så vidare. 
Någon patentlösning för att hantera situationen finns inte. Däremot 
beskriver texten att det inom arbetsmarknadspolitikens ram finns en 
rad olika möjligheter att hjälpa upp situationen.282 
 
Där förändringar i arbetsförhållanden kunde misstänkas föranleda ett 
missnöje beträffande arbetsförhållanden försöker texterna väga upp 
det genom att som motbild visa på det positiva. När ett yrke från att 
tidigare varit ett utpräglat utomhusarbete övergår till ett kontorsarbete 
framhålls förmåner. 
 

Då var det alltså trevligare förr på lantmäterikontoren, tycker ni 
förmodligen. Tjaa, kanske ur friluftssynpunkt, men å andra sidan får 
man tänka på, att förstatligandet har gett den här personalen 
förbättrade löner och tryggade anställningsförhållanden.283 

 
Också beträffande kvinnors situation på arbetsmarknaden noteras 
samhällets insatser. Även om gränsen mellan arbetsområden av 
traditionellt manlig respektive kvinnlig karaktär alltmer suddas ut, 
återstår mycket. Samhällets insatser finner man ingen anledning att 
klaga på men väl individers och familjers. 
 

En fördomsfriare syn på de här frågorna skulle medverka till större 
möjligheter för alla till självförverkligande och jämlikhet.284 

 
Vad som anförs som problem för kvinnor är t ex brist på barn-
passning. Texterna framhåller dock att kommunernas ansträngningar 
för att lösa dessa problem är stora. Något annat man måste vara 
medveten om är det motstånd mot förändringar som kan finnas i 
familjen. 
 

När en hemmafru, sedan barnen kommit upp i skolåldern eller senare, 
börjar fundera på att förverkliga planer på att gå ut i förvärvslivet, 
kanske satsa på en rätt omfattande utbildning, händer det ibland att 
övriga familjemedlemmar sätter upp ett visst motstånd. 

                                                 
282 Yrke och framtid 1968/69, s 21. 
283 Radiobrevlådan manus 170, 8 december, 1952. 
284 Yrke och framtid 1969/70, s 18. 
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”Uppassningen” blir inte densamma som förr bl a. Här måste man se 
familjen som helhet bestående av likaberättigade medlemmar, som 
lojalt bör ta sin del av de husliga sysslorna, för att var och en ska ha en 
jämlik valfrihet när det gäller utbildning, sysselsättning och 
självförverkligande.285 

 
För att samtliga familjemedlemmar ska kunna finnas tillhands för 
arbetsmarknadens behov måste alla ta samma ansvar beträffande 
hemmets uppgifter. 
 
Nödvändig teknik och vetenskapligt stöd 
Ett område som alltid oavsett det egentliga arbetsmarknadsläget har 
framhållits som ett bristområde är det tekniska.286 Tillfällen då någon 
egentlig arbetsbrist inom olika tekniska områden inte föreligger, 
föranleder inte några textförändringar vad gäller det rekryterande 
anslaget. Behovet kvarstår och man hänvisar istället till ovissheten 
inför framtiden. 
 

Men detta betyder inte att förhållandena kommer att vara likartade i 
början på 1970-talet då de som nu väljer en teknisk utbildning blir 
färdiga.287 

 
Under slutet av 1940-talet och under 1950-talet blir beskrivningar av 
teknikutvecklingens inverkan på arbetslivet allt mer vanliga. Det är 
speciellt märkbart beträffande industriarbeten. Att det i samtliga fall 
handlar om en positiv inverkan understryks av ordval och 
beskrivningar av teknik som något som underlättar utförandet av 
tidigare tunga och mödosamma arbetsuppgifter. Inom pappersmasse-
industrin sägs de flesta tunga och besvärliga arbetena övertagits av 
sinnrika maskiner. Vid gjuteriverkstäder som tidigare var att betrakta 
som en arbetsplats med ganska tunga arbeten, underlättas numera 
utförandet i rätt stor utsträckning av maskinella hjälpmedel och vid 
valsverk har det forna tunga arbetet ersatts med manövrering av 
knappar och spakar och kontroll av instrumenttavlor. 
 
Den specialisering, för övrigt betecknad som tidens lösen, eller den 
sönderdelning av gamla yrken som den tekniska utvecklingen lett till, 
                                                 
285 Yrke och framtid 1969/70, s 18. 
286 Något som bekant gäller än idag. 
287 Student-68, s 14. 
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beskrivs ha medfört att yrkesvärlden blivit allt svårare för 14-16- 
åringar att förstå. Detta måste dock accepteras då fördelarna med att 
vara specialist till skillnad från den omständliga procedur det innebar 
att vara hantverkare är stora. Här beskrivs exempelvis hur man i den 
moderna skotillverkningen kan finna upp till 120 yrken och 200 
arbetsmoment och att varje moment som regel inte tar mer än ½ -1 
minut. Man slipper bekymmer som att följa produkten eller att lära sig 
alla ingående arbetsuppgifter. 
 

Man är specialist på ett litet "moment", en liten detalj i tillverkningen 
och har varken anledning eller tillfälle att bekymra sig över övriga 
moment.288 

 
Liknande beskrivningar förekom även inom andra områden. Textil- 
och konfektionsindustrin samt skoindustrin har både manliga och 
kvinnliga arbetare anställda. Här bör man också vara fingerfärdig och 
flyhänt och medan större företag har inrättat skolor för till exempel 
spinnare gäller det i produktionen för spinnerskor att vara påpassliga. 
Där man syr kläder fabriksmässigt är arbetet uppdelat i korta 
arbetsmoment där en sömmerska syr fast kragen på en kavaj, en annan 
syr fast ärmarna, en tredje syr knapphål och en fjärde syr i knapparna 
osv. Detta är uppgifter som inte kräver någon lång utbildningstid så 
man kommer snabbt upp i normal förtjänst. Teknik framhålls som 
positiv för kvinnor som utan längre utbildning snabbt kan komma ut i 
arbetslivet medan utbildning är något för män. Arbetsuppgifter av 
detta slag medförde också speciella krav.  
 
Förutom bra syn fordras i regel fingerfärdighet och ett visst handlag 
med maskiner. Just den där egenskapen att vara fingerfärdig eller 
flyhänt och att man sysslar med prydliga saker, gör att flickor gärna 
söker sig till vissa avdelningar i skofabrikerna.289 
 
Genom texternas uteslutande positiva bild av tekniken blir det heller 
inte svårt att förstå att texterna också framhåller nödvändigheten av 
anpassning. Det gällde inom träindustrin där stora dyra maskiner 
måste hanteras rätt eller som inom kläd- och skoindustrin där det med 
de nya maskinerna går undan vilket gör det nödvändigt att hålla 

                                                 
288 Att välja yrke 1946, s 21. 
289 Att välja yrke 1958, s 33. 
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takten. Inom verkstadsindustrin förekommer fortfarande tungt arbete 
men som tur är även lättare för kvinnor. De automatiserade 
maskinerna inom grafisk industri tycks vara avsedda för män eftersom 
texten beskriver att det dessutom finns tempoarbeten för kvinnor.  
 
Ett exempel där man med teknikbeskrivningar försöker dämpa 
intresset för ett yrkesområde är jordbruket, där man på grund av, eller 
tack vare, de moderna maskinernas effektivitet behöver mycket 
mindre folk än förr. 
 

Här ett exempel: en man med traktor plöjer lika mycket som fyra man 
med åtta hästar. Du kan få en uppfattning om vad detta betyder, när du 
får veta, att lantbruket i Sverige nu har bortåt 150 000 traktorer.290 

 
Dessa siffror ska alltså minska lockelsen hos vissa ungdomar 
samtidigt som möjligheterna för mekaniskt intresserade ungdomar att 
finna ett yrke inom jordbruket beskrivs som goda. 
 
För flickor, men ytterst sällan för pojkar, användes den tekniska 
utvecklingen som direkt avrådande vid val av yrke. Inom kontors-
yrken tar man bland annat upp statliga ämbetsverk och myndigheter 
och nämner att:  
 

pojkar med folkskola som grund kan få brevbärarutbildning vid 
postverket och bli postiljoner och därefter nå ytterligare befordran. 
Flickor, helst med någon handelsskola, kan få anställning som 
kontorister vid postverket eller som telefonister vid televerket. Men på 
grund av automatiseringen behövs det i framtiden inte så många 
telefonister. 291 

 
Beskrivningar av den tekniska utvecklingen förmedlar bilden av en 
könsmässigt uppdelad arbetsmarknad genom att vid beskrivningar av 
olika delar av exempelvis industrin påpeka att de enklare 
tempobetonade arbetena som förekommer även passar flickor utan 
yrkesutbildning. Texterna uppmanar dessutom flickor att söka sig till 
områden som av tradition betraktats som kvinnliga även om dessa, 
som i citatet ovan, genom framtida förändringar kommer att få ett 
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minskat behov av anställda. Genom detta kan man också tänka sig 
vilja uppnå en minskad konkurrens för pojkar inom vissa områden. 
 
På olika sätt och inom olika områden används vetenskapen som stöd 
vid argumentationen i texterna. I början av 1940-talet är det till 
exempel vanligt att finna vetenskapliga hänvisningar i samband med 
urvalet till olika arbeten samt för att framhålla nyttan för företags 
utveckling. Det tycks som om man därigenom ville förhindra en fri 
och okontrollerbar rörelse grundad i personliga önskemål. Med 
argument som att individer lättare råkade ut för olyckor och att man 
fick svårare att behålla sitt arbete om man inte klarade av kraven 
framhålls anlagstest som en nödvändighet.  
 

Fordringarna på den enskilde arbetaren är så högt uppdrivna. Varje 
arbetare har sin särskilda uppgift att sköta och klarar han inte av den 
på beräknad tid, ja då måste han ersättas med en annan.292 
 
Ett företag måste naturligtvis skydda sig mot sådana risker och 
försäkra sig om arbetskraft, som verkligen har anlag och naturliga 
förutsättningar för de arbetsuppgifter det är fråga om. Därför har man 
också på många håll ute i världen och på vissa håll även i Sverige 
infört s.k. anlagsprövningar.293 

 
Ett annat användningsområde var för att öka trovärdigheten i själva 
beskrivningen. Vi vet genom bland annat beskrivningar av Lundahl att 
de avtalsråd som inrättades under 1950-talet för att som en uppgift 
genomföra systematiska arbetsvärderingar som underlag för 
lönesättning inte fick speciellt stor genomslagskraft i detta avseende 
(Lundahl, 1997). Intressant är dock att man redan 1950 i funktionärs-
material börjar finna de första spåren av systematiska arbetsanalyser 
som grund för arbetsbeskrivningar.  
 

Under våren 1949 utfördes vid Malmö Läderfabrik AB en analys av 
samtliga förekommande arbetsformer och miljöförhållanden inom 
skofabriken och garveriet. Analysarbetet bedrevs enligt det system för 
anpassning av arbetsuppgifter och arbetare från fysisk synpunkt som 
utarbetats av professor Bert Hanman, USA.294 

                                                 
292 Att välja yrke 1941, s 35. Här kan man även se ett tydligt uttryck för den rådande 
taylorismen. 
293 Att välja yrke 42, s 37. 
294 Svensk yrkeslexikon blad 460 Skoindustrins yrken, maj 1950.  
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Uppgifterna kom att utgöra underlag för beskrivning av fysiska 
yrkeskrav inom skoindustrin under hela femtiotalet. I Svenskt 
yrkeslexikon kan man till exempel läsa följande om nåtlerska: 
 

Enligt utförd fysiologisk arbetsanalys ha särskilt de 
arbetskravsfaktorer, som ange fordringarna på fingerrörlighet höga 
värden. Ehuru arbetsställningen vid alla förekommande egentliga 
nåtlingsarbeten är sittande, ställs vissa krav även på stödje- och 
rörelseorganen såtillvida, som nåtlingsmaskinen manövreras med 
hjälp av fot och knä. Med vänster fot trampar nåtlerskan vanligen ur 
maskinens koppling, och med höger knä skjuter hon åt sidan den 
hävert, som reglerar pressfoten.295 

 
Man kan också läsa om hur enkäter börjar användas. Beträffande 
framtid och arbetsuppgifter för Möbelarkitekt utgörs underlaget av 
svar man fått på ett utskickat frågeformulär som sedan sammanställts. 
Resultatet redovisades i aktuellt yrkesblad där hälften av de tillfrågade 
ansåg framtidsutsikterna som goda, två tredjedelar att arbets-
uppgifterna motsvarade deras utbildning och en tredjedel att det mest 
var fråga om rutinarbete.296 Det intressanta är inte tillvägagångssättet i 
sig utan mer att man genom att redovisa förfarandet försöker 
framhålla vederhäftigheten. 
 
Ett tredje område handlar om att möjligen minska eventuella klagomål 
och kritiska uttryck från ungdomar vid utträdet i arbetslivet. De 
arbetsuppgifter man som nyanställd kunde tänkas få var inte 
slumpmässiga utan grundade i vetenskap och tanke. Skulle man bli 
besviken och inte tycka att uppgifterna motsvarar det man 
ursprungligen tänkt sig, ska man veta att det är så nästan överallt. 
 

Vad du får börja med ingår ofta i en utbildningsplan som just är 
anpassad för dig. Följ noggrant de instruktioner du får av din 
arbetsledare eller närmaste chef, iakttag dina arbetskamrater och fråga 
dem om saker, som du inte förstår! Den som gör det och griper sig an 
de första arbetsuppgifterna med friskt mod och goda föresatser har i 

                                                 
295 Svensk yrkeslexikon blad 464 Nåtlerska, juni 1954.  
296 Svenskt yrkeslexikon blad 801b Inrednings- och möbelarkitekt, oktober 1952. 
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allmänhet inga större svårigheter att klara nybörjarstadiet. Snart nog 
får du utföra en hel del saker på eget ansvar.297 

 
Sammanfattande bild av en arbetsmarknadsanpassande syo-
verklighet. 
Med hänvisning till de citat som använts i kapitlet ges här en samlad 
bild av en syoverklighet där utgångspunkten är att den arbetsmark-
nadsanpassande intentionen är uppfylld. 
 
En arbetsmarknadsanpassande studie- och yrkesorientering är styrande 
både i vad som förmedlas och i vad som utelämnas. Man kan märka 
en tämligen uttalad påverkan där exempelvis elevtexter enbart 
hänvisar till arbetsmarknadsstatistik inom yrken där rekryteringsbehov 
föreligger, även om sådan statistik finns tillgänglig för samtliga yrken 
i funktionärsmaterial. En ambition att styra folk mot bristområden 
förstärks av uttalanden om att det inte är personliga intressen som ska 
avgöra vad man satsar sin framtid på. En avrådande inställning 
gentemot att tänka på sig själv genom exempelvis ideliga 
arbetsplatsbyten är tydlig. Istället ska man utgå från samhälleliga 
behov och mot yrkesområden där en samhällelig nytta är tydlig.298 
 
En arbetsmarknadsanpassande studie- och yrkesorientering är 
normerande. Mot situationer i arbetslivet som kan tänkas leda till en 
okontrollerbar utveckling måste åtgärder vidtas. Då tvångsåtgärder 
inte ses som ett alternativ inom arbetsmarknadspolitiken eller då 
situationer på arbetsmarknaden inte fungerar som reglerande 
instrument måste andra lösningar hittas. Ett exempel på detta är det 
normativa hot som Furåker (1976) menade mobiliseras av samhället 
när ett arbetslöshetshot inte längre föreligger. Utan arbetslöshet som 
garanti för en tryggad arbetskraftsförsörjning blev det allt mer 
nödvändigt att visa på vådan av sviktande arbetsmoral, problem med 
missanpassad och rotlös ungdom samt behov av arbetsamhet, 
sparsamhet och uppoffringar. Normerande är man också beträffande 
synen på statens styrning, teknisk utveckling, kvinnors förvärvsarbete 
och industriarbete. Man ska till exempel inte uttala sig förringande om 
arbetsuppgifter man inte känner till. Okunnighet av detta slag leder 

                                                 
297 Att välja yrke 1958, s 76.  
298 Som stöd för denna sammanfattning hänvisas till följande citat: 246,249,250, 
252,253,256,260,261,262, 263,286,296. 
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också till att man nedvärderar andra människor som befinner sig i just 
det yrket. Minst lika viktigt i detta sammanhang är hur Sverige och ett 
svenskt sätt framhålls. Hur man ska vara och hur man är, är viktiga 
delar i ett normerande.299 
 
För en arbetsmarknadsanpassande studie- och yrkesorientering finns 
inte ett arbetsliv utan flera. Avgörande för vilket arbetsliv man som 
ung är på väg mot avgörs av könstillhörighet och social bakgrund. 
Skillnader mellan pojkars och flickors arbetsliv är påfallande vad 
gäller vägen dit, arbetsuppgifter och position. På liknande sätt är 
skillnaden stor mellan arbetaryrkens arbetsliv där arbetsmiljö och 
upplevelser dominerar och tjänstemannayrkens arbetsliv där position, 
organisation och ansvarsfyllda uppgifter dominerar.300 
 
I en arbetsmarknadsanpassande syoverklighet ifrågasätter man inte. 
Istället äger en infostran till underordning rum. Det gäller för alla i 
förhållande till myndigheten, för individer i arbetaryrken i förhållande 
till tjänstemannayrken, för folk- och grundskoleungdomar i för-
hållande till studenter och för flickor i förhållande till pojkar.301 
 
En tydlig passivitet kan märkas beträffande studie- och yrkesorien-
teringens egen utveckling. Detta framstår inte minst genom att den 
hämtar stöd för sin trovärdighet från utvecklingen inom andra sam-
hällsföreteelser och inte själv bidrar med att utveckla denna 
trovärdighet. När ett från ekonomin hämtat effektivitets- och 
produktivitetstänkande dominerar debatten använder man sig av 
teknikutveckling och ett tayloristiskt synsätt i sin argumentation. När 
psykologin med individförklaringsmodeller och anlagstester 
dominerar får detta omedelbar genomslagskraft. När sedan sociologins 
ifrågasättande allt mer gör sig gällande märks också detta inom studie- 
och yrkesorienteringen. Andra exempel är användningen av 
arbetsanalyser och prognoser. Detta stöd från olika områden vägs 
emellertid hela tiden mot arbetsmarknadens behov.302 
                                                 
299 Stöd för denna sammanfattning återfinns i följande citat: 278,279,282, 289,297.  
300 Stöd för denna sammanfattning återfinns i följande citat: 250,253,256, 268,272, 
273,275,280,288,290, 297. 
301 Stöd för denna sammanfattning återfinns i följande citat: 253,276,280,288,290, 
292,296. 
302 Stöd för denna sammanfattning återfinns i följande citat: 246,248,264,265,266, 
267,287,291,294. 
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KAPITEL 8  

En medvetandegörande studie- och yrkesorientering 
På samma sätt som i föregående kapitel utgår jag här från att den 
medvetandegörande intentionen med studie- och yrkesorientering är 
uppfylld i de yrkesinformerande texterna. För den medvetandegörande 
studie- och yrkesorienteringen utgör individen och individens 
förutsättningar i detta sammanhang utgångspunkt. Att till exempel 
göras uppmärksam på egna anlag och intressen men också på egna 
föreställningar och kunskaper om yrken och arbetsmarknad och hur 
man handlar i olika situationer blir viktigt.  
 
Individens förutsättningar och intressen 
Beträffande egna förutsättningar handlar texterna till stor del om att få 
läsaren att relatera situationer till sig själv. Det kan gälla vilka 
speciella kompetenser man besitter i form av både fysiska och mentala 
egenskaper och vilken miljö man därför skulle trivs i. Visserligen 
påpekas att alla kan anpassa sig till ett yrke men trivseln blir större om 
innehållet i ett yrke stämmer överens med ens anlag och intressen. 
 

Många människor kan visserligen – som vi redan sagt – anpassa sig 
till ganska olika arbetsuppgifter, men för att få ett yrke, där man 
känner verklig trivsel, är det minst lika viktigt att ta reda på vad man 
har för anlag och intressen.303 

 
En medvetenhet om vilka intressen man har nämns alltså som något 
att ta hänsyn till. Här är bilden inte lika entydigt positiv som 
beträffande egenskaper. Visserligen förekommer intresse i texterna 
under hela perioden men som utgångspunkt framför allt under det 
inledande årtiondet. Det handlar då om texter som beskriver vilka 
egenskaper som utmärker olika intressen som exempelvis att man är 
tekniskt intresserad om man gillar att experimentera, laga eller att 
reparera olika saker.  
 
Skulle man vid en speciell tidpunkt inte råka vara intresserad av ett 
yrkesområde där det föreligger behov av arbetskraft får man veta att 
intresset snabbt kan ändra sig då detta är kopplat till ”riktningsgivande 
krafter i ens psyke”. 

                                                 
303 Att välja yrke 1960, s 10. 
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- det är ju inte så ovanligt, att en människas intelligensutveckling är en 
smula fördröjd, men att hon ändå s.a.s. når fram till en god slutnivå. 
[…] Så småningom släpper de där tillbakahållande faktorerna sitt 
grepp, och individens förmåga – och inte minst hans lust och vilja - att 
använda sig av sina gåvor kan växa till hastigt.304  

 
Intresse måste dock behandlas med försiktighet. På olika sätt 
framhålls hur andra aspekter hela tiden måste vägas mot ens intresse. 
För de som har ett konstnärligt intresse används därför syssel-
sättningssituationen för att dämpa entusiasmen. Teckningsintresserade 
ungdomar som drömmer om att bli Reklam- eller modetecknare får 
veta att det inte räcker med att vara bra att teckna. 
 

För det krävs emellertid så mycket teckningsbegåvning och 
reklamsinne m.m. att bara några få lyckas slå sig fram på den 
banan.305 

 
I andra fall används ålder som motargument. En 28 årig ung man som 
intresserat sig för mätningstekniker får veta att han nog är för gammal. 
 

Jag tror nog, att Ni skulle passa för det här arbetet, men 
utbildningsmöjligheterna är tyvärr inte så goda just nu. 
Lantmäteristyrelsen har under en följd av år anordnat kurser för 
utbildning av mätningstekniker. Nu är emellertid behovet fyllt i och 
med den kurs, som pågår för närvarande, och sedan blir det inga 
kurser på några år. Framåt åren 1952-53 är det möjligt, om behovet då 
motiverar det, men med hänsyn till Er ålder kan det ju ha sina risker 
att vänta så länge på en utbildningsmöjlighet, som därtill är ganska 
oviss. Det ät nog klokast av er att fundera på något annat yrke.306 

 
För flickor gällde det dessutom att vara medveten om svårigheter att 
klara sig i konkurrensen med enbart ett starkt intresse. De som var 
intresserade av barn och därför ville arbeta som barnskötare fick veta 
att yrket innebar ett stort ansvar och att ha den rätta läggningen. 
 

Att man måste tycka om barn är ju självklart – och det tycks ni ju 
också göra. Men man måste också kunna handskas med dem på rätt 

                                                 
304 Radiobrevlådan manus nr 34, 29 mars, 1947.  
305 Att välja yrke 1956, s 47. 
306 Radiobrevlådan manus nr 103, 2 mars, 1950. 
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sätt – det är ju en betydelsefull fostrargärning, som man har fått 
förtroendet att ha hand om. Det är en på samma gång svår och 
tacksam uppgift som kräver tålamod, ett glatt humör och ett vänligt 
sätt och allt det andra, som kan göra en till - som någon har sagt – 
storbarnkammarens kunniga mamma.307  
 
Att sköta och vårda barn är minsann en ansvarsfull uppgift, som 
kräver en hel del. […] Den som ska sköta barn […] måste därför först 
och främst själv vara frisk till kropp och själ. Det duger absolut inte att 
vara ”sur” till humöret. Man måste ha det rätta ljusa lugnet och det 
rätta tålamodet. Dessutom måste man kunna göra litet av varje och 
inte vara för ”fin” av sig.308 

 
En märkbar nedtoning av intressefokuseringen kan noteras i samband 
med att texterna börjar att med vetenskapliga hänvisningar ange 
betydelsen av anlag och av att genom testning komma fram till dessa 
anlag. 
 
Idén om matchning är framträdande. Ett begrepp som förekommer allt 
oftare i samband med att man påtalar vikten av att söka samband 
mellan personliga egenskaper/intressen och yrkeskrav är trivsel. Även 
om det endast är folkskoletexten som explicit hänvisar till begreppet 
trivsel kan man genom de olika beskrivningsgrunderna få en bild över 
vad texterna menade att man inom olika elevkategorier skulle trivas 
med. För folkskolans ungdom handlade det om att trivas med att vara 
på en arbetsplats, att finna gemenskap medan det för realskolans 
ungdomar mer handlade om att finna de rätta arbetsuppgifterna. 
Beträffande gymnasister handlar trivsel framför allt om möjligheter 
till befordran och hög lön. 
 
Att ha vissa anlag och egenskaper 
Genom att betona betydelsen av personliga egenskaper eller nedärvda 
anlag sker en fokusering på individen. Härigenom förmedlar texterna 
en uppfattning om att eventuella brister och tillkortakommanden i 
relationen individ-arbetsliv inte finns att söka i arbetslivsförhållanden. 
Istället ligger dessa brister hos individen antingen i form av avsaknad 
av egenskaper eller i form av bristande kunskaper om arbetslivet. 
Egenskapsbeskrivningarna som både utgår från problem som inträffar 

                                                 
307 Radiobrevlådan manus nr 21, 11 september, 1946.  
308 Att välja yrke 1952, s 64. 
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vid eventuell avsaknad, eller i beskrivningar som utgår från vilka 
egenskaper som är nödvändiga att ha i vissa yrken är mer eller mindre 
detaljerade.309 Ytterst sällan beskriver texterna att man kan lära sig 
nödvändiga färdigheter. Istället dominerar bilden av krav på själv-
insikt kring vilka anlag man förfogar över. Med benämningar som 
håg, fallenhet, naturlig utrustning och naturliga förutsättningar, gör 
texten läsaren uppmärksam över vikten att dessa sedan ställs mot 
förhållanden i arbetslivet. Det är alltså inte ett specifikt yrke man ska 
fastna för då ens personliga egenskaper förmodas passa till ett mycket 
större antal. Här är uppräkningar av yrkesexempel vanliga och det är i 
detta matchningssammanhang som vägledningen kommer in.  
 

Och nog ska man kunna hoppas att, när det gäller något av dessa 
yrken, så skall ens personliga krav och arbetsmarknadens behov av 
arbetskraft sammanfalla. Och det är just att hjälpa till att finna de 
möjligheterna som är huvuduppgiften för den yrkesvägledning, som 
bedrivs vid de många ungdomsförmedlingarna runt om i landet.310 

 
När texten behandlar anlag man har handlar det till stor del om 
nedärvda anlag som är för värdefulla i arbetslivet för att gå förlorade. 
Dessutom gör man fel mot sig själv genom att inte utnyttja det man 
har fötts och uppfostrats till. 
 

Nu finns det emellertid behov och intressen, som är så starkt uttalade 
redan från början, att det vore synd att tillspilloge dem för andra, 
mindre utpräglade. Det vore detsamma som att låta ett livskraftigt, 
löftesrikt äppelträd förtvina bara för att skaffa plats åt en potatisplanta! 
Hellre än att göra sig skyldig till något dylikt bör man naturligtvis vid 
yrkesvalet i görligaste mån söka tillvarata och utnyttja allt, vad som 
finns av naturliga levande intressen. I all synnerhet, om dessa är djupt 
rotade i ens begåvning och personlighet.311 

 
Även om vissa färdigheter kan tränas in och att det därför kan finns 
plats för alla i arbetslivet är det viktigt med självkännedom för att inte 
hamna fel. 
 

                                                 
309 Avsaknad är något som jag behandlar i nästkommande avsnitt. 
310 Radiobrevlådan manus nr 25, 6 november, 1946.  
311 Att välja yrke 1945, s 49. 
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Om man har en smula större eller en smula mindre begåvning för en 
viss sorts arbete, spelar kanske inte så stor roll. Genom flit, övning 
och intresse kan även en medelmåttig begåvning klara sig fint i 
konkurrensen! Men är det fråga om en direkt brist eller svaghet i den 
naturliga utrustningen, ja, då är det genast värre.312 

 
I allt funktionärsmaterial förekommer beskrivningar av yrkeskrav. 
Med Ellströms yrkeskunnande som utgångspunkt hamnar stora delar 
av dessa uppräkningar av krav under kompetensbegreppet och 
betraktade ur ett yrkeskvalifikationsperpektiv som processoberoende 
eller ideologisk-normativa. Som radiotelegrafist är det till exempel bra 
med ett gott minne, ett bra rytmsinne och god självkontroll. Som 
elmontör är det värdefullt med spänst, fingerfärdighet, vaksamhet och 
god omdömesförmåga och som journalist bör man ha ett allmänt 
nyhetssinne, ett gott personminne samt kunna umgås med olika slags 
människor på ett naturligt sätt.313 
 
Också uppgiftsrelaterade kvalifikationer av psykomotorisk och 
kognitiv art förekommer. Här blir skillnader i kravbeskrivningar 
mellan olika yrkesklasser uppenbar. Det framgår till exempel i 
Yrkesupplysningsblad där man kan läsa att tunnplåtslagaren måste 
vara stark i rygg, ben och fötter, att kunna bedöma former samt att inte 
ha anlag för svindel. En ADB-man måste vara noggrann, uppmärksam 
och effektiv och arbetar man i kök var åter styrka i rygg, ben och 
fötter viktigt tillsammans med normalt smak- och luktsinne och en 
oklanderlig personlig hygien.314 
 
I Yrkeskartoteket anges kraven i form av formellt uppställda listor med 
fasta rubriker. Detta ger intryck av att även de angivna ideologisk-
normativa kraven framstår som uppgiftsrelaterade. Det motsatta 
förhållandet förekommer också. I de fall där angivna krav har en klar 
koppling till yrkesutövningen och alltså kan sägas vara uppgifts-
                                                 
312 Att välja yrke 1945, s 29. Uttrycket naturliga utrustningen har försvunnit i 1947 
års upplaga. 
313 Kvalifikationsbeskrivningarna hämtade ur Svenskt yrkeslexikon och följande 
blad: 609 Radiotelegrafist, augusti 1963; 535 Elmontör, september 1958; och 875 
Journalist, april 1962. Under vissa perioder finns dessa kravbeskrivningar även 
återgivna i elevmaterial. 
314 Kravbeskrivningar hämtade ur följande yrkesupplysningsblad Tunnplåtslagare, 
april 1966; ADB-man, maj 1966 och Kock m fl, december 1966. Innehållet är i 
direkt överensstämmelse med funktionärsmaterialets uttryckssätt. 
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relaterade gör språkanvändningen att relationen till individ blir 
omedelbar. Genom att på detta sätt från två skilda utgångspunkter 
skapa en rörelse i texten som förskjuter fokus förstärks intrycket av 
individens egenskaper som det mest betydelsefulla vid ett yrkesval. 
 

Yrket kräver god hörsel, normal talförmåga, förmåga att uttrycka sig 
klart och redigt, samt handlag med och intresse för ungdom. 
Värdefulla egenskaper: humor, tålamod, sångröst, musiköra, 
teckningsförmåga, händighet samt intresse för gymnastik och idrott.315 

 
Avsaknad av anlag 
Där texterna behandlar vilka anlag och egenskaper man inte bör ha 
blir relationen till kompetens, rutinbaserade och regelbaserade 
färdigheter samt ideologisk-normativa kvalifikationer än tydligare. 
 

Absolut hindrande är (förutom brister i ovannämnda avseenden) högre 
grad av allmän svaghet, pågående tuberkulos, svårare form av t ex 
sockersjuka, hjärtfel och ledgångsreumatism, nerv- och 
sinnessjukdomar samt mer väsentlig synsvaghet (korrektion tillåten). 
Olämpligt är svagt utvecklad kroppsbyggnad, benägenhet för 
infektionssjukdomar, färgblindhet, skelögdhet samt nervös läggning. 
Särskilt bör beaktas den psykiska press, som arbetet i avlägset 
liggande bygder kan innebära.316 

 
Som framgår handlar det i stor utsträckning om att vara fysiskt frisk 
men påpekanden om personlig läggning och vissa anlag förekommer. 
Andra exempel är att man som Byggnadssnickare inte får ha anlag för 
svindel och att det som Hattmakare är absolut hindrande att vara 
slarvig.317 Samtidigt som man konstaterar att man för att bli målare bör 
ha normalt färgsinne och litet anlag i teckning och textning måste man 
också tänka på den fysiska belastning kroppen utsätts för. 
 

Man ska också tänka på att det är ett arbete där man för det mesta 
arbetar i stående ställning och ofta uppe på höga ställningar - det 

                                                 
315 Yrkeskartoteket blad 845 Folkskollärare, 3 april, 1945. 
316 Yrkeskartoteket blad 845 Folkskollärare, 3 april, 1945. I ersättningsbladet från 16 
september, 1948 finns en del förändringar. Under rubriken olämpligt har "svagt 
utvecklad kroppsbyggnad" utgått och "gott minne" tillkommet. Vidare talar man inte 
längre om förmågor utan istället anlag. 
317 Svenskt yrkeslexikon blad 520 Byggnadssnickare, juli 1954 och blad 431 
Hattmakare, september 1944. 
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duger inte med svaga ben eller fötter, med anlag för svindel eller med 
dåligt balanssinne. Arbetet i dragiga byggen är naturligtvis inte bra för 
den som har lätt att bli förkyld.318 

 
Arbetsförhållanden, åtminstone i arbetarklassyrken, beskrivs aldrig 
som förändringsbara för att därigenom passa fler individer. Har man 
vissa fysiska brister blir tillgången till yrkeslivet starkt begränsat. Att 
ha nedsatt syn inom charkuteribranschen är inte bra då glasögon kan 
bli immiga. Det är heller ej lämpligt med infektionskänsliga luftvägar 
samt disposition för reumatism på grund av fukt och kyla. Om man 
tänkt arbeta som Tapetserare måste man känna till att miljön är 
dammig och att personer med ömtåliga andningsorgan skulle undvika 
detta yrke.319 
 
Också beträffande avsaknaden av anlag förekommer uppräkningar av 
yrken. Både sådana man bör undvika och sådana som istället kan vara 
lämpliga. Om man till exempel är en smula invalid ska man inte tänka 
på att bli fiskare, smed, sjöman, bilmekaniker, brevbärare och 
liknande men däremot finns det möjligheter som bokförare, skräddare, 
guldsmed, optiker eller urmakare. Om man lider av allmän svaghet är 
inte bagare, mejerist, slaktare, körsnär, hotellvaktmästare, hattmakare 
och dylika yrken något att tänka på men väl urmakare, optiker, 
fotograf, lärare och kemist. 
 
Genom att betona problem som en avsaknad av egenskaper hos 
individen kan innebära framträder bilden av ett statiskt arbetsliv som 
är öppet för de som passar eller anpassar sig. Genom uppräknande av 
yrken där avsaknaden av vissa egenskaper är ett problem minskar 
fältet av möjliga val. När man dessutom utvidgar det omöjliga yrkes-
fältet genom påpekanden om att dessa anlag även är av betydelse 
inom andra mindre uppenbara yrken blir textens medvetandegörande 
en begränsande funktion snarare än en möjlighetsskapande. 
 

Det är naturligtvis onödigt att påpeka, att man måste ha goda anlag för 
teckning av ena eller andra slaget om man ska kunna tänka på att bli 
ritare, reklamtecknare, litograf, dekoratör, arkitekt o.likn. Men har du 
tänkt på att även skräddare och sömmerskor kan behöva teckna ibland 
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och att de i alla händelser måste vara utrustade med det sinne för form 
och färg, som är A och O vid allt vad teckning och formgivning och 
konst heter? Liksom för övrigt folkskollärare, barnträdgårdsledarinna, 
skyltare, guldsmed, modellsnickare, möbelsnickare, tapetserare, 
modist, glasmästare, förgyllare, ciselör, konstsmed, bleck- och 
plåtslagare, porslinsdrejare, glasblåsare, bildhuggare, svarvare, 
optiker, tandtekniker, bokbindare, konditor, kallskänka och många 
andra.320 

 
När en betoning av individens egenskaper ökar, ökar också texternas 
betoning av nödvändiga anlagsprövningar eller tester. Testinstrument 
som i föregående kapitel omnämndes som betydelsefulla för en 
anpassande studie- och yrkesorientering är minst lika betydelsefulla i 
syfte att göra den enskilda individen medveten om vem hon är.  
 

Det har stått en hel del strid om dessa metoder, men en sak är säker: 
tack vare dem har många ungdomar sluppit ödsla tid och kraft på 
arbetsuppgifter och yrkesvägar som de tydligen inte alls är skapta för 
och som kanske därför skulle vållat dem många besvärligheter.321 

 
Några år senare uttrycks samma sak men på ett annat sätt. 
 

De är till för att utröna den sökandes anlag, inte hans kunskaper, och 
för att möjliggöra, att den sökande placeras i ett arbete, som så bra 
som möjligt passar just för hans anlag och begåvning - för att få "rätt 
man på rätt plats" som man brukar säga ibland. 322 

 
För att understryka betydelsen av testning och samtidigt öka tilltron 
för användandet av testinstrument hänvisar texterna ofta till att de är 
vetenskapligt grundade. I detta sammanhang dras paralleller till andra 
mer kända företeelser i samhället med hög acceptans hos allmänheten. 
 

Testning är, låt oss säga, ett medel att ställa rätt diagnos - ungefär på 
samma sätt som läkaren använder röntgenundersökning för att komma 
underfund med en patients tillstånd. Testning, rätt använd, innebär ju 
inte bara - ibland kanske inte alls - att man fastställer individens större 
eller mindre grad av teoretisk intelligens. Utan avsikten är istället att 
få reda på var individen har sina speciella starka sidor, vad just han 
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har för möjligheter att bygga vidare på - dvs. testning, 
anlagsundersökning eller vad man vill kalla det, är helt enkelt ett 
hjälpmedel, ett mycket värdefullt hjälpmedel, när det gäller att utröna, 
i vilken sysselsättning en person bäst kommer till sin rätt.323 

 
Testresultaten var nödvändiga för att inte riskera att på grund av 
bristande anlag hamna i yrken där problem därigenom kunde uppstå. 
 
Individförklaringar som grund för missförhållanden i arbetslivet 
Betoningen av individuella anlag och egenskaper medför också en 
ökning av hänvisningar till individpsykologiska förklaringar som 
grund till olika situationer som kunde uppstå i arbetslivet. Det kan 
gälla som förklaring till att olyckor ofta beror på individers 
oaktsamhet och uttryckas i specifik yrkesinformation. 
 

För undvikande av olycksfall i skogsarbetet är stor omsorg i fråga om 
arbetsteknik och redskapshantering nödvändig.324 

 
Samma budskap förmedlades också i radio. 
 

Är det inte så, att den som inte trivs och inte passar på sin post, lättare 
blir en olycksfågel än sina mera välanpassade kamrater?325  

 
Det kan också gälla det obehag man kan förorsaka sig själv. Om man 
inte lärt känna sig själv kan det enligt texten gå som för en flicka som 
ville bli damfrisörska. Hon hade visserligen en del anlag för yrket som 
ordningssinne och förmåga att teoretiskt inhämta materialläran men 
hon hade också en nervös läggning vilket medförde att hon gjorde fel 
när hon var iakttagen.  
 

Hon gjorde fel och när man påpekade det för henne blev hon ännu mer 
osäker och tårarna trängde fram. Hon kunde inte hjälpa det. Hon hade 
alltid haft nervös läggning. Dessutom hade hon handsvett. Det får en 
damfrisör inte ha. Handsvett inverkar nämligen ofördelaktigt på de 
känsliga vätskor man använder vid permanentning.326 
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Problemet finns alltså inte i de känsliga permanentvätskorna utan i de 
vätskor som kroppen producerar. 
 
Mycket av beskrivningarna av anlag tyder på att en 
medvetandegörande studie- och yrkesorientering tar sin utgångspunkt 
i antagandet om felaktiga eller otillräckliga kunskaper. Det är därför 
viktigt att rätta till dessa missuppfattningar om förhållanden i 
arbetslivet eller för att rätta till inställningar och företeelser som 
förekommer bland ungdomar och som antas påverka utvecklingen på 
arbetsmarknaden i negativ riktning.  
 
I huvudsak handlar det om missuppfattningar inom tre områden. Ett 
sådant område är där ett yrke eller en hel yrkesverksamhet utgör 
utgångspunkt. Ett annat handlar om att man på grund av okunskap lagt 
sig till med ett olämpligt beteende som att inte satsa på utbildning eller 
att ideligen byta arbete och flytta eller att inte flytta. Den tredje och 
sista utgångspunkten är att flickor har bristande kunskaper om sin roll 
och vilka villkor som gäller i arbetslivet. 
 
Bristande kunskaper om yrkesområden 
Det är vanligt att texterna framhåller en otillräcklig eller felaktig 
uppfattning om arbetslivet som grund för tveksamma beslut. Speciellt 
i fråga om synen på industriarbete förekommer det att texterna 
försöker korrigera sådana uppfattningar.  
 
Ett sätt är att skapa en relation mellan verksamhet och person. När 
man på grund av okunnighet uttalar sig nedvärderande om 
industriarbete får man veta att man då även angriper sina 
arbetskamrater. Ett sådant svar erhåller exempelvis den brevskrivare 
som vände sig till Radiobrevlådan och påstod att han kände sig som en 
robot som gick till jobbet varje dag mellan sju och slutar fem och ville 
ha förslag på en annan sysselsättning. Den tillrättavisande 
uppmaningen att inte ta till beteckningen robot i första taget var skarp. 
 

Ni vet säkert, att en hel del av Era egna yrkesbröder trivs mycket bra 
med den där s.k. ”arbetstrallen”. Men de är inga urverksuppdragna 
maskinmänniskor för det. Tänk bara på, att många utav dem efter sina 
rejäla dagsverken vid maskiner och arbetsbänkar går till 
sammanträden i kommunala styrelser och nämnder, i fackföreningar 
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och studiecirklar och där spelar en viktig roll som fritt och 
självständigt tänkande och handlande medborgare.327 

 
Ett annat sätt är att hänvisa till vetenskapen. Genom ett ofta okritiskt 
förhållningssätt i beskrivningar av till exempel förändringar i arbets-
förhållanden som uppstått genom införandet av en ny teknik påtalar 
texten vikten av att inte nedvärdera företeelser i arbetslivet Det är till 
exempel viktigt att inte se ner på upprepande arbetsuppgifter eftersom 
det ofta inte är fel på själva arbetet. Uppmaningen blir därför att vara 
försiktig och inte låta missnöje eller vantrivsel slå igenom så att man 
uttalar sig förringande om sitt arbete. 
 

I ett modernt samhälle där arbetsfördelningen är så pass noga 
genomförd som i vårt, är det påtagligt att vi helt enkelt inte kan reda 
oss utan vars och ens speciella arbetsinsats. Och vi måste självfallet 
sätta värde på och hysa respekt och aktning för allt nyttigt arbete.328 

 
Det är dock inte enbart beträffande inställningen till industriarbetet 
som vikten av ett ödmjukt förhållningssätt påtalas. Allt arbete måste 
betraktas som nödvändigt och bra och inget fick förringas. Det märks 
tydligt under 1940-talet då många erfarenheter från arbetslivet 
hämtades från hantverket. Vid jämförelser som gjordes mellan 
industriarbete och hantverk beskrevs därför det senare i termer av ”det 
förnämliga hantverksyrket” eller ”en ärevördig kvarleva av det gamla 
skomakaryrket”. Man balanserade beskrivningar genom att påtala 
fördelar i alla yrkesområden som beskrevs. När exempelvis en brev-
skrivare vill veta om det är förståndigt att söka anställning vid en 
radioaffär istället för vid en radiofabrik ges följande svar i Radio-
brevlådan. 
 

Men då gäller det att inte bli sittande hur länge som helst med att 
ideligen, ideligen montera samma detaljer. Å andra sidan måste man 
ju visa omsorg, uthållighet och skicklighet i det enkla arbetet för att 
kunna bli anförtrodd svårare uppgifter.329  

 
Okunskap tycks också gälla som förklaring till varför alltför många 
ungdomar intresserar sig för vissa yrkesområden. Detta är speciellt 
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tydligt beträffande fritt skapande eller konstnärlig verksamhet. Att 
arbeta inom dessa områden innebär något helt annat än vad man 
föreställt sig. Därför antyds sysselsättningsproblem och ekonomiska 
bekymmer som i några inslag ur Radiobrevlådan där man behandlar 
skådespelaryrket som något synnerligen riskfyllt. 
 

Men det är många, som önskar komma in vid filmen - i första hand 
naturligtvis som filmskådespelare. Vi får många brev här från 
filmbitna ungdomar som drömmer om att bli en ny Ingrid Bergman 
eller Gary Cooper, men vi kan ju inte precis uppmuntra dem, eftersom 
de allra flesta inte kommer längre än till en dyrbar kurs vid någon 
teaterskola.330 

 
Liknande information upprepas vid flera tillfällen. 
 

Nu är det ju så, som jag antydde nyss, att Ni är långtifrån ensam om 
den framtidsdrömmen – det är faktiskt många, många gånger fler 
ungdomar, som gärna vill bli skådespelare, än som verkligen kan bli 
det – det är ju inte så förfärligt många. Därför räcker det inte med lust 
och intresse och kanske en viss förmåga att spela teater litet grand. 
[…] Ni får nog vänja Er vid tanken, att det kan hända, att Ni får ge 
upp skådespelarplanerna, t.v. åtminstone.331  

  
Det förekommer även att man låter problemen omfatta hela verksam-
hetsområden.  
 

Utan att veta hur framstående Era konstnärliga anlag är, kan jag alltså 
inte råda Er att bli skulptris. Men jag kan naturligtvis inte heller 
avråda Er – möjligen kan jag be Er betänka, att det är ett vanskligt 
företag att bygga hela sin framtida existens på ett fritt konstnärligt 
skapande.332 

 
Ibland lägger man okunskapen hos föräldrar och uppmanar därför dem 
att som vuxna vara mer förståndiga. 
 

Men det är nog ändå bäst att inte ännu låsa fast sig vid tanken på ett 
konstnärligt yrke för Er dotter. Det finns många exempel på att barn, 
som tidigt visat goda konstnärliga talanger, inte infriar de 
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förhoppningar man ställt på dem. Jag tror, att det är mycket lyckligt, 
att barnen får vara små konstnärer och får gå upp i sin konstutövning. 
Det är säkerligen utvecklande och uppfostrande för dem i många 
avseenden. Men det är mycket olyckligt, om vi belastar dem med 
alltför väl uttalade och betonade förväntningar om, att de ska bli det 
eller det stora och märkvärdiga i framtiden.333 

 
Ett ytterligare sätt att angripa okunskapen beträffande konstnärlig 
verksamhet är att beskriva dylika intressen som något för fritiden eller 
som en hobby. Att vara intresserad av musik behöver inte omedelbart 
leda tankarna mot musikeryrket, eftersom arbetstillfällena är få men 
det kan kanske öka möjligheterna att få en annan anställning.  
 

Hur märkvärdigt det än låter, lär färdigheter på vissa 
orkesterinstrument på sina håll räknas som en extra merit när det 
gäller platser vid vissa större företag och kommunala verk, som sätter 
en ära i att ha en egen präktig orkester.334 

 
Detsamma gäller för ungdomar som är intresserade av att skriva eller 
att tala. Uppmaningen är entydig, satsa inte på författaryrket eller på 
att bli skådespelare men intresset kan vara bra i andra sammanhang.  
 

När man är ung, har man ibland ett starkt behov av att gripa till 
pennan och skriva ner, vad man har på hjärtat. Men även om detta 
behov skulle stegras till en verklig ”skrivklåda” (precis som det i 
andra fall tar sig uttryck som ”ritklåda”), bör man naturligtvis inte 
därför genast besluta sig för att bli författare, journalist eller något 
liknande.335  

 
En karriär vid teatern eller filmen är just ingenting att tänka på för 
vanliga dödliga.336  

 
Att synsättet inte enbart riktade sig mot det rent konstnärliga utan 
även innefattade annat skapande framgår av svaret till en tecknings-
intresserad som funderade över modetecknaryrket.  
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Jag vill först understryka, att enbart modeteckning knappast är något 
att bygga sin framtid på. Här i Sverige har man egentligen inte så stort 
behov av modetecknerskor, som man kanske skulle vilja tro.337 

 
Brister i beteenden 
En andra utgångspunkt handlar om att komma åt oönskade beteenden 
som exempelvis ett ur arbetsmarknadssynpunkt okontrollerat 
flyttande. Här är det framför allt två företeelser från fyrtiotalet och 
inledningen av femtiotalet som kan märkas. Den första handlar om att 
dämpa ungdomars önskemål att efter kriget fara ut i Europa och delta i 
återuppbyggnadsarbetet. Arbetskraften behövdes inom landets gränser 
varför man bland annat kunde få höra i radio att möjligheterna till 
anställning utomlands försvårades av komplicerade bestämmelser om 
invandring och arbetstillstånd, och att levnadsförhållandena ofta var 
besvärliga. 
 

I Finland råder visserligen brist på arbetskraft inom de flesta 
yrkesområden, men löneförmåner och levnadsförhållanden i övrigt 
torde väl inte vara så särskilt lockande för svenskar. […] Och så en 
sak, när det överhuvud gäller arbetsanställning i utlandet, kanske 
främst Canada, Förenta staterna och Sydamerika. Man kan inte vänta 
sig att från början få någon förmansbefattning, bara därför att man kan 
uppvisa betyg från utbildning i Sverige. Pappersmeriter har ingen 
nämnvärd betydelse, såvida man inte skaffat sig vederbörande meriter 
just i det land där man söker arbete.338  

 
Den andra företeelsen handlar om omflyttningstendenser inom landet 
och vikten av att motverka avfolkningen av landsbygden. Man kan 
därför märka hur texterna används för att informera om vilka förmåner 
som är möjliga att erhålla för de som väljer att stanna på landsbygden 
eller flytta dit. I till exempel tre separata inslag i radiobrevlådan under 
1949 behandlas regler för statliga garantilån för förvärv av jordbruk.  
 
I Att välja yrke förekommer två hela kapitel med rubrikerna Att vara 
intresserad av den levande naturen och Att längta till stan – och från 
stan. Här beskrivs möjligheterna på landsbygden och att inte okritiskt 
låta sig påverkas av lockelser från staden. Förutom den nytta man 
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gjorde beskrivs vistelsen som fysiskt jobbig och tröttsam men psykiskt 
upplyftande.  
 

Men tänk vilken härlig trötthet. Och tänk, vilket friskt arbete! Och så 
omväxlande sen! Den ena dagen blev ju aldrig den andra lik. Alltid 
var det något nytt och spännande. Och så själva livet och naturen runt 
omkring en! Vilken härlig känsla var det inte, när man tidigt, tidigt på 
morgonen fick bege sig ut i naturen – ut till hästarna, som skulle 
hämtas, eller korna, som skulle mjölkas! Gräset var då ännu vått av 
dagg och allting doftade så friskt.339 

 
För att ytterligare framhålla den emotionella upplevelsen låter man 
ungdomar från landet uttala sig om fördelar. 
 

En pojke skriver från landet - På sista tiden har jag börjat förstå vilken 
ofantlig fördel det varit för mig att jag är född och uppvuxen vid en 
lantgård och mina förut svävande planer på att bli jordbrukare har mer 
och mer förstärkts. En bondes liv är nog ofta både tungt och strävsamt, 
men det är i alla fall en underbart fri och oberoende tillvaro, och jag 
har aldrig hört en äldre bonde säga att han inte trivs med den.340 

 
Att det inte enbart var ett liv som bonde som väntade de som 
funderade på att flytta var också något som texterna framhöll. I 
folkskolematerialet namnges över fyrtio yrken som kan finnas på 
landsbygden och för att motverka bilden av ett hårt och slitigt 
lantbruksarbete hänvisar texten till ny teknik och vetenskapens senaste 
landvinningar.  
 
En annan form av oönskad rörligheten började uppträda i slutet av 
1940-talet. Ungdomar utan yrkesutbildning gick direkt ut i den kraftigt 
ökande arbetsmarknaden.341 Man ville i allt högre grad testa sina 
intressen och möjligheter, vilket också möjliggjordes av marknadens 
stora efterfrågan och att företag anställde ungdomar utan utbildning 
för att klara behovet. Detta försökte texterna motarbeta genom att 
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mana till eftertanke. Det förekommer till exempel hela inslag i 
Radiobrevlådan, rubricerade som Yrkeslivets vagabonder där ung-
domar uppmanas att inte byta arbetsplatser ideligen bara för att det 
finns gott om arbeten.  
 

Och har man kommit in på den vägen, då kan det vara fara på färde - 
för den saken är klar, att alla yrken och alla arbetsplatser har sina 
nackdelar. Men det är inte enbart dem man ska leta efter – då har man 
sig själv att skylla om man inte blir nöjd och då kan det lätt vara hänt, 
att man en vacker dag står där utan att ens ha någon möjlighet att få ett 
arbete, som man tycker är någorlunda drägligt. Alltså, se Er gärna 
omkring litet i arbetslivet och pröva Er fram - men kom ihåg att det 
skall vara eftertanke och omdöme i sökandet och man får inte dröja 
för länge med att slå sig till ro.342 

 
Även i inslag som formulerats som svar till brevskrivare framträder 
budskapet tydligt. Har man ett arbete ska man tacksamt stanna kvar 
och inte fara omkring som en hoppjerka.  
 

Vad man i första hand kommer att tänka på, är naturligtvis, att man 
bör tänka sig för både en och två gånger innan man överger ett yrke, 
som man arbetat i så länge.343 

 
Vad man först och främst vill säga – och det har Ni väl säkert klart för 
Er – det är, att Ni noga bör tänka Er för både en och två gånger, innan 
Ni överger ett yrke och en anställning, där Ni har så goda möjligheter, 
och där Ni tycks trivas ganska bra egentligen. 344 

 
För att ytterligare framhålla det nödvändiga i att noga överväga 
arbetsbyten betonas nästan alltid svårigheter inom den nya tilltänkta 
yrkesbanan. Det kan gälla utbildningslängd, konkurrens eller 
ekonomi. 
 

Det måste Ni i varje fall ha klart för Er att det fordras en relativt lång 
och gedigen utbildning, om Ni ska kunna hävda Er i konkurrensen på 
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de yrkesområden, som det här är frågan om. […] Svårigheten för Er 
blir väl att få tag på en lämplig elevplats, då Ni ju i alla fall är 24 år. 
Elevernas minimilöner är ju ganska låga – för det första året mellan 
115 och 150 kr i månaden – och även om Ni på grund av Ert 
föregående arbete skulle kunna räkna med något mera, så blir det 
säkerligen ganska liten lön den första tiden.345  

 
Också vikten av ett ödmjukt förhållningssätt inför arbetslivets 
företeelser poängteras allt oftare och texterna trycker noga på att det 
oftast är våra uppfattningar om arbetslivet som är felaktiga.  
  

Var övertygad om, att det finns åtskilliga av Era jämnåriga, som gillar 
just det arbete, som Ni står i begrepp att lämna. […] I allmänhet är det 
ju alltid förenat med en del svårigheter att byta yrke. Man har lärt sig 
vissa saker, man har fått vissa vanor, skaffat sig vänner och kamrater 
både på arbetsplatsen och på orten, där man bor. Ett yrkesbyte kan 
innebära, att man liksom rycks upp med rötterna ur den miljö, där man 
känner sig hemma. 346 

 
Också den överbetoning av symbolmiljö som Björkman/Lundkvist 
(1982) menar var betecknande för bland annat arbetsgivarnas syn på 
arbetsförhållanden under 1950-talet används för att behandla 
ungdomars beteende. Det kan gälla ett lämpligt uppförande i samband 
med anställning och nödvändigheten av att vara respektfull och av att 
samarbeta. I samband med att boken Att välja yrke helt omarbetas i 
slutet av 1950-talet införs till exempel en avslutande del som 
behandlar hur man söker arbete och hur man bör bete sig sedan man 
väl fått anställning.  
 

På arbetsplatsen får du inte bara instruktioner om vilket arbete du skall 
utföra och hur det arbetet skall göras. Du får veta vilka arbetstider du 
har att följa, om det finns möjlighet att äta lunch eller middag på 
företaget, vilka föreningar du kan bli medlem i eller om företaget 
hjälper dig med din fortsatta utbildning. Du får veta, hur man kan 
skydda sig mot olycksfall och andra faror i arbetet. Alla, både 
arbetare, arbetsledare och arbetsgivare, måste samarbeta och hjälpa till 
för att öka säkerheten och trivseln i arbetet. Här har vi ett mycket 
viktigt exempel på betydelsen av samarbete och gott kamratskap på 

                                                 
345 Radiobrevlådan manus nr 35, 12 april, 1947.  
346 Radiobrevlådan manus nr 47, 27 september, 1947.  
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arbetsplatsen. Du hjälper dig själv genom att redan från början visa 
hänsyn och hjälpsamhet mot dina kamrater och dina arbetsledare.347 

 
Än mer direkta är beskrivningarna av samverkan mellan olika 
yrkesgrupper i funktionärstexter. Här förekommer organisations-
beskrivningar där relationer till över- respektive underordnade lyfts 
fram. Mätningsteknikern biträder lantmätare och stadsingenjör, 
läkaren rekommenderar den behandling som sjuk-gymnasten utformar 
och landsfiskalen är underställd en landsfogde men har polis och 
fjärdingsmän under sig. Samarbetet kan också gälla för utförande av 
vissa uppgifter som att arkitekten för att möta allehanda krav 
samarbetar med tekniker, sociologer och ekonomer. 
 
Flickors bristande kunskaper om sin egen roll 
Som kvinna är det viktigt att känna till nödvändigheten att alltid stå till 
förfogande och att göra detta i förhållande till männen. För att snabbt 
fylla tillfälliga tomrum på arbetsmarknaden behövdes några som satt 
på avbytarbänken. Kvinnor hade här en viktig funktion att fylla. Man 
skulle finnas tillhands men inte konkurrera och man skulle vara nöjd 
med det man fick sig tilldelat. För flickor gällde det alltså att inse att 
man behövdes för att täcka tillfälliga behov.  
 

De allmänna förhållandena kan ju också bli sådana att kvinnorna får 
rycka in i männens ställe på olika arbetsplatser.348 

 
Eftersom frivillighet dessutom betraktades som ett honnörsord vid 
AMS, blev en socialisering av flickor in i denna grupp av arbetskrafts-
reserver nödvändig. 
 
Exemplen på textavsnitt som vänder sig till kvinnor där jämförelser 
med män är utgångspunkt är många. De handlar uteslutande om att en 
kvinna ska vara medveten om att männen går i första hand, väljer 
först, är mest attraktiva på arbetsmarknaden och så vidare och det är 
först när resurserna på manlig arbetskraft är tömda som man är 
intressant. Det kan gälla flickor som funderar på otraditionella 
yrkesområden som i ett manus från januari 1951 där en flicka funderar 

                                                 
347 Att välja yrke 1960, s 76. 
348 Att välja yrke 1945, s 103. 
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över bilmekanikeryrket. Utan att vara direkt avrådande framställs 
yrkesvalet som ett vanskligt företag. 
 

Finns det många flickor som har mekaniska anlag? Ja, det är inte gott 
att veta. Och inte heller vet man så noga, hur många flickor som har 
försökt sig på att konkurrera med pojkarna i mekaniska yrken och 
vilka hinder de stött på i utbildningen. Vad jag kommer att svara Er, 
blir kanske inte så värst uppmuntrande, men är ni av den rätta sorten, 
så tycker jag nog ändå att Ni ska göra ett försök. Det kan lyckas.349 

 
Detta är emellertid överstruket i manustexten och ersatt med ett avsnitt 
som är mera allmän till sin karaktär men som blir än mer avrådande 
genom att betona en ”allmänt hård konkurrens” och vad det var viktigt 
att tänka på. 
 

Men Ni bör inse, att Ni möter hård konkurrens, inte bara – som sagt – 
vid inträdet till verkstadsskolan utan också senare som arbetssökande, 
då Ni troligen träffar på arbetsgivare, som av traditionell uppfattning 
visar sig obenägna att anställa kvinnliga bilmekaniker.350  

 
Två år senare får en annan brevskrivande flicka med liknande intresse 
i stort samma svar kring konkurrens och besvärliga arbetsgivare. 
Dessutom får hon rådet att fundera över närliggande yrken. Först 
nämns bilelektriker som alternativ samtidigt som hon får veta att det 
nog är lika svårt att komma in på. Då är det bättre att välja en annan 
verksamhet inom branschen. 
 

Det finns många kontorister anställda vid motorfirmor eller 
bensinvärdinnor vid snabbtankstationer som kan ge värdefulla 
kontakter.351 

 
Anspelningar på konkurrens förekommer också inom andra yrken. En 
16-årig flicka, av sig själv beskriven som stor och kraftig, vill bli 
skogvaktare men får veta att det är mycket svårt. Detta beror dels på 
formella och författningsmässiga hinder som ex vis värnpliktskrav. 
Det går emellertid att bli antagen som extra elev varför även andra 
problem lyfts fram. Det gäller förpraktik som på grund av konkurrens 

                                                 
349 Radiobrevlådan manus nr 138, 25 januari, 1951. 
350 Radiobrevlådan manus nr 138, 25 januari, 1951. 
351 Radiobrevlådan manus nr 180, 30 november, 1953. 
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är lång och påfrestande och det gäller boende och merkostnader för 
arbetsgivare.  
 

På grund av den hårda konkurrensen behövs det numera 6-7 års 
skogspraktik och den skall omfatta allting från stämpling, huggning, 
aptering, virkestransport och taxationsarbete till dikning, vägarbete 
och sågverksarbete och det kanske skulle bli för mycket även för en 
kraftig flicka. Tidvis brukar praktikanterna få bo i kojor ute i skogen, 
och då föreställer man sej, att det skulle bli nödvändigt att bygga en 
särskild koja för den kvinnliga praktikanten. Skogsägarna skulle nog 
inte vara så pigga på extra arrangemang i den vägen352 

 
Flickor får alltså veta att de utgör en reservarbetskraft vars uppgift är 
att rycka in där behov föreligger och sedan lämna arbetet lika fort när 
arbetsmarknadsläget förändras. Kvinnor ska syssla med uppgifter där 
deras flyhänthet och påpasslighet kommer till sin rätt. Är yrket 
dessutom inom områden där prydliga produkter framställs och som 
inte kräver lång upplärningstid är det ännu bättre.353 
 
Bilden förstärks ytterligare av den tydliga problembild som alltid 
tycks förekomma i avsnitt som vänder sig mot kvinnor. I elev-
materialet finns en tydlig likhet mellan olika yrkesgrupps-
beskrivningarna, en likhet som betraktad ur ett könsperspektiv leder 
till en distinkt skillnad. För många yrkesgrupper gäller att i yrken med 
en majoritet av manliga anställda eller beträffande Radiobrevlådan om 
frågeställaren är en pojke eller ung man, behandlas möjligheter. Är 
frågeställaren en flicka lyfts däremot nästan uteslutande problem upp. 
Följaktligen får en flicka som intresserar sig för ett arbete som 
klänningssömmerska veta att är svårt att få anställning som lärling och 
att hon trots sitt intresse bör överväga något annat. En pojke som säger 
sig sy mycket på fritiden och därför vill bli skräddare får däremot veta 
att hans fritidssyssla tyder på ett intresse och att han därför 
förmodligen kommer att trivas bra med detta arbete.  
 
Pojkar som intresserar sig för polisyrket får upplysningar om de 
formella kraven och att de bör vända sig till polischefen i länet för mer 
information medan flickor med samma funderingar får veta att polis 

                                                 
352 Radiobrevlådan manus nr 169, 10 november, 1952.  
353 Se not 281 och 289. 
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eller polissystrar är ett både ansvarsfullt och ansträngande arbete, 
varför det är tur att man inte omedelbart behöver bestämma sig. 354  
 
För flickor som vill bli radiotelegrafister är svaren än mer negativa. 
Att arbeta på långfärdsbåtar lämpar sig inte för kvinnor. Tittar man på 
arbetsmarknadsstatistiken finner man att bara en svensk kvinna är 
anställd. 
 

Den här svenskan är till på köpet gift med styrmannen på det fartyg, 
där hon tjänstgör, och för henne skall det väl gå bra att klara jobbet.355  

 
Man fortsätter med att beskriva övriga sysslor för en radiotelegrafist, 
bland annat det omfattande redovisningsarbetet vid av- och 
påmönstring, som denna enda kvinna alltså sköter och gör därefter 
följande antagande. 
 

Men man kan väl anta, att maken – styrmannen hjälper henne med av- 
och påmönstringen, något som radiotelegrafisten också brukar få 
ordna med.356  

 
Det hela avslutas med att kvinnor naturligtvis kan få anställning på 
land men att det hittills inte finns en enda kvinna i en sådan befattning. 
 
I samband med att texterna målar upp liknade problembilder för 
flickorna får de också veta att andra sysslor kunde erbjudas och att 
dessa ska tas emot på ett tacksamt sätt. I texter från mitten av 1950-
talet får man veta att det nästan var omöjligt att få anställning som 
lantbruksbefäl eller lantarbetare för en flicka och eftersom det 
dessutom var för fysiskt krävande var det inte speciellt tillrådigt att 
satsa på en sådan bana. Som tur var fanns det en lösning. 
 

De får ofta hjälpa till – och hjälpa till rätt mycket – med andra 
sysslor357 

 

                                                 
354 Exemplen hämtade ur radiobrevlådans manus nr 90, 8 oktober, 1949; manus nr 
81, 23 april, 1949; manus nr 72, 27 november, 1948 och manus nr 18, 31 juli, 1946.   
355 Radiobrevlådan manus nr 84, 4 juni, 1949. 
356 Radiobrevlådan manus nr 84, 4 juni, 1949.  
357 Skolor för yrkesutbildning 1955/56. Jord, djur och skog, s 4f. 
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Om man som flicka inte fick göra det man helst ville skulle man alltså 
vara nöjd med att visa att man duger inom andra mer lämpliga sysslor. 
Det kunde förutom hushållsarbetet handla om att ta hand om grisar, 
höns och ankor men även att sköta köksväxter och jordgubbar. 
 
En annan skillnad som framträder vid jämförelse mellan beskrivningar 
för män respektive kvinnor gäller utläggningen av angivna 
yrkesexempel i en vertikal arbetsdelning. En flicka som är intresserad 
av agronomyrket får efter sedvanlig problembeskrivning veta vilka 
yrkesalternativ som kan vara lämpligt att satsa på istället. För en flicka 
med hennes intressen talar man om mjölkbedömare, kontrollassistent 
och lantbruksbefäl som tänkbara möjligheter. Vid liknande informa-
tion till pojkar där man försöker hjälpa till med att vidga det möjliga 
yrkesfältet behåller man däremot samma nivå i en vertikala arbets-
delning. En pojke som vill bli jurist för att få hjälpa andra människor 
får som andra alternativ läkare eller präst och för bibliotekarien får 
journalisten utgöra alternativ. 
 
Samtidigt som man i texter kan läsa ett uttryckt avståndstagande mot 
en förlegad kvinnosyn på kvinnors förmågor gör just språkbruk och 
använda egenskapstermer att denna syn vidmakthålls och istället 
förstärker en könsuppdelad arbetsmarknad. 
 
Sammanfattande bild av en medvetandegörande syoverklighet 
En medvetandegörande studie- och yrkesorientering är moraliserande. 
Där ett normerande mer riktar in sig mot hur ett riktigt förhållningssätt 
gentemot arbetslivet bör vara, riktar sig moraliserandet mer mot 
individens beteende. Värderande uttryckssätt av detta slag har relativt 
stort utrymme i samband med avrådan inför vissa yrkesområden. Det 
kan gälla att man som vuxen är barnslig om man tror på möjligheterna 
att försörja sig inom konsten, att vissa intressen lämpar sig bättre för 
fritiden eller att man inte bara ska tänka på förmåner. Det viktiga är 
inte att tjäna pengar och att tänka på sig själv, utan att ställa upp där 
behov föreligger. Stort utrymme ägnas åt att påtala de bristande 
kunskaper man som ung människa, på väg in i vuxenvärlden, har. 
Detta framgår inte minst av kapitelbenämningar ur Att välja yrke som 
till exempel ”Att hoppa i galen tunna” och ”Att veta, att man inget 
vet”. Exemplen på hur man inte ska bete sig är många. Att vara 
impulsiv, att inte undersöka olika alternativ eller att bara göra som 
andra fördöms. Ur texterna växer en bild fram som handlar om 
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nödvändigheten av ett ödmjukt förhållningssätt till den plats i 
arbetslivet man fått sig tilldelad. Ungdomlig lättsinnighet får inte slå 
igenom beträffande val av yrke men en sund nyfikenhet är alltid bra.358 
 
En medvetandegörande syoverklighet är inskränkande och bidrar till 
minskade möjligheter. Genom att fokusera på egenskaper och 
förutsättningar hos individer avser man att skapa förutsättningar för ur 
arbetslivssynpunkt förnuftiga val. Ingen vill väl medvetet hamna i en 
situation som kan innebära problem. Denna rationalitetstanke innebär 
en omedelbar koppling till nuet utan tankar om möjliga förändringar. 
Förändringar som gäller såväl individuella egenskaper som gjorda 
erfarenheter. Texternas sätt att relatera till aktuella intressen, 
nuvarande anlag eller brister i anlag och de kunskaper om olika 
företeelser som man för tillfället har minskar därför fältet av framtida 
möjligheter. Endast beträffande intressen förekommer det att texten 
antyder möjliga förändringar. Det blir därför nödvändigt att tona ned 
betydelsen av dessa. Den inskränkande funktionen förstärks ytterligare 
genom ideliga hänvisningar till vetenskapens roll vid utarbetandet av 
instrument för att synliggöra egenskaper och anlag.359 
 
En medvetandegörande syoverklighet är styrande. Dels genom att vara 
inskränkande men också genom det sätt på vilket den tillhandahåller 
kunskaper. Eftersom många felaktiga beslut anses vara grundade i 
bristfälliga kunskaper är ett tillhandahållande nödvändigt. Någon 
enhetlig beskrivning av exempelvis yrkesområden som skulle kunna 
möjliggöra jämförelser ges inte. Inom områden för vilka det är svårt 
att intressera tillräckligt många ungdomar antas okunskapen handla 
om en felaktig negativ bild av förhållandena. Det blir därför 
nödvändigt att förmedla det positiva. Inom områden till vilka alltför 
många intresserar sig är okunskapen det omvända varför det blir 
nödvändigt att måla upp problem.360 
 
En medvetandegörande syoverklighet bidrar till en klass- och 
könsmässig inordning. Detta framstår på flera olika sätt i samtliga 
                                                 
358 Stöd för denna sammanfattning återfinns i följande citat: 306,308,321,324,327, 
328,333,338,342,343, 344,346,349.  
359 Stöd för denna sammanfattning återfinns i följande citat: 303,304,305,306,310 
311,312,320,321,322, 323,345,352.  
360 Stöd för denna sammanfattning återfinns i följande citat: 328,330,331,332,334, 
335,336,337,338,339, 340,345,350,351.  
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texter. Ett sådant sätt är hur yrkeskrav beskrivs i funktionärsmaterial. 
Med övervägande fysiska egenskaper relaterade till psykomotoriska 
kvalifikationer eller rutin- och regelbaserade färdigheter framställs 
arbetarklassyrken medan psykiska egenskaper relaterade till sociala 
kvalifikationer och kunskapsbaserade färdigheter är vad som utmärker 
högre tjänstemannayrken. Underordningen förmedlas också genom 
användandet av begrepp som ansvar och vad detta innebär för olika 
yrkesgrupper samt i uttryckssätt som att ”kvinnor rycker in för män” 
eller ”får hjälp av maken”. Det förekommer dessutom explicita 
beskrivningar där en underordning framgår.361 
 
I en medvetandegörande syoverklighet är arbetslivet statiskt och helt 
utan brister. Här är det av större betydelse vem man är än vilka 
möjligheter arbetslivet rymmer. Trots genomgripande förändringar i 
produktionsformer och arbetsorganisation som kännetecknar 
arbetslivet från denna tid beskrivs ytterst sällan individers delaktighet 
i denna förändringsprocess. Istället är arbetslivet något som finns 
oberoende av individen och som man utifrån sina förutsättningar har 
att anpassa sig till. Arbetslivet betraktas här och nu och inte som i den 
arbetsmarknadsanpassande studie- och yrkesorienteringen i relation 
till en framtid. Skulle fel uppstå beror detta uteslutande på att någon 
hamnar fel varför det blir en viktig uppgift för den 
medvetandegörande studie- och yrkesorienteringen att söka förhindra 
detta.362 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                 
361 Stöd för denna sammanfattning återfinns i följande citat: 307,308,313,314,315, 
316,317,318,319,347,348,349,351,352,353,354,355,356,357.  
362 Stöd för denna sammanfattning återfinns i följande citat: 
303,310,312,321,322,324,325,326,329,347.  
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KAPITEL 9  

En utbildningsmotiverande studie- och yrkesorientering 
Även i detta kapitel är utgångspunkten, på liknande sätt som i de två 
föregående, att en utbildningsmotiverande intention är uppfylld. Som 
grund för konstruktionen av den utbildningsmotiverande studie- och 
yrkesorienteringen tas de båda föregående syoverkligheternas 
utgångspunkter eller samhällets behov och individens förutsättningar.  
 
Under 1940-talet startades en rad tillfälliga utbildningar för att komma 
tillrätta med den arbetskraftsbrist som rådde inom vissa områden, som 
exempelvis verkstadsindustrin. Detta var även fallet inom områden 
som bedömdes som vitala för landets försörjning, som skogs- och 
jordbruk. Mot slutet av årtiondet och början av 1950-talet ansågs den 
snabba tekniska utvecklingen kräva allt längre utbildningar, vilket 
gjorde det än mer angeläget att få ungdomar utbildningsbenägna. Att 
en längre utbildningstid dessutom ansågs ha vissa rörlighetsdämpande 
effekter ökade angelägenhetsgraden.363 Detta medförde att 
enhetsskolebeslutet från 1950 mottogs positivt inte minst från 
arbetsgivarhåll, där tanken var att vissa ungdomar redan i 
enhetsskolan skulle få en nödvändig motivation för att så småningom 
påbörja en yrkesutbildning. Någon egentlig yrkesutbildning skulle 
dock inte förekomma.  
 
Trots det relativt stora yrkesutbildningsbehovet och trots den 
dåvarande yrkesutbildningens dåliga standard dröjde det till slutet av 
1950-talet innan någon egentlig utbyggnad av yrkesutbildningen 
påbörjades. En möjlig förklaring kan vara det relativt gynnsamma 
sysselsättningsläget för ungdomar som inte förrän under den tillfälliga 
lågkonjunkturen 1957 ledde till några egentliga anställningsproblem. 
Då påbörjas också utbyggnaden.  
 
Det var ändå svårt att under 1960-talet få ungdomar intresserade för 
praktiskt inriktade linjer i åk 9, så trots den kraftiga utbyggnaden av 
yrkesutbildning kvarstod behovet av utbildad arbetskraft. Problemen 
med att få unga människor att söka sig till praktiska linjer inom grund-
skolan och yrkesutbildningar efter grundskolan kan möjligen den 
                                                 
363 Något som Rudolf Meidner bland annat visat i sin avhandling från 1958. Se not 
341. 
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tvetydiga bild som arbetslivet själv uppvisade ha bidragit till. Då 
rekryteringsproblemen blev tillräckligt stora anställde man icke 
yrkesutbildade ungdomar i sysslor som krävde kort upplärningstid, 
framför allt inom tekniska och naturvetenskapliga områden. 
 
En ökande utbildningsinformation 
I samtliga elevtexter blir försöken att motivera för vidare studier allt 
vanligare. Allra tydligast märks det dock inom områden som tidigare 
varit möjliga att nå direkt från folkskolan. Även om texterna 
behandlar områden där man sägs klara sig gott på folkskolekunskaper 
som exempelvis stora delar av det husliga området, eller områden med 
endast kortare utbildningstid som för tempoarbeten inom industrin, tar 
utbildningsinformationen en allt större plats. Som illustration till detta 
kan nämnas att det i 1958 års upplaga av Att välja yrke för första 
gången återfinns ett avsnitt, Yrkesskolor, som enbart är inriktat på 
utbildningsinformation eller att av Radiobrevlådans 412 inslag under 
1950-talet hade 129 utbildning som utgångspunkt. Det motsvarar 
alltså 32 procent av samtliga inslag vilket ska jämföras med 1940-
talets 11 procent. 
 
Som tidigare omnämnts börjar prognoser att förekomma i texterna 
under 1960-talet. Även om man i elevmaterial som till exempel Skola 
och yrke från 1961/62 endast kunde återfinna prognoser i tre av tio 
behandlade områden är det intressant att notera att i samtliga dessa tre 
är framtidsutsikterna direkt relaterade till att vara utbildad inom 
området och är man det kan man se lugnt på framtiden, både den allra 
närmaste som den i ett längre perspektiv.364 
 
Ett skäl till en ökande utbildningsinformation kan ses i den ensidiga 
betoning av hur det moderna arbetslivet, och kanske framför allt 
teknikutvecklingen inom industrin, ställer allt högre krav på en 
gedigen yrkesutbildning. I början av 60-talet kunde man till exempel 
läsa att:  
 

Det moderna industriarbetet ställer allt större krav på ordnad 
yrkesutbildning än vad fallet var förr.365  

 

                                                 
364 De tre områdena är tekniska yrken, att arbeta i affär/på kontor samt sjukvård. 
365 Skola och yrke 1961/62, s 39. 
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Ett annat skäl är att en fortsatt utbyggnad av yrkesutbildningen och 
tankar om en omorganiserad grundskola skapar ett behov av att 
motivera ungdomar att söka vidareutbildningar. För att möta detta 
behov krävs information. En information som var viktig mot bakgrund 
av den politiska ambitionen att åstadkomma förändringar utan 
tvångsåtgärder samtidigt som den hjälpte till att dölja de faktiska 
tvångsåtgärder som omorganiseringar av skolan och dimensionering 
av gymnasieskolan medförde.  
 
När sedan en vidareutbildning omfattar allt fler ändrar texten karaktär. 
Från att ensidigt påtala fördelarna med att vara vidareutbildad i 
förhållande till gruppen icke-vidareutbildade blir det nödvändigt att 
framhålla att andelen ungdomar med vidareutbildningsbakgrund 
stadigt ökar, varför utbildning i sig inte längre kan ses som en garanti 
för att erhålla en särställning i arbetslivet. Begreppet utbildnings-
explosion introduceras. 
 

Med det menar man att det är väldigt många ungdomar som ägnar 
åtskilliga år efter grundskolan åt fortsatt utbildning. Detta är något 
mycket positivt både för den enskilde och för oss alla i samhället. Men 
det innebär också att man inte självklart kan räkna med att få en 
särställning vad det gäller lön eller särskilt intressanta arbetsuppgifter 
bara för att man har en lång utbildning – det kommer de flesta att ha i 
framtiden. För den som av ett eller annat skäl väljer en kort utbildning 
finns det stora möjligheter att komma igen, om de får lust, och att nå 
så långt deras utrustning och ambitioner bär – och ingen kan fastställa 
de gränserna exakt. Att varva arbete och studier kan vara en mycket 
lycklig lösning.366 

 
Inte heller en tidigare så utbildningsmässigt privilegierad grupp som 
studenter kunde längre räkna med en förmånligare arbetsmarknad. 
Den hårdnande konkurrensen från ett växande antal ungdomar med 
gymnasiestudier men också av ungdomar från andra utbildningsnivåer 
men med likartade innehållsliga inriktningar medför att studenter 
måste bli mer anpassningsbara.367 De måste förberedas inför minskade 
valalternativ vid inträde till universitet men framför allt på en ökad 

                                                 
366 Yrke och framtid 1969/70, s 13f. 
367 Student-68, s 15. 1968 examineras 24 000 studenter från allmänt gymnasium, ca 
6 000 från tekniskt gymnasium och ca 4 600 från handelsgymnasium. 
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konkurrens om arbetstillfällen efter avslutad utbildning. Även 
högutbildade måste förberedas för att behöva flytta eller omskolas. 
 

Akademikerna får i framtiden inte längre vara traditionella i sitt val av 
arbetsområde. Så kan t ex civilekonomer via varuhusens 
assistentutbildning gå till högre tjänster som varuhuschef mm, nya 
områden öppnar sig för naturvetare inom exempelvis naturvård, 
vattenvård mm, tekniker sysselsätts inom andra områden än de 
traditionellt tekniska.368 

 
Också beträffande den mer generella informationen kring relationen 
mellan utbildning och arbetsliv märks skillnader i slutet av 1960-talet. 
Från att tidigare ha gjort starka kopplingar mellan enskilda yrken och 
utbildningar uttalar man sig inte längre i detalj om olika yrken och om 
vilka utbildningar man därför ska satsa på utan utgår istället från 
allmänna drag i samhällsutvecklingen.  
 

Efterfrågan på tekniker, naturvetare, sjukvårdspersonal av alla slag 
blir stor och sprids till nya arbetsområden. Yrkesutbildning inom 
flertalet industriyrken är en god satsning. […] Det kommer att krävas 
mer av utredning, planering, samordning inom och mellan näringslivet 
och den offentliga förvaltningen. […] Den ökade fritiden, den höjda 
levnadsstandarden och den höjda utbildningsnivån bidrar till att öka 
kulturkonsumtionen i vid bemärkelse: böcker, konst, musik, teater, 
museer, resor, sport och friluftsliv mm. Det blir en ökad efterfrågan på 
arbetskraft utbildad för dessa ändamål. Fortbildning av alla slag och i 
olika former kommer att kräva många lärare. Man kommer i första 
hand att efterfråga lärare i matematik, naturvetenskap och språk. Ett 
stort arbetskraftsområde blir det som gäller samlevnad människor 
emellan i samhället, på arbetsplatser och i hemmet. Detta kommer att 
ge socialarbetare och beteendevetare fullt upp att göra.369 
 

I stort sett finns något för alla och de enda områden som inte 
omnämns är jord, skog och fiske. 
 
Olika motiv för utbildning 
För att motivera för vidareutbildning används främst två utgångs-
punkter. Den ena bygger på en referens till den egna erfarenheten av 

                                                 
368 Student-68, s 15. 
369 Yrke och framtid 1969/70, s 9. 
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utbildning och den andra handlar om att utgå från förhållanden i 
arbetslivet. 
 
Den första utgångspunkten använder sig av skolämnen för att 
motivera ungdomar att söka sig till vissa yrkesområden med arbets-
kraftsbrist som teknik, sjukvård, barnavård och socialvård.  

 
Om man är intresserad av de ämnena (matematik, fysik och kemi min 
anm.) i skolan och har något så när goda betyg kan det vara skäl att 
överväga någon av dessa vägar (tekniska min anm.), även om man inte 
anser sig vara påfallande intresserad av att syssla med tekniska ting.370 

 
Den som funderar på något yrke inom sjukvård, barnavård eller 
socialvård frågar sig nog också vilka skolämnen som betyder särskilt 
mycket för utbildningen.371 

 
Man kan läsa att det är nödvändigt att känna till hur samhället 
fungerar, att uttrycka sig väl i tal och skrift samt att det för medicinskt 
inriktade är viktigt med ett intresse för skolämnena kemi, biologi, 
matematik och fysik. Motsvarande kopplingar inom områden där 
tillgången på arbetskraft var god förekommer inte utom i ett fall.372  
 
Ungdomar som intresserade sig för områden med arbetskraftsbrist 
skulle alltså söka efter kopplingar till skolerfarenheter. Då liknande 
resonemang inte förs beträffande alla yrkesområden förefaller det 
troligt att skolämneskopplingar gjordes för att attrahera ungdomar till 
områden som man under ett antal år haft svårt att fylla med 
arbetskraft. Att det fanns ungdomar med goda betyg i nämnda ämnen 
visste man, det gällde bara att få dessa pojkar intresserade av tekniska 
områden och flickor av sjukvården.  
 
Det förekommer även att tidigare skolerfarenheter användes trots att 
de inte var positiva. Då användes istället brister i tidigare skolgång 

                                                 
370 Skola och yrke 1961/62, s 47. 
371 Skola och yrke 1961/62, s 97. 
372 Ett undantag från kopplingen till bristyrken är Jordbruk och trädgårdsarbete. Här 
handlar det dock om ett område som man av tradition gått direkt in i efter avslutad 
obligatorisk skolgång. Rationaliseringar hade medfört att inte alla som ville fick 
plats samtidigt som moderna maskiner, som krävde ny kunskap, fick allt större plats 
vid driften. Med utbildning kanske båda problemen minskade något. 
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som förklaring till bristande intresse, något som ytterligare förstärker 
rekryteringsaspekten.  
 

Det kan vara så att det tekniska intresset inte har fått så mycken näring 
under skoltiden utan kommer att utveckla sig på allvar först sedan 
man kommit i kontakt med praktiskt tekniskt arbete.373 

 
När yrken inte längre går i arv och när det blir allt ovanligare med 
erfarenheter från arbetslivet övergår relationen skola-arbetsliv allt mer 
till en relation mellan nuvarande skola och framtida skola vare sig 
erfarenheterna var positiva eller negativa. 
 
Samtidigt med att referenser till tidigare skolerfarenheter tilltar i 
texterna blir också beskrivningarna av förhållanden i arbetslivet mer 
oprecisa. Relationen mellan utbildningsinnehåll och kommande 
arbetsuppgifter ersätts av vaga anspelningar om osäkerhetsfaktorer 
inför framtiden. Man behöver en vidareutbildning för att öka sin 
konkurrenskraft på arbetsmarknaden, då de som saknar en 
yrkesutbildning riskerar att bli arbetslös, inte för att den behövs för att 
utföra vissa arbetsuppgifter. Man försöker vidare att motivera för 
studier genom varningar om att inte låta sig lockas till lättförtjänta 
pengar utan istället satsa på den trygghet som en yrkesutbildning kan 
ge. Förutom dylika kopplingar till en framtida arbetsmarknads-
situation förekommer försök att motivera till vidarestudier genom 
kopplingar mot en praktisk nytta som att exempelvis kunna laga mat 
eller förtjänster med en god allmänbildning. Det senare kan man 
framför allt finna i texter som vänder sig till gymnasister. Det är alltså 
främst två argument som blir allt vanligare för att motivera för 
vidareutbildning, för att som yrkesutövare få det bättre i arbetslivet 
och för att få det bättre rent allmänt.  
 
Inte heller när resultat från arbetsanalyser börjar förekomma i texterna 
som underlag för beskrivningar av arbetsuppgifter och förhållanden 
blir kopplingar mellan dessa beskrivningar och utbildning tydligare. 
Istället behandlas det i svepande formuleringar som exempelvis att det 
inom verkstadsarbetet förekommer arbetsuppgifter där man inte så 
sällan måste kunna räkna.  
 

                                                 
373 Skola och yrke 1961/62, s 47. 
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Även om man i texterna finner hur nödvändigheten av utbildning 
framhålls inom samtliga utbildningsnivåer visar en jämförelse mellan 
texter för olika elevgrupper på hur viktigt man ansåg det vara att 
motivera de traditionellt mindre utbildningsbenägna ungdomarna för 
fortsatt utbildning. Folkskolans ungdomar får veta att det är viktigt 
med vidareutbildning eftersom ekonomin blir bättre och trivseln ökar 
medan realskolans ungdom får veta att de inte ska söka utbildningar 
bara för att det anses bättre.  
 
Att motivera för utbildning genom att hänvisa till att man får det bättre 
som yrkesutövare görs på skilda sätt. Ett sådant sätt handlar om att 
påpeka hur utbildning fungerar som garant mot att hamna i arbets-
löshet.  
 

Se själv - de som först måste sluta sitt arbete och ha svårast att få 
arbete igen, det är just dessa som inte har någon särskild 
yrkesutbildning eller yrkesvana att visa på! Det är därför inte löst prat, 
då man talar om att yrkesutbildning alltid lönar sig - i längden.374 

 
Under perioder när en påtaglig arbetslöshetsrisk inte föreligger är ändå 
budskapet detsamma, men framförs på ett annorlunda sätt. Texterna 
talar bland annat om hur lätt det är att vid högkonjunkturer hoppa på 
första bästa arbete enbart för att tjäna pengar samtidigt som de varnar 
för hur snabbt konjunkturer svänger och att framtiden är osäker. 
Föränderligheten relateras även till ungdomars egna erfarenheter 
genom exempel hämtade ur konkreta anställningssituationer. Ett 
sådant benämns ”springpojkeproblemet” där man anställs omedelbart 
efter skolan och ofta erhåller en till synes hög lön. Problemet handlar 
om att åren går och att man blir äldre samtidigt som lönen inte växer i 
takt med anspråken.  
 

Så en dag ställs man så inför problemet på allvar - man har helt enkelt 
blivit för gammal för att vara springpojke eller springflicka. Och vid 
den åldern är det inte lätt att få en annan, jag höll på säga riktig plats, 
när man inte har någon yrkesutbildning, och då är det också ännu 
svårare att gå för den låga begynnelselönen, som man alltid får räkna 
med på en lärlings- eller elevplats av något slag – om man 
överhuvudtaget kan få tag i någon sådan plats. 375 

                                                 
374Att välja yrke 1941, s 96. 
375 Radiobrevlådan manus nr 14, 5 juni, 1946.  
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Genom uttryckssätt och ordval sker dessutom en värdering av arbeten 
grundat på utbildning. Att gå till arbetslivet direkt från folk- eller 
grundskola innebar att man inte fick anställning i något riktigt yrke. 
Sådana krävde vidareutbildning.  
 
Då näringslivet under vissa perioder omedelbart behövde arbetskraft 
lockades därför många ungdomar direkt ut i arbetslivet.376 Det blev 
nödvändigt med andra typer av argument för att motivera till fortsatta 
studier. Samtidigt med trygghetsaspekter nämns bland annat ökad 
trivsel och bättre ekonomi varför man, även om näringslivet har behov 
av duktiga tempo- och diversearbetare, noggrant ska fundera och inte 
lämna valet åt slumpen. 
 

Och man skall naturligtvis också tänka sig för, innan man avstår från 
att skaffa sig en ordentlig utbildning. Industri och hantverk behöver 
skickligt yrkesfolk, och den som har lärt sig ett yrke får ofta större 
trygghet i anställningen och trivsel i arbetet.377 

 
För de ungdomar som var inriktade mot industrin fanns fler 
utbildningsalternativ. Om man inte valde verkstadsskolan fick man 
veta att större företag även ordnar egna utbildningar. Här höjdes dock 
ett varningens finger. Väljer man företagsskolor i stället för verkstads-
skolor ska man hålla i minnet: 
 

Att ledningen för den verkstad, där man fått sin utbildning, räknar 
med att få behålla en skicklig allround-arbetare och inom större 
företag brukar det inte saknas möjligheter att komma vidare.378 

 
Ett ytterligare sätt att beskriva nyttan med vidareutbildning var genom 
att koppla samman utbildningslängd med yrkesposition. I folkskole-
materialet kan man under 1950-talet hitta beskrivningar på hur man 
inom industrin brukar skilja på yrkesarbetare, tempoarbetare och 
hjälparbetare och att det framför allt är för den först nämnda kategorin 
man menar att en yrkesutbildning behövs. Det är också för denna 
grupp yrkesarbetare som arbetsuppgifter och arbetsförhållanden i 

                                                 
376 Något som på ett delvis annorlunda sätt också framgår i kapitel 8 under avsnittet 
om brister i beteenden. 
377 Skolor för yrkesutbildning 1955/56 - Med skiftnyckel och räknesticka, s 9. 
378 Radiobrevlåda manus 188, 1 november, 1954. 
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någon mån behandlas så även om texten talar om att industrin erbjuder 
arbetsuppgifter på olika nivåer från rutinuppgifter till de mest kvali-
ficerade, gör avsaknaden av beskrivningar kring vilka dessa enklare 
uppgifter var att bilden av den utbildningsnödvändiga industrin 
förstärks.  
 
Liknande resonemang förs även på ett mera allmänt plan. I ett 
brevlådeprogram konstateras att nästan alla yrken kräver utbildning, 
från en vecka till flera år och att man inte ska låta sig luras av att ett 
yrke, som exempelvis lagerarbete, vid första anblicken kan te sig lätt. 
Här kan det gälla att lära sig hur man håller reda på tusentals varor 
vilket tar lång tid. Lagerarbetet fick utgöra exempel på något som man 
lär sig på arbetsplatsen och som man likt många andra långsamt växer 
in i. I andra yrken måste man som hantverkarlärling arbeta i flera år, 
läsa yrkesteori och avlägga prov. Dessutom finns yrken, så kallade 
akademiska, som kräver ännu högre utbildning, t.o.m. studentexamen 
och fyra till fem år vid universitet.  
  

Låt oss ta ett exempel. En mekaniskt intresserad yngling med 
folkskola kan bl a bli svarvare efter utbildning på verkstad eller 
yrkesskola. Tycker han om att läsa, kan han skaffa sig 
ingenjörsutbildning vid någon teknisk skola eller tekniskt institut. Har 
han realexamen kan han bli läroverksingenjör, och om han har 
studentexamen kan han gå igenom teknisk högskola och bli 
civilingenjör.379 

 
Genom denna typ av beskrivningar visar man på hur skillnader i 
utbildning kan leda till skillnader i yrkesmässig position. En yrkes-
klassindelning baserad på utbildningsnivå och längd blir allt mer 
tydlig. 
 
För en grupp ungdomar, studenterna, blir en nedtoning av relationen 
mellan yrkesposition och utbildning tydlig i slutet av 1960-talet. Från 
ett förhållandevis bekymmersfritt förhållningssätt under 1940-, 1950- 
och början av 1960-talet till sysselsättningssituationen, varnas det 
alltmer för en större utsatthet även för akademiker. Denna utsatthet 
förklaras bland annat av att konkurrensen från icke-akademiker ökar.  
 

                                                 
379 Att välja yrke 1958, s 19. 
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I Student-61 kan man läsa att det avgörande för ens framtida 
sysselsättning inte är arbetsmarknadsutsikter utan personliga förut-
sättningar och att man var utbildad. Detta skulle fungera som garant 
för anställning. 
 

Den som har avgjord håg och fallenhet för ett visst yrke, bör därför 
inte låta de allmänna utsikterna påverka honom till att välja en annan 
bana.380  

 
Redan i 1964 års upplaga är tonfallet ett annat. Här talas det bland 
annat om de många ungdomar som tämligen oöverlagt börjar vid 
universitet och att avhoppsfrekvensen bland humanister är så hög som 
40-50 %. Kanske det vore bättre att pröva sig fram först med t ex ett 
års praktiskt arbete som lärarvikarie, inom sjukvården eller på kontor. 
Fortfarande märks dock att det är håg och fallenhet som är avgörande, 
men det varnas för illavarslande prognoser. 
 

Den student som – efter att först noggrant ha orienterat sig även om 
andra utbildningsvägar – trots ogynnsam prognos stannar vid ett 
bestämt yrke tar naturligtvis vissa risker och måste mer än vanligt lita 
till sina personliga förutsättningar för det tilltänkta yrket.381 

 
Några år senare, närmare bestämt 1968, är man som student inte 
längre ensam om ett yrkesfält. Konkurrensen om tillgängliga arbeten 
sträcker sig nu över de gränser som tidigare var utstakade av 
utbildningsbakgrund samtidigt som omfattningen av arbetstillfällen 
kunde bli begränsad. 
 

Personer med likartad utbildningsinriktning men på skilda nivåer 
konkurrerar med varandra på arbetsmarknaden och en del traditionella 
akademikeryrken har fått en differentierad rekrytering. […] Man kan 
räkna med att den akademiskt utbildade arbetskraften i framtiden 
kommer att bli mer känslig för konjunkturnedgångar än den hittills 
varit.382  
 

Skillnaden är påtaglig om man jämför med vad 1940-talets 
information uttryckte: 

                                                 
380 Student-61, s 23. 
381 Student-64, s 7. 
382 Student-68, s 15. 
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Intet givetvis hindrar, att en student väljer precis vilket yrke som helst, 
som han har anlag och intresse för – studenten har ju också större 
valmöjligheter än alla icke studenter.383 

 
Beträffande pojkar och flickors eventuella utbildningsambitioner ger 
inte texterna samma stöd. För pojkar uttalas ett stöd till all utbildning 
utan några restriktioner i form av sysselsättningsläge eller konkurrens. 
Undantaget är möjligen de kurser i privata företagsskolor som nämnts 
ovan.  
 
De pojkar som ifrågasätter värdet av korta privatkurser i förhållande 
till verkstadsskolans kurser får veta att de är förståndiga som frågar. 
Förståndiga är också de som vill ha en teknisk utbildning inom 
radiobranschen eftersom det inte är tillrådigt att lära sig till 
radioreparatör på egen hand och även om det inte finns någon egentlig 
utbildning inom charkuteribranschen är det värdefullt med vissa 
påbyggnadsutbildningar. 
 
För flickor är betydelsen av vilket område som utbildningsambitionen 
riktas mot starkare. Avser ambitionen exempelvis traditionellt kvinno-
dominerande områden ger texten ett uttalat stöd. En flicka intresserad 
av sömnad får därför ett liknande stöd som pojkar för eventuella 
utbildningsfunderingar. Först meddelar texten att det inte är speciellt 
lätt att få praktikanställning eller lärlingsplats för blivande 
sömmerskor. Bilden av en problemfylld arbetsmarknad förmedlas 
alltså först men om man däremot frågar om lämpliga kurser för 
tillskärning får man ett klart stöd: 
 

Med det rätta intresset och den ambitiösa inställningen ni tycks ha, 
nämligen viljan att komma framåt i yrket, går det säkert bra för 
skickliga sömmerskor att arbeta sig fram till mer kvalificerade 
anställningar, sedan de har lärt sig tillskärning ordentligt.384 

 
Ibland sades flickornas funderingar vara så betydelselösa att de 
egentligen inte skulle ha behandlats överhuvudtaget. Ett sådant 
exempel är Polissyster, ett yrke som sysselsatte 50 kvinnor och som 
behandlades i radio trots att yrket ”är så litet att man inte skulle säga 
                                                 
383 Gymnasisters Yrkesval 1946/47, s 5. 
384 Radiobrevlåda manus nr 183, 1 mars, 1954. 
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något om det i radion”. Då det, utan några egentliga formella krav, 
kunde vara bra med viss utbildning inom yrket och då dessa utbild-
ningar även kunde vara användbara inom andra yrkesområden 
behandlades det därför. 
 

Men om man föreslår en verkligt kvalificerad utbildning, så bör det 
inte vara så farligt, för då öppnar sig flera andra möjligheter till arbete 
på det sociala området.385 

 
Därmed banade man också väg för polismännen. 
 
Att utbildningsfunderingar fick komma i andra hand för flickor inom 
områden med arbetskraftsbrist visar sig tydligt. Utan att helt avstyra 
utbildningsplanerna föreslås lösningar som kan tänkas råda bot på 
arbetsbristsituationer utan att för den skull förorda permanenta 
anställningar. I några av inslagen i Radiobrevlådan pekar man t ex på 
kopplingar mellan utbildningsfunderingar och praktik, speciellt om 
praktikplatsen kan fylla detta arbetsmarknadsbehov. En flicka som vill 
veta hur hon kan hämta in nödvändiga kunskaper för att sedan börja 
på småskollärarseminariet får beskedet att detta är möjligt att göra 
genom studier vid en folkhögskola men att praktik också kan vara bra 
att ha. 
 

Jag tycker att ni först skall pröva er fram för att få reda på om ni har 
de personliga förutsättningarna för att bli en bra lärarinna. Ni kan till 
exempel börja med att ta plats som barnflicka, helst i en familj med 
flera barn.386 

 
Texterna använder sig även av en allmän nytta eller ett bildnings-
perspektiv som motiv till vidareutbildning. Resonemang där 
utbildningsnyttan riktas mot mer allmänna fördelar förekommer i allt 
elevmaterial medan ett bildningsperspektiv framför allt framförs som 
skäl till vidareutbildning i högre skolformer. 
 
Det är alltså främst i texter för studenter som man kan finna ett 
bildningsperspektiv men också i texter avsedda för realskole-
ungdomar. I dessa är dock alltid allmänbildningsnyttan relaterad till 
ökade möjligheter i arbetslivet, något som sällan förekom i student-
                                                 
385 Radiobrevlåda manus nr 175, 30 mars, 1953  
386 Radiobrevlåda manus nr 144, 8 mars, 1951. 
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texter. I realskoletexterna får till exempel ungdomar veta att en god 
allmänbildning kan vara bra att ha bakom affärsdisk för flickor samt 
att en som vill arbeta sig upp inom hotell och restaurang har stor nytta 
av en allmän utbildning. 
  
De allmänna fördelarna handlar om att man med hjälp av utbildning 
givetvis underlättar möjligheterna till utträde i förvärvslivet men att 
den även ger andra förtjänster. I detta sammanhang intar texterna en 
tydligt fostrande attityd. För flickor som är intresserade av matlagning 
sägs möjligheterna öka till utträde i arbetslivet genom att välja en 
huslig utbildning, medan pojkar också kunde ha nytta av samma 
utbildning för även om dom inte nödvändigtvis behöver vara 
intresserad av att koka havregrynsgröt, laga en omelett, steka sill och 
liknande så måste moderna ungdomar kunna laga mat.  
 
Förutom att flickor kunde vinna utträde i arbetslivet genom en huslig 
utbildning beskrivs även andra fördelar. Eftersom kvinnor i sin roll av 
reservarbetskraft snabbt skulle kunna sättas in för att fylla tillfälliga 
luckor på arbetsmarknaden kunde de lika snabbt bli friställda. Att det 
då var bra för flickor med någon form av huslig utbildning måste ju 
enligt texten var och en förstå. Om man arbetar med något ute i 
samhället och blir utan jobb har man alltid uppgifter i hemmet att 
sköta. 
 

Det är visserligen sant, att flickor ofta har möjlighet att rädda sig in på 
det husliga området. De flesta kommer ju också förr eller senare att 
ägna sig åt hemvårdande uppgifter. Många tycker kanske därför också 
som så, att en flicka inte behöver bekymra sig så mycket om sin 
framtid eller sin yrkesutbildning. Det lönar sig helt enkelt inte. Förr 
eller senare ska hon ändå gifta sig. 387 

 
Skälen till att detta synsätt borde ifrågasättas var emellertid inte 
minskade utvecklingsmöjligheter utan snarare att, i relation till 
männen, finnas tillgängliga när behov på arbetsmarknaden uppstod. 
 

Men så enkelt får man inte resonera. Det kan ju t.ex. hända att flickan 
ifråga förblir ogift! Det kan också hända, att hon även som gift vill 
eller måste ha förvärvsarbete utom hemmet. Hon får kanske inte bara 
sig själv utan även andra att försörja. De allmänna förhållandena kan 

                                                 
387Att välja yrke 1952, s 97. 
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ju också bli sådana, att kvinnor får rycka in i, männens ställe på olika 
arbetsplatser.388 

 
Flickor skulle alltså vara beredda att snabbt rycka in men lika snabbt 
ställa sin arbetsplats till förfogande om männen riskerade att bli utan 
anställning. Detta fick alldeles speciella effekter på utbildnings-
informationen för flickor.  
 
Att bortse från utbildning 
Under 1940- och 1950-talet förekommer beskrivningar av hela 
yrkesområden där utbildning mer eller mindre helt sägs sakna 
betydelse. Ett sådant är kapitlet Att vara intresserad av människor i 
folkskolematerialet Att välja yrke. Inom detta område, där för övrigt 
stora delar benämns som typiskt kvinnliga arbetsfält, är istället 
objektsintresset det avgörande och där avsaknaden av detta kan leda 
till problem.  
 

Det kommer alltid att fattas något i deras sätt att fullgöra sina plikter 
och det som fattas är just det levande människointresse, som är 
pricken över i-et i ett sådant arbete och som i vissa yrkesformer är 
mycket viktigare än både lärdom och läshuvud.389  

 
Nödvändigheten av utbildning tonas alltså kraftigt ned inom områden 
benämnda som typiskt kvinnliga. Skulle man dessutom som kvinna 
råka vara intresserad av ett typiskt manligt område och därigenom 
konkurrera om befintliga platser upplystes man omedelbart om 
svårigheter att bli antagen till utbildningen, utbildningens höga 
kostnader eller beskrivningar av den könsmässiga fördelning som för 
tillfället råder inom området.  
 

Sedan gäller att flickor naturligtvis har rätt att söka inträde vid de 
radiotelegrafistkurser som finns, men om deras chanser att bli antagna 
vågar jag inte uttala mig värst hoppfullt.390 

 
Det blir dyrt att uppehålla sig sex år i Stockholm och stipendie-
möjligheterna är inte så stora. […] Dessutom är åtminstone en 

                                                 
388Att välja yrke 1958, s 12. 
389Att välja yrke 46 s 65. 
390 Radiobrevlådan manus nr 35, 12 april, 1947.  
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distriktveterinärs arbete så pass påfrestande i fysiskt avseende, att det 
hittills inte fått en enda kvinnlig utövare.391 

 
Tydligt är hur samhällets behov av arbetskraft i enlighet med rådande 
förhållanden går före ambitionen att förändra men också före 
individers önskemål.  
 
Också i sammanhang där man ville motverka en ur arbetsmark-
nadssynpunkt omotiverad rörelse användes utbildningssvårigheter 
som argument. Två pojkar som vill sluta sitt laboratoriearbete, är 
intresserad av djur och natur och funderar över att istället bli skog-
vaktare får i svaret i Radiobrevlådan veta vilka utbildningsproblem 
detta är förenat med. 
 

Ja, det är inte så alldeles säkert att ni skulle trivas med 
skogvaktaryrket bara därför att Ni är intresserad av djurlivet och 
tycker om att ströva omkring i skogen. Ni får bl. a. tänka på att 
utbildningen och särskilt den nödvändiga förpraktiken är både lång 
och strävsam och knappast ger så många tillfällen till romantiska 
naturstudier392  

 
Det förekom också att texter riktade mot ungdomar som av tradition 
sökt vidareutbildning innehöll varningar mot att alltför lättvindligt och 
obetänksamt fortsätta sin skolgång. I bland annat realskoletexterna 
under 1950-talet förekommer uppmaningar om att även om det ansågs 
dumt att inte fortsätta skolan om man hade lätt för sig och tyckte det 
var roligt, ska man inte fortsätta bara för att man tror att det är finare. 
Då är det bättre att välja en inriktning som snabbare leder fram till ett 
arbete man kan tänkas arbeta med även om man inte ska bortse från 
värdet av en allmänbildning.  
 
Sammanfattande bild av en utbildningsmotiverande syoverklighet 
En utbildningsmotiverande syoverklighet är endast motiverande för de 
med goda erfarenheter från tidigare utbildning. I takt med att 
ungdomars erfarenheter från arbetslivet blir allt färre hämtar texten 
allt oftare referenser från erfarenheter ur ungdomarnas tidigare 
skolgång. Betyg i olika ämnen kopplas till yrken utan att för den skull 
hänvisa till faktiska arbetsuppgifter. Den vaghet som tidigare påtalats 
                                                 
391 Radiobrevlådan manus nr 46, 13 september, 1947.  
392 Radiobrevlådan manus nr 158, 13 september, 1951. 
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gäller fortfarande. Även brister i den tidigare skolgången som 
exempelvis avsaknad av ett visst ämnesinnehåll används som 
argument. Här handlar det då om att förklara varför man eventuellt 
inte är intresserad av ett visst yrkesområde. Att på detta sätt hänvisa 
till skolerfarenheter kan därmed leda till uppenbara problem att nå den 
grupp som man officiellt uttalat sig vilja nå det vill säga utbildnings-
obenägna, skoltrötta ungdomar. Den utbildningsmotiverande studie- 
och yrkesorienteringen vänder sig härmed till en grupp ungdomar som 
även utan syo skulle ha valt en fortsatt utbildning.393 
 
En utbildningsmotiverande syoverklighet är styrande. Det visar sig 
bland annat genom ett selektivt förhållningssätt där exempelvis 
relationen mellan skolerfarenhet och yrkesområden enbart förkommer 
där ett arbetskraftsbehov föreligger, där texten varnar för privata 
yrkesskolor eller där utbildningsalternativ för kvinnor handlar om att 
minska konkurrenssituationen för män.394 
 
I en utbildningsmotiverande syoverklighet utgörs arbetslivet av 
marknaden, näringslivet och arbetsområden. Även om texterna 
nämner utbildning som något nödvändigt för de flesta yrken beskrivs 
sällan denna relation explicit. Istället talar texten i allmänna ordalag 
om att utbildning är bra för det moderna industriarbetet att det 
kommer att behövas utbildning inom en rad områden i framtiden, att 
utbildning minskar risken för arbetslöshet och så vidare. Den här-och- 
nu-koppling som finns i en medvetandegörande studie- och yrkes-
orientering är ersatt av ett vagt formulerat framtidsperspektiv.395 
 
En utbildningsmotiverande syoverklighet bidrar till en könsmässig 
och klassmässig inordning. Att kvinnor underordnas män är lika 
tydligt i denna syoverklighet som i de övriga två. Kvinnor ska inte 
konkurrera om utbildningsplatser med män. Inom vad som benämns 
typiska kvinnliga arbetsområden är utbildning inte alltid det mest 
betydelsefulla och väljer någon kvinna en utbildning kan det vara bra 
att också väga in en praktisk nytta av utbildningen som att sköta 
hushållssysslor. Beskrivningar av yrken bidrar, genom att vara 
                                                 
393 Stöd för denna sammanfattning återfinns i följande citat: 367, 370, 371, 372. 
394 Stöd för denna sammanfattning återfinns i följande citat: 371, 377, 384, 389, 390, 
391, 392. 
395 Stöd för denna sammanfattning återfinns i följande citat: 364, 368, 372, 373, 374, 
376, 381. 
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hierarkiskt uppställda och kopplade till utbildningslängd, till en 
klassmässig underordning. Bilden tonas dock ned något genom bland 
annat genom beskrivningar av den differentierade rekrytering som 
traditionella akademikeryrken utsatts för. Studenters tidigare 
särställning på arbetsmarknaden är inte längre självklar.396 

                                                 
396 Stöd för denna sammanfattning återfinns i följande citat: 365, 366, 367, 378, 379, 
380, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390.  
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Del III Avslutande diskussion och teoretisk 
självreflexion 
Avhandlingens avslutande del består av tre kapitel. I de två första av 
dessa kommer jag att återvända till några av de frågor som formulerats 
i avhandlingens inledande del och härigenom redovisa hur studie- och 
yrkesorientering sådan den framträder i AMS yrkesinformerande 
texter kan förstås. Det tredje kapitlet ägnas åt ett kritiskt reflekterande 
över min egen roll, över forskningsprocessen och problem i den 
relation mellan dessa som kan uppstå. 
 
I kapitel 10 diskuteras studie- och yrkesorientering utifrån vad som 
framkommit i konstruktionen av de tre syoverkligheterna. Här är min 
ambition att upprätta en balans mellan exempelvis individ och 
samhälle och samtidigt betrakta syo på olika nivåer. Även om 
tolkningen riktas mot textens sak och inte bakomliggande intentioner, 
är texterna vid tillkomsten skrivna utifrån en eller flera avsikter. Det är 
i dessa avsikter min konstruktion av syoverkligheter tar sin 
utgångspunkt och genom vilken förståelse blir möjlig. För att inte 
analysens förklaringar ska stanna vid en intentionsnivå utan istället 
försättas i rörelse mellan olika analytiska nivåer förs resonemang med 
andra utgångspunkter än uttalade intentioner.397  
 
Det som framkommit beträffande klass, kön och kvalifikation i 
kapitlen 7-9 problematiseras. Vad gäller klassbegreppet görs 
jämförelser med Gessers undersökning av yrkeskrav i Svenskt 
yrkeslexikon för att undersöka i vad mån studie- och yrkesorientering 
bidrar till en klassmässigt relaterad underordning.398 Frågan om 
underordning behandlas även beträffande kön utan att för den skull gå 
in på i vilken grad flickor också socialiseras in i eller positionerar sig 
själva i denna underordning. Mitt intresse riktar sig enbart mot om 
studie- och yrkesorientering kan sägas medverka till denna 
underordning. Vad gäller behandlingen av kvalifikationsbegreppet är 
min utgångspunkt yrkeskunnande sådant det definierats av Ellström. 
Vad utgör exempelvis studie- och yrkesorienteringens huvudsakliga 

                                                 
397 Se kapitel 3, s 37f. 
398 Gesser (1977) 



 
 

216

fokus, är det arbetsliv eller individ, är det kvalifikation eller 
kompetens?399 
 
I kapitel 11 fördjupas analysen ytterligare. Här kommer jag bland 
annat att undersöka studie- och yrkesorientering med utgångspunkt i 
Bernsteins begrepp som en företeelse för kulturell reproduktion. Här 
diskuteras också betraktandet av studie- och yrkesorientering som ett 
möjligt instrument för upprätthållandet av för samhället nödvändiga 
arbetsdelningsprinciper med utgångspunkt i Durkheim.400 
 
Kapitel 12 består av reflexioner kring forskningsprocess och 
forskarroll. Jag behandlar min egen roll utifrån position som 
forskarstudent i ett vetenskapligt fält men också problem kring val av 
undersökningsområde och teoretisk ansats. Frågor här gäller bland 
andra begränsningar och möjligheter som detta val medfört. Då jag 
undersöker en praktik i vilken jag varit och till viss del fortfarande är 
delaktig i, blir frågor kring skilda praktikers logik intressant, något 
som också kommer att utgöra del i min reflexion.401 

                                                 
399 Ellström (1992). Se kapitel 3 under avsnittet: Studie- och yrkesorientering och 
kvalifikation. 
400 Se kapitel 3 under avsnitten: Studie- och yrkesorientering, makt och kontroll 
samt Studie- och yrkesorientering som social faktor. 
401 Se kapitel 3 under avsnittet: Utgångspunkter för en avslutande reflexion och ett 
epistemologiskt förtydligande. 
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KAPITEL 10  

Studie- och yrkesorientering som något mer än dess 
intentioner 
I inledningskapitlet där jag påtalade vissa brister i svensk 
syoforskning som riktat sig mot företeelsens innehåll, pekade jag på 
nödvändigheten av ett mer sammanhållet betraktande av studie- och 
yrkesorientering. En alltför ensidig fokusering på exempelvis 
intentionsnivå eller aktörers utsagor försvårar möjligheterna till 
förståelse. Jag vill därför inleda den avslutande diskussionen med att 
ytterliggare belägga detta och visa på några problem som kan uppstå.  
 
Ett problem, med liknande grund som det tidigare omnämnda 
motsättningsperspektivet mellan skolan och AMS, uppstår när man i 
sina förklaringar utgår från skillnader. Det kan gälla skillnader i 
intentioner, skillnader i institutioners funktion eller skillnader i 
utförandet av verksamheten. Vägledaryrket har enligt Mattsson, om än 
som mer övergripande karaktärisering än något absolut, förskjutits 
från informatör via psykolog till pedagog.402 Som förklaring till detta 
anger hon inblandade aktörers uttalade förväntningar och krav på 
yrkesvägledaren. Under en inledningsfas utgick dessa från behovet av 
upplysningar om yrken och utbildningsvägar för att hamna på rätt 
plats i arbetslivet. Kraven och förväntningarna kom undan för undan 
att övergå till behovet av någon som hade kunskap att synliggöra 
individers förutsättningar för olika framtidsvägar. Den utbildnings-
expansion och de faktiska förändringar i arbetslivet som inträffade 
under 1960-talet innebar att förväntningarna förändrades. Krav på mer 
samhälls- och utbildningsorientering medförde en förskjutning mot 
pedagogiska uppgifter.  
 
Det Mattsson säger får också visst stöd i innehållet i de yrkesorien-
terande texterna. Över tid kan man se smärre förskjutningar från ett 
arbetslivsbeskrivande innehåll, via beskrivningar av egenskaper, anlag 

                                                 
402 Mattsson (1984), s 209. Detta konstaterande utgör ingen central del i Mattssons 
avhandling utan nämns mer tillsammans med förändringar i vägledarutbildningens 
innehåll som ett tillägg till hennes mer centrala resultat kring uppfattningar om 
vägledning. Det ska därför endast ses som en utgångspunkt för mitt eget vidare 
resonemang. 
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och tester till ett innehåll som blir mer undervisande till sin karaktär. 
Frågan kvarstår dock om detta säger något om studie- och yrkesorien-
tering.  
 
Mattssons definition av yrkesvägledning visar på en viss begränsning i 
förhållande till min bestämning av studie- och yrkesorientering i det 
att hon relaterar yrkesvägledning till en valsituation. 
 

Yrkesvägledning kommer jag att använda som en samlingsbeteckning 
av aktiviteter som förbereder individer för studie- och yrkesval.403 

 
Detta, menar jag, innebär att det resonemang som Mattsson sedan för 
kring yrkets innehållsliga förändringar endast kommer att behandla en 
del av studie- och yrkesorienteringen. De förväntningar som ställs på 
utövaren kommer således inte att omfatta förväntningar på utförandet 
av studie- och yrkesorientering utan enbart den del som riktas mot ett 
kommande val. Jag menar att Mattsson till exempel helt bortser från 
studie- och yrkesorienteringens pedagogiska funktion sett i en vidare 
bemärkelse än enbart väljandet, vilket medför att några besvärande 
frågor för förståelsen av studie- och yrkesorientering uppstår.  
 
De första gäller begreppet förväntningar där man kan fråga sig vems 
dessa är men också om förväntningar överhuvudtaget kan utgöra en 
möjlig utgångspunkt då man söker förståelse av en företeelse. Svar på 
frågan om vems förväntningar det handlar om torde utesluta enskilda 
individer. Alltför stora skillnader i individers preferenser vid olika 
tidpunkt och i skilda situationer omöjliggör en sammanslagning till 
något som skulle kunna betecknas som enhetligt. Detta stöds bland 
annat i jämförelser mellan texter för olika målgrupper. Här 
framkommer tydligt att AMS använt sig av just sådana skillnader när 
man riktat sin studie- och yrkesorientering mot bestämda elev-
kategorier. 
 
Då etablerandet av syo som en samhällelig företeelse främst kom att 
ske genom en statlig institutions försorg förefaller det mer troligt att 
det är statens förväntningar som avses. Om så är fallet blir det i 
tidigare svensk syoforskning påvisade motsättningsperspektivet 
mellan AMS och skolan problematiskt, då detta antyder skilda 

                                                 
403 Mattsson (1984), s 6. 
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förväntningar. Motsättningen är dock ett uttryck för olikheter i två 
statliga myndigheters verkställande funktion, varför förväntningar 
enbart speglar hur dessa myndigheter såg på möjligheterna att utnyttja 
studie- och yrkesorienteringen i syfte att uppfylla sin ålagda funktion. 
När Mattsson utgår från skilda förväntningar och de innehållsliga 
yrkesförändringar dessa leder till är det därför myndigheternas syn 
hon uttalar sig om. Dessutom, när hon behandlar förväntningar inom 
skolan blir det skolans funktion som hamnar i fokus och mot-
sättningen till AMS är given.  
 
Här blir konstaterandet att syo ska betraktas som en samhällsföreteelse 
viktig. Det finns en relation mellan studie- och yrkesorientering och 
samhället. För att förstå studie- och yrkesorientering måste den 
behandlas som en process i vilken staten utgör en viktig faktor. Staten 
uttrycker och organiserar de sociala och kulturella krafter som är 
förhärskande i ett givet rum och i en given tid.404 Utifrån uttalade 
intentioner utförs en verksamheten inom en viss institution och på ett 
bestämt sätt vid en tidpunkt. Vid en annan tidpunkt och/eller någon 
annanstans utförs verksamheten på annat sätt. Det är i detta perspektiv 
som de av staten producerade yrkesinformerande texterna ska förstås. 
De ska förstås, inte som en beskrivning av studie- och yrkesorien-
tering utan som ett uttryck för processen. De ska vidare förstås, inte 
som ett uttryck för AMS syn i motsats till skolans, utan som ett 
uttryck för studie- och yrkesorientering. Hade de yrkesinformerande 
texterna framställts av skolan vid samma tidpunkt skulle de antingen 
sett likadana ut eller så hade studie- och yrkesorientering som 
samhällelig företeelse varit något annat. 
 
En ytterligare fråga som måste ställas utifrån Mattssons övergripande 
beskrivning av en förskjutning av yrkeskaraktären är huruvida en 
dylik förskjutning bidrar till förståelsen av studie- och yrkes-
orientering. Åter är skillnader det som utgör utgångspunkten, 
skillnaden mellan att vara informatör, psykolog eller lärare. Självfallet 
är en sådan absolut kategorisering inte möjlig vilket heller inte 
Mattsson påstår.405 Studie- och yrkesorientering är inte informativ vid 
                                                 
404 Castells, Manuel (1996). Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur, 1: 
Nätverkssamhällets framväxt. Göteborg, Bokförlaget Daidalos AB. Författaren för 
ett liknande resonemang kring förståelsen av en teknisk förnyelseprocess. 
405 Mattsson (1984), s 209. Hon säger exempelvis att man förmodligen alltid skulle 
kunna beskriva vägledaren som administratör parallellt med allt övrigt.  
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en tidpunkt, psykologisk vid en annan och pedagogisk vid en tredje 
tidpunkt. De olika funktionerna är hela tiden närvarande medan 
intressefokusering och dominansen av olika arbetsuppgifter skiftar, 
vilket är något helt annat.  
 
Skiftningarna är alltså förlagda på en handlingsnivå och ska ses som 
uttryck för försök att uppfylla intentionen med studie- och yrkes-
orientering, inte som ett uttryck för tillkortakommanden eller 
förändrade intentioner. Inte heller ska skiftningarna ses som ett uttryck 
för att företeelsen har förändrats. Skiftningarna är istället ett uttryck 
för att företeelsens relation till samhället har förändrats vilket i sin tur 
leder till förändringar i utförandet.  
 
Studie- och yrkesorientering kom att etableras som samhällsföreteelse 
i Sverige i början av 1940-talet. Enligt Neymark nödvändiggjordes 
detta bland annat av effekter av rationaliseringar och 
teknisk/ekonomisk utveckling inom arbetslivet som i sin tur lett till en 
differentiering och fördunkling av yrkesvärlden. Det handlade också 
om att de tidigare yrkesutbildningarna blivit mycket mer komplicerade 
till struktur och innehåll.406 Ytterligare skäl som han omnämner var att 
rationaliseringarna inom olika yrkesområden medfört starkare krav på 
"anlagspsykologisk sortering" och att den experimentella psykologins 
forskning kring intelligens och begåvning därför kom att användas vid 
exempelvis testning i syfte att bestämma olika individers personliga 
anlag och intressen.407 Vad som enligt Neymark också var av 
betydelse var, att skolans kontakter med både hem och arbetsliv 
minskade. Den arbetslivsskolning som hemmen tidigare svarat för 
blev allt mindre och ungdomars möjlighet att bilda sig en uppfattning 
om lämpliga sysselsättningar grundade på arbetserfarenhet blev för 
många obefintlig.408 

                                                 
406 SOU 1945:43, s 5-6. Neymark påpekar även utbildningslängdens betydelse. Där 
tidigare en kort utbildning förmedlad genom lärlingsplats gällt, blev utbildning 
under mera skolmässiga former allt mer vanlig både som ersättning och som 
komplement till lärlingsplatserna. 
407 SOU 1945:43, s 6. Också bland arbetsgivare fanns stöd för yrkesorientering. Här 
framfördes argument om gallring för att minska olycksfallen och öka arbets-
effektiviteten. Man såg möjligheter att redan vid ungdomens yrkesval kunna ingripa 
och utifrån anlagspsykologiska aspekter göra dessa val "förnuftiga". 
408 SOU 1945: 43, s 6-7. Två ytterligare skäl som Neymark angav var att man för 
första gången började att kunna tala om yrkesvalet som ett egentligt val betydligt 
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De orsaker till studie- och yrkesorienteringens etablering i Sverige 
som Neymark anger kan ses som förklaringar till såväl uttalade 
intentioner som förklaringar av utformningen av verksamheten på en 
handlingsnivå. Då hamnar man också nära det resonemang Mattsson 
för om förändringar i studie- och yrkesorientering grundade i 
förväntade eller inträffade förändringar i arbetsliv och uttryckta i en 
karaktärisering av yrket. Man för samman företeelse med utförande 
där förändringar på en handlingsnivå förklaras utifrån förändrade 
intentioner. 
 
Tvärtemot detta är det därför som jag, utifrån uttalade intentioner och 
med utgångspunkt i att intentionen är uppfylld, konstruerar mina tre 
syoverkligheter. Dessa används sedan som grund för en del av min 
behandling av studie- och yrkesorientering på en handlingsnivå. 
Genom att betrakta förändringar på en handlingsnivå som ett uttryck 
för försök att uppfylla syftet, och inte som ett uttryck för 
tillkortakommanden, fästs uppmärksamheten på relationen mellan 
företeelse och samhälle.  
 
Förändringar i utförandet kan, som Mattsson säger, orsakas av 
förändrade arbetslivsförhållanden. Detta kan också medföra 
förändringar i uttalade intentioner. Vad jag däremot inte kan säga 
något om är att detta leder till förändringar av företeelsen. Gör jag det 
kommer jag enbart att betrakta företeelsen som ett uttryck för en 
intention där varje förändring i avsikten ger upphov till förändringar 
av företeelsen. Frågan om vad företeelsen är blir därmed omöjlig. 
 
Det är i ett försök att befria mig från denna, och som jag vill kalla, 
”intentionens avsiktlighet” som jag i den fortsatta analysen för 
samman de i kapitlen 7-9 konstruerade syoverkligheterna. Jag vill 
därmed försöka att undvika ett alltför starkt samband mellan intention 
och handling. 
 
När jag utifrån uttalade intentioner inledningsvis konstruerar 
syoverkligheter befinner mig hela tiden analytisk på en intentionsnivå 
och det är intentionerna som vägleder min uppfattning. När jag sedan i 

                                                                                                                   
mindre beskuret av yttre faktorer som klasskillnader, lokalisering, fördomar och 
ekonomi. 
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en sammanslagen bild analyserar studie- och yrkesorientering på en 
handlingsnivå är det analytiska begrepp från denna nivå som är 
vägledande i mitt arbete. Här är heller inte utförandet i fokus. I stället 
är det i relationen mellan företeelsen och olika inblandade aktörer jag 
försöker uppehålla min analys. 
 
För att understryka nödvändigheten av att komma bort från 
avsiktlighet fördjupas analysen ytterligare i nästkommande kapitel. 
Här är Durkheims tankar om samhällelig avsiktlighet betydelsefull. 
Enligt Durkheim kan man inte tala om en samhällelig avsiktlighet 
varför det inte är möjligt att förklara sociala fakta genom att studera 
handlingsmönster. Han menar istället att undersökningar av en 
samhällsföreteelse är av helt annat slag än undersökningar av dess 
orsaker.409 Mot bakgrund av detta blir därför begrepp som solidaritet 
och arbetsdelning tillsammans med socialt tvång och formandet av 
kollektivt medvetande intressanta som utgångspunkter.  
 
En orättvis, begränsande och döljande studie- och 
yrkesorientering 
Studie- och yrkesorientering som orättvis är tydlig redan på en 
intentionsnivå. I beskrivningarna framställs arbetslivet olika beroende 
mot vem texten riktar sig. Alla områden är inte i behov av vidare-
utbildade och beskrivningar av arbetsuppgifter inom dessa områden 
framställs som tämligen okomplicerade. Vidare beskrivs inte 
utbildningsinnehåll i relation till olika yrkesutövningar. Istället talar 
texter riktade mot ungdomar med folk- och grundskolebakgrund i 
allmänna ordalag om trivsel i framtida arbete, minskad arbetslös-
hetsrisk eller förtjänster utanför arbetet. Motsvarande bild för 
studenter är högre lön och bättre befordringsmöjligheter.  
 
Alldeles oavsett syoverklighet framstår en anpassning till rådande 
arbetsliv som övergripande. Den tekniska utvecklingen ska inte 
ifrågasättas, industriarbete ska inte nedvärderas och samhällets 
insatser ska förstås som medvetna åtgärder till stöd för individens 
utveckling. Efter var och ens förmåga finns en plats för alla i ett 
rådande arbetsliv. Bilden av orättvisa förstärks ytterligare genom 
användningen av resultat från gjorda arbetsvärderingar som grund för 

                                                 
409 Durkheim (1978), kapitel ett samt Österberg, Dag (1996). Èmile Durkheims 
samhällsteori. Göteborg: Daidalos, s 25-41. 
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de knapphändiga beskrivningar av yrkesinnehåll som förekommer. 
Denna knapphändighet ersätts till stor del av användningen av 
egenskaper och anlag som utgångspunkt för ett fritt val.410 
 
I en medvetandegörande studie- och yrkesorientering är det 
nödvändigt att synliggöra de inskränkningar som enligt Neymark 
kringgärdar det fria valet. Texternas fokusering på individens 
egenskaper och anlag i detta avseende förstärker bilden av ett 
oproblematiskt arbetsliv. Problem uppstår först när någon genom 
okunskap hamnar inom ett område som han eller hon inte har de 
nödvändiga förutsättningarna för. Här riktas intresset mot de 
nuvarande förutsättningar och de nuvarande kunskaper som individen 
har. Beträffande arbetslivet anges däremot ett framtidsperspektiv. Inte 
så mycket i termer av hur det kommer att se ut i termer av vad som 
kommer att förändras och vad som kommer att bestå, utan mer mot att 
det kommer att förändras och att utbildning därför alltid är bra att ha. 
Denna vaghet medför att det blir omöjligt att relatera kunskaper om 
sig själv och utbildningsintressen till ett innehåll och förhållanden i ett 
kommande arbetsliv. Studie- och yrkesorientering blir i motsats till 
den möjlighetsskapande och motiverande företeelse som uttrycks i 
intentionen om medvetandegörande istället begränsande.  
 
Studie- och yrkesorientering är inte begränsande enbart genom dess 
fokusering på nuvarande egenskaper och vaga beskrivningar av 
framtiden. Också de normerande, icke-ifrågasättande och morali-
serande sätten på vilket detta uttrycks bidrar. Begränsandet framträder 
även i en utbildningsmotiverande studie- och yrkesorientering. Som 
jag redan nämnt är relationen mellan utbildningsinnehåll och arbets-
innehåll i det närmaste obefintlig i texterna. Istället talas det om 
marknadens behov, arbetslöshetshot och allmän nytta som motiv till 
utbildning vilket torde förstärka de tecken från arbetslivet som säger 
att utbildning för att få arbete inte är något som är nödvändigt för alla. 
Andra faktorer som ålder, tålmodighet och rätt inställning kan vara 
nog så värdefulla. Med argument som exempelvis en alltmer dunkel 
                                                 
410 Detta visar sig i den arbetsmarknadsanpassande syons olikhet i beskrivning av 
arbetsliv och förmedling av ett icke-ifrågasättande. Det visar sig också i den 
medvetandegörande och den utbildningsmotiverande syons klass- och könsmässiga 
inordning, den medvetandegörande syons statiska arbetsliv och den 
utbildningsmotiverande syons hänvisning till utbildningserfarenheter och diffusa 
bild av arbetslivet.  
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och för ungdomar svårbegriplig arbetsvärld, börjar texterna att 
använda sig av tidigare erfarenheter från utbildning som referensram 
för att motivera för vidare studier. Också detta torde vara begränsande 
då man därigenom framför allt vänder sig mot en grupp ungdomar 
som redan har goda erfarenheter av utbildning.411 
 
I vissa avseenden är studie- och yrkesorientering döljande. Det gäller 
exempelvis i samband med den arbetsmarknadsanpassande studie- och 
yrkesorienteringens försök att dirigera arbetskraft mot önskvärda 
områden där olägenheter i arbetsförhållanden kunde få en ogynnsam 
inverkan på rekryteringen. Här kan man vid jämförelser mellan elev- 
och funktionärstexter se ett medvetet undanhållande av uppgifter. Än 
mer intressant är dock hur studie- och yrkesorientering upprätthåller 
skenet av frivillighet och därigenom döljer vissa arbetsmarknads- och 
utbildningspolitiska tvångsåtgärder. Samhälleliga bidragsformer och 
stödåtgärder framställs som medvetna satsningar för att komma 
tillrätta med olägenheter som kan tänkas uppstå efter det att individer 
gjort sina val. Aldrig förekommer det att texten behandlar åtgärderna 
som försök till ett medvetet styrande av valen. På liknande sätt döljs 
också en tvingande omorganisering av grundskolan och en tvingande 
dimensionering av gymnasieskolan. För att åstadkomma en sortering 
av ungdomar anpassad efter dessa förhållanden blir det nödvändigt att 
komma bort från beskrivningar av faktiska förhållanden i arbetslivet 
och istället rikta blickarna mot personliga anlag och utbildnings-
erfarenheter. Genom tidigare utbildning har jag fått lära vem jag är 
och vad jag duger till. Då får inte texterna bidra till att skapa obalans i 
rekryteringen genom att framställa vissa arbetsförhållanden som mer 
stimulerande, utvecklande och lönsamma än andra.412 
 
Studie- och yrkesorientering är alltså orättvis, begränsande och 
döljande och det är utifrån detta jag menar att de informerande, 
testande och undervisande funktionerna på en handlingsnivå måste 

                                                 
411 Detta begränsande visar sig i den arbetsmarknadsanpassande syons styrande, 
normerande och icke-ifrågasättande men också i passiviteten beträffande egen 
utveckling. Det visar sig också i och den medvetandegörande syons moraliserande, 
inskränkande, styrande och inordnande och den utbildningsmotiverande syons 
hänvisning till utbildningserfarenheter, styrande och inordnande. 
412 Ett döljande visar sig bland annat i den arbetsmarknadsanpassande syons 
styrande. Det visar sig också i den medvetandegörande syons styrande och statiska 
arbetsliv och den utbildningsmotiverande syons styrande och diffusa arbetsliv. 
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förstås. Inte att förändringar av funktioners dominans innebär 
skillnader i företeelsen eller är förorsakad av skilda intentioner. 
Funktionerna är enbart ett nödvändigt uttryck för vad som möjliggör 
företeelsen.  
 
En anpassbar studie- och yrkesorientering 
Som samhällsföreteelse är studie- och yrkesorientering påverkad av 
såväl närliggande verksamheter som samhälleliga strukturella 
betingelser, varför analysen, som tidigare nämnts, måste föras vidare 
på både handlings- och strukturnivå. På en handlingsnivå utgör aktörer 
i studie- och yrkesorientering min utgångspunkt. Här blir relationen 
mellan texterna och funktionärer samt mellan texter och olika 
kategorier av elever det som tilldrar sig mitt intresse. Härigenom 
kommer också relationen till klass och kön som samhälleliga 
strukturer att användas. För att komplettera en analys på den 
strukturella nivån används dessutom kvalifikation. 
 
Även om jag söker förståelse i de studie- och yrkesinformerande 
texterna och inte i utövandet av studie- och yrkesorientering ger 
jämförelsen mellan mina utgångspunkter i uttalade intentioner och 
Mattsons uppdelning i yrkesfunktioner ytterligare analysmöjligheter. 
Utan att gå in på frågor kring hur undervisning bedrivs eller vilket 
innehåll som förmedlas vid informationsinsatser utförda av vägledare, 
är det, med utgångspunkt i Mattssons karaktärisering av vägledaryrket 
och därtill hörande funktioner information, testning och undervisning, 
två områden jag kommer att beröra.413 Det ena området rör frågor 
kring makt och kontroll och återfinns i nästkommande kapitels 
behandling av syo i relation till icke-syo, syo som medel för kontroll 
och syo betraktad som nödvändig i en samhällsutveckling.  
 
Det andra området anknyter till mitt konstaterande att Mattssons tre 
ovannämnda funktionerna ska ses som ett uttryck för utförandet av 
studie- och yrkesorientering. Detta menar jag då även kommer att 
gälla de uppfattningar om yrkesvalet som Mattsson urskiljt i sin 
avhandling, uppfattningar som alltså enbart innefattar en del i en mer 

                                                 
413 Mattsson (1984), s 209 f. 
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övergripande studie- och yrkesorientering.414 De olika uppfattningarna 
betraktas som medel för att uppfylla företeelsens intention och blir, 
genom att sättas i relation till företeelsen sådan den framträder på en 
intentionsnivå, användbara för att fördjupa förståelsen. Vad framträder 
alltså om Mattssons tre uppfattningar om yrkesvalet betraktas mot 
bakgrund av att studie- och yrkesorientering är orättvis, begränsande 
och döljande? 
  
För att möjliggöra ett sådant betraktande är en genomgång av 
Mattssons uppfattningar nödvändig. Då min avsikt inte är att diskutera 
riktigheten i Mattssons indelning utan att istället använda den för att 
berika mitt eget analysutfall görs emellertid endast en översiktlig 
presentation.  
 
De under 1900-talets inledning dominerande idéerna om yrkesval, och 
ur vilken 1950- och 1960-talets tankar kom att utvecklas, benämner 
hon rationalitetsuppfattningen. Denna uppfattning kännetecknas av att 
individen måste underkasta sig sina dispositioner vilket även 
innefattar intressen. Dessa dispositioner ska fastställas vetenskapligt 
varför ett väljande på basis av intuition eller tillit utesluts. Målet med 
yrkesvalet är en harmoni mellan människa och arbete till ömsesidig 
glädje. Viktigt här är exempelvis idén om att ett yrkesval endast var 
möjligt om olika yrken kunde jämföras med varandra och att dessa 
kunde sammankopplas med en empiriskt grundade klassificering av 
individer. Yrken skulle brytas ned i mindre beståndsdelar och matchas 
mot individers anlag och intressen. Kunskap och information 
bestående av beskrivningar av både arbete och individ i objektiva 
termer är alltså viktig för att möjliggöra ett yrkesval. Arbetare ska 
finna det rätta arbetet och arbetet de rätta arbetarna.415 
 
Den andra uppfattningen, avspeglingsuppfattningen, kan vara något 
svår att skilja från den förra. Mattsson menar att det som utmärker 
uppfattningen är idén om att yrkesvalet speglar någon form av inre 
tillstånd hos individen. Individen visar sig genom sitt val och harmoni 
uppstår genom ett självförverkligande i arbetet. För ett realistiskt val 

                                                 
414 Mattsson (1984), kapitel 6-8. De tre uppfattningar som Mattsson urskiljer och 
som hon beskriver som ”tre grundläggande tankemönster” är rationalitetsupp-
fattningen, avspeglingsuppfattningen och utvecklingsuppfattningen. 
415 Mattsson (1984), kap 7 samt s 178 f 
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är det därför nödvändigt att transformera framtida verksamhet till ett 
inre nu och att kunna bedöma för- och nackdelar med olika handlings-
alternativ. Här har alltså önskningar och behov en framskjuten plats 
vid valet av yrke och där ett yrkesval inom rationalitetsuppfattningen 
framhåller nödvändigheten av kunskap och information, betonas 
istället processer inom individen. Genom att poängtera självför-
verkligande i arbetet försvinner också synen på arbete som något 
påtvingat och nödvändigt. Arbetet är istället det som skapar social och 
personlig identitet.416 
 
Utmärkande för utvecklingsuppfattningen, Mattssons tredje och 
avslutande indelning av tankar om yrkesvalet, är betraktandet av 
yrkesvalet som en process och inte som en enskild handling. 
Utvecklingen ses inte som något för en gång givet utan betraktas 
istället som en interaktion mellan individ och omgivning. Ett riktigt 
yrkesval kan därför aldrig fastställas och individen kan passa för en 
rad olika yrken samtidigt som samma yrke kan passa för 
förhållandevis skilda individer. Under uppväxten formas själv-
uppfattningen varför två förhållanden blir avgörande för hur väl 
individen kommer att finna sig tillrätta i sitt arbete: Hur väl utvecklad 
denna självuppfattning är och vilka möjligheter som ges att föra in 
självuppfattningen i ett arbete. Yrkesvalsprocessen betraktades i nära 
relation till en intellektuell och emotionell utveckling varför begreppet 
yrkesvalsmognad får en framskjuten plats. Vissa beslut är möjliga att 
fatta vid vissa utvecklingsstadier, andra inte. Detta medför att man 
också inom utvecklingsuppfattningen kan tala om mål för yrkesvalet 
även om de inom denna uppfattning måste upptäckas av individen 
själv och att de kan förändras under socialisationen. Beslut som fattas 
vid olika stadier är i likhet med rationalitetsuppfattningen till stor del 
grundade i kunskaper om arbete, arbetsmarknad och om individen 
själv.417  
 
Likheterna mellan de synsätt som ryms inom de olika uppfattningarna 
är, som Mattsson också konstaterar, betydande. Det finns dock 
skillnader där en sådan utgörs av hur yrkesvalet tidsmässigt relateras, 
det vill säga om yrkesvalet betraktas som kopplat till matchningens 

                                                 
416 Mattsson (1984), kap 8.  
417 Mattsson (1984), kap 8. 
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här-och-nu-situation, till nuvarande självbild i förhållande till framtida 
arbetsliv, eller betraktas som en utdragen socialisationsprocess. 
 
Innan jag övergår till att undersöka vad som framträder om Mattssons 
tre uppfattningar betraktas mot en orättvis, begränsande och döljande 
studie- och yrkesorientering, vill jag lägga fram hur respektive 
uppfattning förhåller sig till innehållet i de yrkesinformerande 
texterna. I texterna framträder tydliga spår av de olika 
uppfattningarnas påverkan på innehållet. Som Mattsson själv 
konstaterar går det inte att entydigt tidsbestämma när respektive 
uppfattning dominerar eller när en uppfattning ersätts av någon annan. 
Ändå kan man se hur rationalitetsuppfattningen dominerar 1940-talets 
texter. I tayloris-mens kölvatten sågs vägledningens uppgift att påtala 
vikten av att individers anlag och egenskaper skulle passas in i 
rådande arbets-förhållanden som central. Till stor del behandlar 
texterna dessutom problem som kan uppstå inom olika arbetsområden 
om vissa personliga förutsättningar saknades. Inte alltför sällan 
handlade det i texterna om en ren avrådan. Den matchningssyn som 
finns uttryck inom rationalitetsuppfattningen lämnar allt mer 
arbetslivet som utgångspunkt. Istället blir individer förutsättningar och 
individual-psykologiska förklaringsgrunder allt vanligare. Yrkesvalets 
subjektifierande utgångspunkt som enligt Mattson utmärker 
avspeglingsuppfattningen blir allt mer tydlig.  
 
Under 1950-talet kan man även se hur tankar som ryms inom 
utvecklingsuppfattningen blir allt vanligare. Texterna talar om att man 
förändras över tid och att det man idag är intresserad av inte behöver 
gälla i framtiden. En diffus bild av framtida yrken och arbetsuppgifter 
tillsammans med ett innehåll som påtalar att framtida yrken kan passa 
många olika individers intressen ökar i omfattning. 
 
Generellt sett minskar rationalitetsuppfattningens genomslagskraft i 
texterna under 1960-talet. Ett skäl till detta kan vara att 
arbetsuppgifters abstraktionsnivå har höjts och att ungdomars kunskap 
om arbetsuppgifter och arbetsförhållanden minskat. En annan 
förklaring kan möjligen ses i utvecklingsuppfattningens tankar kring 
yrkesvalsmognad och vad som vid olika åldrar kan vara möjligt att 
besluta om. Texterna ställer alltjämt upp förhållanden för att 
möjliggöra ett matchningsförfarande men av en annan karaktär än 
tidigare. Självbild kvarstår som en referenspunkt medan den tidigare 
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använda jämförelsegrunden, arbetslivsförhållanden, alltmer ersätts av 
upplevelse av skolämnen. Man kan också märka hur avspeglings-
uppfattningens bejakande av upplevelser, behov och intressen 
framhålls i de fall då möjligheten att i framtiden beredas arbete utifrån 
ansågs var goda. 
 
En jämförelse mellan texter skrivna för olika elevgrupper visar att 
rationalitetsuppfattningen dominerar i texter för folkskolans 
ungdomar. Texter för realskolans och senare också grundskolans 
ungdomar omfattas till största del av utvecklingsuppfattningen medan 
avspeglingsuppfattningen synes ha störst genomslagskraft bland texter 
för gymnasister. Generellt inrymmer dock elevtexterna samtliga 
uppfattningar genom att till exempel betona viktiga personlighets-
egenskaper för valet såväl som att påtala att valet inte är så avgörande, 
eller genom att framhålla vikten av att komma underfund om vilka ens 
intressen verkligen är och samtidigt poängtera att intressen ändras och 
att det därför är viktigt att beakta utvecklings- och mognadsprocessen.  
 
Det visar sig alltså att innehållet i de yrkesinformerande texterna inte 
nödvändigtvis förändras på grund av förändringar i dominerande 
uppfattningar om yrkesvalet. De tankemönster som en gång har 
dominerat lever kvar i texter som tillkommit senare och under 
dominans av andra tankemönster. Gäller detta även en orättvis, 
begränsande och döljande studie- och yrkesorientering eller är studie- 
och yrkesorientering enbart ett förändringsbart instrument under 
påverkan av tankemönster, aktörer och verksamhet?  
 
När Mattssons tre uppfattningar ställs mot studie- och yrkesorientering 
visar det sig att samtliga uppfattningar till delar ryms inom såväl en 
orättvis som en begränsande och döljande studie- och yrkesorien-
tering. Inom en orättvis syo ryms rationalitetsuppfattningens syn på 
matchning efter devisen rätt man på rätt plats och uppfattningens 
objektivitetskrav genom hänvisning till vetenskapliga undersökningar. 
I en orättvis studie- och yrkesorienterings skilda arbetsliv ryms också 
avspeglingsuppfattningens syn på självförverkligande genom arbete 
och att arbete bidrar till skapandet av en personlig identitet. 
Utvecklingsuppfattningens syn att ett arbete kan passa många olika 
individer och att ett val är beroende av kunskaper om arbete och en 
väl utvecklad självuppfattning får plats i en orättvis studie- och 
yrkesorientering genom att den poängterar individuella egenskaper 
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samt att den inte relatera utbildningsinnehåll till bestämda yrkes-
uppgifter. 
 
Inom en begränsande studie- och yrkesorientering och dess 
användning av tidigare utbildningsbaserade erfarenheter, dess diffusa 
bilder av ett framtida arbetsliv samt olikheter i överförda kunskaper 
och de olikheter mellan elever som detta medför, ryms också de tre 
uppfattningarna. Det gäller exempelvis rationalitetsuppfattningens syn 
på matchning och nödvändigheten av kunskaper, avspeglingsupp-
fattningens syn på relationen mellan nu och framtid och utvecklings-
uppfattningens syn på betydelsen av att förstå att valet är relaterat till 
ålder och mognad. 
 
Att på liknande sätt inrymma de olika uppfattningarna inom en 
döljande studie- och yrkesorientering låter sig inte göras på grund av 
döljandets natur. Vad som däremot kan konstateras är att man genom 
att medvetet undanhålla uppgifter på intet sätt äventyrar möjligheterna 
för förekomsten av något som kan rymmas inom de tre yrkesvals-
uppfattningarna. 
 
Av detta följer också att studie- och yrkesorientering som företeelse på 
en handlingsnivå är anpassbar. I förhållande till en snabb förändrings-
takt inom arbetsliv, skola och vetenskap är detta nödvändigt för att 
hela tiden kunna svara mot och uppfylla den egna intentionen. Det 
innebär också att studie- och yrkesorientering hela tiden är utsatt för 
ett yttre tryck och en påverkan från andra företeelser.418 Vad som 
också framstår genom användningen av yrkesvalsuppfattningar är att 
denna utsatthet inte är något som måste undvikas i studie- och 
yrkesorientering utan istället är en förutsättning för företeelsen som 
sådan.  
 
Klass 
I analysen av klass är innehållet i de yrkesinformerande texterna i 
fokus och inte textens sak. Det innebär att jag befinner mig på en 
analytisk handlingsnivå med frågor om skillnader mellan texter för 

                                                 
418 Denna utsatthet är något som jag, med en terminologi hämtad från Bernstein, 
menar framför allt har sin orsak i svag klassificering och en svag inramning, till 
vilket jag återkommer i nästa kapitel.  
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olika målgrupper och hur innehållet i funktionärsmaterialet behandlar 
klass. 
 
Tydliga skillnader i beskrivningar av arbetslivet för skilda 
elevgrupperingar har redan konstaterats. Dessa skillnader blir än mer 
tydliga om man också tittar på de förhållningssätt som elevtexterna 
uppmanar till. I folkskoletexter kan man t ex läsa att anställda 
noggrant ska följa instruktioner från sina överordnade och att man 
omedelbart kan bytas ut om man inte klara av arbetstempo eller har 
naturliga förutsättningar för arbetet i fråga. Man får också veta att man 
ska betrakta arbetet som en livssak och hysa aktning och respekt för 
det nyttiga arbetet. Den pågående arbetsdelningen inom industrin 
uttrycks som möjligheter att bli specialist och att ett negativt 
förhållningssätt gentemot detta skulle vara detsamma som att vara 
fientligt inställd till samhällsutvecklingen.  
 
Realskoleungdomar behöver enligt texterna inte ägna samma tid som 
folkskolans elever åt yrkesfunderingar. Här är det viktigare att tänka 
taktiskt och välja linje där man har lättast att få höga betyg. Så 
småningom kommer man att finna sin väg in i ett yrkesliv där man då 
har förutsättningar att trivas. Texter som vänder sig till en grupp 
ungdomar som redan visat ett visst intresse för fortsatt utbildning 
tonar ner de direkta kopplingarna till arbetslivet, något som ytterligare 
förstärks i de generella texter som börjar framställas i anslutning till 
grundskolans genomförande. Trots att de generella texterna inte längre 
vände sig till en homogen utbildningsmotiverad grupp ungdomar 
övertog man inget av folkskoletexternas mer explicita hänvisningar till 
arbetslivet. Istället betonas möjligheter som öppnas genom att hålla så 
många vägar som möjligt öppna tillsammans med en framtida 
arbetsmarknads behov.  
 
Om folkskolans och realskolans ungdomar skulle tänka på olika saker 
beträffande val och framtid hade gymnasisten det betydligt mindre 
bekymmersamt i detta avseende, åtminstone under 1940- och 50-talet. 
Då valfriheten var betydligt större än för icke-studenter kunde man 
förlita sig på sina intressen och bortse från arbetsmarknadssituation 
och andra utanförliggande begränsningar. Under 1960-talet förändras 
dock innehållet något mot att närma sig realskolans och grundskolans, 
också detta med hänvisning till förändrade marknadsbehov. 
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Den grund för socialisering som innehållet uttrycker beträffande 
självbild, både i förhållanden till andra och till annat, är tydlig. 
Skillnader i förekomsten av direkt normerande uttryck mellan olika 
elevmaterial är till exempel påtaglig. Uttalade uppmaningar om 
förhållningssätt och föreskrivna förståelsesätt är vanligare i texter för 
folkskoleungdomar medan detta uttrycks indirekt genom vad som 
beskrivs, exempelvis lön och befordringsgång, i gymnasisttexter419. 
 
Socialiseringen genom elevtexters innehåll kan även äga rum på andra 
sätt inom studie- och yrkesorienteringen. Det ständigt ökande antalet 
tjänstemän inom skolan gör att dessa får en betydelsefull roll i 
sammanhanget. Det blir därför av intresse att undersöka den grund för 
information, undervisning och vägledning som uttrycks i funktionärs-
texterna. Som underlag för detta använder jag mig av den indelning 
och det tillvägagångssätt som Gesser använde vid sin undersökning av 
hur yrkeskrav uttrycktes i Svenskt yrkeslexikon.420  
 
Utgångspunkten för Gesser var att, utifrån taylorismens antagande om 
arbetsdelning som grund för rationell arbetsledning, undersöka 
fördelningen mellan mentala och manuella arbetsuppgifter, uttryckta 
som förutsättningar för att klara arbetet i olika yrkesklasser. En ojämn 
fördelning mellan dessa slag av förutsättningar, menade han, kunde 
medförda en klassmässigt relaterad kunskapsmonopolisering och 
underordning. Uppdelningen i mentalt-manuellt stöds av något Gesser 
benämner som en spontan ideologi. Den innefattar tanken om 
manuella yrkens sociala underlägsenhet och att utförandet av manuella 
yrken knappast kräver några mentala egenskaper.421 De yrken som 
behandlades grupperade Gesser in i tre klasser, arbetare som 
                                                 
419 En jämförelse mellan olika elevtexter på detta sätt kan tyckas underlig då 
folkskolan innefattar samtliga ungdomar av vilka några fortsätter i realskolan och av 
vilka några går vidare till läroverk. Jag menar dock att jämförelsen är möjlig genom 
avsaknaden i folkskolans texter av kopplingar till högre teoretiska studier. Häftet Att 
välja yrke fanns helt enkelt inte för de som skulle läsa vidare utanför 
yrkesutbildningens ram. 
420 Gesser (1977). Resultatet av Gessers undersökning visar på god överensstäm-
melse med principerna för taylorismens uppdelning mellan planering och ledning av 
arbetet å ena sidan och utförandet av produktionsarbete å den andra. Arbetare ska 
endast utföra olika manuella uppgifter som i förväg planerats inom arbetsdelningens 
mentala sida. 
421 Gesser (1977), s 3. En spontan ideologi är en ideologi som är oreflekterad och 
uttrycks på ett relativt omedvetet sätt. 
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omfattade cirka 44 % av samtliga yrken i lexikonet, lägre medelklass-
yrken omfattande 40 % och högre medelklassyrken omfattande 16 % 
av alla yrken.422  
 
De önskvärda förutsättningar som han därefter undersökte i respektive 
yrke delades in i fysiska och psykiska förutsättningar. De psykiska 
förutsättningarna bestod av tre undergrupper. En som omfattade 
kognitiva förutsättningar som exempelvis logiskt tänkande, idérike-
dom, matematisk och språklig förmåga. En andra grupp bestod av 
relationsfaktorer som kontakt- och samarbetsförmåga och en tredje 
grupp benämnd restkategori med möjliga kopplingar mellan mentala 
och manuella arbetsuppgifter. Hit räknade Gesser bland annat 
händighet, koncentrationsförmåga och formuppfattning. I min analys 
har jag fört samman de två sistnämnda undergrupperna till en grupp 
som jag kallar blandade krav.423 Det innebär att jag arbetar med tre 
grupper, en med psykiska förutsättningar/krav, en med fysiska 
förutsättningar/krav och en med blandade krav. 
 
En jämförelse mellan min analys av innehållet texterna och resultatet 
av Gessers undersökning visar på att de skillnader han 
uppmärksammat i sin analys gällde redan trettio år tidigare.424 Under 
1940-talet finner man ur lexikonets beskrivningar, under rubriken 
”Yrket kräver”, att vad som framför allt krävs i gruppen arbetaryrken 
är fysiska egenskaper relaterade till psykomotorisk kompetens eller 
manuella färdigheter. Det är viktigt att ha god muskelstyrka, starka 
ben, god syn och bra hörsel. I gruppen högre medelklassyrken krävs 
däremot mentala färdigheter relaterade till kognitiv och social 

                                                 
422 En ytterligare precisering visar att Gesser till gruppen arbetarklassyrken räknade 
hantverksyrken såväl som tempoarbeten. Till gruppen lägre medelklassyrken 
inbegreps bland andra småföretagare, kontorsanställda på lägre nivå, sjuksköterskor 
och grundskollärare och till gruppen högre medelklass räknades högre tjänstemän i 
enskild och offentlig förvaltning, vissa kultur- och informationsyrken på högre nivå 
som högskolelärare och skolledare, fria yrken som advokat och läkare samt 
direktörer. 
423 Skälet till detta är att jag menar att den undergrupp som består av relationer till 
omvärlden, på samma sätt som undergrupp tre, kan ses som en möjlig koppling 
mellan mentala och manuella uppgifter samtidigt som mitt huvudsakliga intresse, på 
liknande sätt som Gessers, framförallt riktas mot de två grupperna fysiska och 
psykiska förutsättningar/krav.  
424 En utförligare redovisning av yrken och krav för respektive yrken som finns 
beskrivna i de texter jag undersökt finns redovisade under bilaga 2 a-c. 
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kompetens som strikt logiskt tänkande, idérikedom och teknisk 
förståelse men även initiativförmåga, organisationsförmåga samt 
förmåga att fatta snabba beslut. De blir genom detta dessutom allt mer 
processoberoende till sin karaktär. 
 
Antalet yrken i var och en av de tre grupperna är detsamma varför det 
även bör noteras att det i gruppen lägre respektive högre medelklass-
yrken finns närapå dubbelt så många krav angivna som i gruppen 
arbetarklassyrken. Med tanke på skillnaden i angivna krav mellan 
grupperna förstärks därmed bilden av högre medelklassyrkens behov 
av mentala förmågor. 
 
Tabell 10.1 Sammanställning av uttalade yrkeskrav för tre nivåindelade 
yrkesgrupper hämtade ur Yrkeskartoteket utgivet av SAK/AMS under 1940-talet. 
 
 Arbetar- 

klassyrken 
Lägre 
medelklassyrken 

Högre 
medelklassyrken 

Fysiska krav 26 36 22 
Blandade krav 23 45 37 
Psykiska krav 3 16 32 
Totalt 52 97 91 

Källa: AMS centralarkiv, seriesignum ÖIa. Indelningen avser 10 yrken ur vardera 
yrkesklass och yrkenas angivna krav fördelad på tre kravkategorieri enlighet med 
Gesser 1977.425 
 
Under 1950-talet upptar yrkeskraven i Svenskt yrkeslexikon 
fortfarande en stor plats av innehållet. Med samma indelnings-
förfarande och i stort sett samma yrken som använts under 1940-talet 
framkommer följande.426 
 
 
 
 

                                                 
425 Indelningen bygger alltså på den Gesser använde 1977. Till fysiska krav förs 
bland annat hälsa, syn, hörsel, muskelstyrka och balans. Till blandade krav (av 
Gesser benämnd som en restkategori) förs förutsättningar som kan kopplas både till 
fysiska och psykiska krav som till exempel händighet, formsinne, ordning, renlighet 
och behärskning. Till de psykiska kraven räknas bland annat logiskt tänkande, 
idérikedom, språklig förmåga, teknisk förståelse och konstnärlig förmåga 
426 Då yrkesbenämningar ändras och vissa yrken bortfaller medan andra tillkommer 
är inte en absolut överensstämmelse i fråga om de undersökta yrkena möjlig. Det är 
för att täcka in 1940-talets yrken och 1960-talets yrken som antalet undersökta yrken 
i respektive grupp under 1950-talet är 12 till antalet. 
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Tabell 10.2 Uttalade yrkeskrav för tre nivåindelade yrkesgrupper hämtade ur 
Yrkeskartoteket och Svenskt yrkeslexikon utgivna av AMS under 1950-talet.  
 

 Arbetar- 
klassyrken 

Lägre 
medelklassyrken 

Högre 
medelklassyrken 

Fysiska krav 37 31 25 
Blandade krav 18 40 39 
Psykiska krav  8 20 24 
Totalt 63 91 88 

Källa: AMS centralarkiv, seriesignum ÖIa. 
 
Även om andelen psykiska krav ökar inom gruppen Arbetarklassyrken 
är bilden i stort densamma. I samma utsträckning som det är viktigt att 
vara stark och frisk om man har tänkt sig ett arbetaryrke, är det viktigt 
att vara ”mentalt välutrustad” om man tänkt sig ett yrke inom högre 
medelklass. Om man till detta lägger förekommande beskrivningar 
inom gruppen ”blandade krav” för respektive yrkesklass förstärks en 
uppdelning av yrkesvärlden ytterligare. I både arbetarklassyrken och 
högre medelklassyrken är det viktigt att vara lugn och noggrann men 
medan man i arbetarklassen ska vara trevlig är det i högre 
medelklassyrken bra med ett smidigt sätt. Man bör också i den 
förstnämnda gruppen vara uthållig och anpassningsbar eller med andra 
ord besitta ideologisk-normativa och uppgiftsrelaterade kvalifikationer 
medan viktiga egenskaper i den andra gruppen är förmåga att kunna 
fatta snabba beslut, ha god organisationsförmåga och 
koncentrationsförmåga samt i en del fall vara auktoritativ, det vill säga 
ideologisk-normativa och utvecklingsinriktade kvalifikationer. 
 
Under 1960-talet är förhållandena i stort sett oförändrade, manuell 
styrka i arbetaryrken och mental styrka i högre medelklassyrken. 
 
Tabell 10.3 Uttalade yrkeskrav för tre nivåindelade yrkesgrupper hämtade ur 
Svenskt yrkeslexikon utgivet av AMS under 1960-talet.  
 

 Arbetar- 
klassyrken 

Lägre 
medelklassyrken 

Högre 
medelklassyrken 

Fysiska krav 23 20 10 
Blandade krav 11 14 18 
Psykiska krav  5 10 16 
Totalt 39 44 44 

Källa: AMS centralarkiv, seriesignum ÖIa. 
 
Angivna krav minskar kraftigt i jämförelse med tidigare årtionden. 
Från 1950-talets 67 krav för gruppen arbetarklassyrken har antalet 
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minskat till 42, lägre medelklassyrkens 104 krav har blivit 45 och för 
gruppen högre medelklass har antalet minskat från 96 till 44. Den 
kraftiga minskningen kan förklaras av att man från mitten av 1960-
talet började arbeta med ett på förhand bestämt antal krav som skulle 
ge en uppfattning om yrket.  
 

[…] försök till bedömningar av de krav i fråga om fysiska och 
psykiska egenskaper som föranleds av de för yrket i dess helhet 
väsentliga arbetsuppgifterna och arbetsförhållandena. De bör betraktas 
mera som ’riktningsgivande’ information än som redovisning av 
’kravprofiler’.427 

 
Under inledningen av 1960-talet provade man sig fram med ett antal 
egenskaper för att slutligen stanna vid 7 egenskaper för fysiska krav, 
som exempelvis muskelstyrka, rörlighet och synskärpa, och 12 
egenskaper för psykiska krav, som exempelvis räkneförmåga, logisk 
förmåga och koordinationsförmåga.428 Förutom dessa egenskaper 
angavs i texten även speciella intressen som kunde vara av betydelse 
för yrkesutövningen samt graden av ansvar där detta kunde anses 
befogat. Ansvar införs för övrigt i en del yrkesbeskrivningar som egen 
rubrik presenterad i direkt anslutning till de uppställda yrkeskraven.  
 
Genom att införa ansvarsbegreppet som egen rubrik förstärks den 
noterade skillnaden mellan högre medelklassyrken och 
arbetarklassyrken både avseende den kvantitativa och den kvalitativa 
användningen. Ansvar sägs förekomma i endast två yrken inom 
gruppen arbetarklass, i fyra inom gruppen lägre medelklass och i nio 
av de 10 undersökta högre medelklassyrkena. Vidare används ansvar 
på skilda sätt i de olika grupperna. Medan ansvar i lägre och högre 
medelklassyrken innebär ett ansvar riktat gentemot andra individers 
integritet, säkerhet, rättigheter eller liknande, används ansvar inom 
arbetarklassens yrken på ett sätt som mycket påminner om 
Frykholm/Nitzlers konstaterande om skillnaden i klassrumsspråk och 
begreppsanvändning mellan en studieförberedande och en 
yrkesförberedande gymnasieklass.429 Ansvar för huggaren innebär 
således att:  
                                                 
427 Svenskt yrkeslexikon 1967, s 8. 
428 Koordinationsförmåga är exempel på en egenskap som Gesser kallade för 
restkategori och som i tabellen ovan benämns blandade krav. 
429 Frykholm/Nietzler (1989), s 318 f.  
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ansvar för egen och andras säkerhet. Stor omsorg fordras i fråga om 
arbetsteknik och redskapens hantering främst för undvikande av 
olycksfall men också för att inte värdeminskning skall uppstå vid 
aptering och övrig hantering av det värdefulla virket eller på den 
uppväxande skogen.430 
 

Utan att använda begrepp som ansvar kan man återfinna liknande 
beskrivningar i andra yrken ur samma grupp under t ex psykiska 
egenskaper som yrket kräver. En tillskärare inom skotillverknings-
industrin behöver förutom tre fysiska egenskaper, normal syn, styrka i 
rygg ben och fötter och rörlighet i form av smidiga starka handleder 
och händer, även en psykisk förutsättning: formuppfattningsförmåga. 
Denna förutsättning behövs för att inte orsaka onödiga kostnader. 
 

arbetet går ut på att ur ett skinnstycke ta ut delarna med minsta 
möjliga spill.431 

 
Det kanske viktigaste innehållsliga underlaget för en studie- och 
yrkesorientering utförd av tjänstemän bidrar alltså till en klassmässigt 
relaterad kunskapsmonopolisering och underordning och att studie- 
och yrkesorientering som företeelse därför också bidrar till detta. 
 
Kön 
Studie- och yrkesorientering bidrar även till en könsmässigt relaterad 
underordning. Innan jag närmare går in på att belägga detta är vissa 
förhållanden i min utgångspunkt nödvändiga att slå fast. På samma 
sätt som i föregående avsnitt förs analysen på en handlingsnivå med 
frågor till de yrkesinformerande texterna. Som jag tidigare sagt 
intresserar jag mig inte för frågan om huruvida flickor socialiseras in i 
passande könsroller eller om de utifrån en feministisk 
poststrukturalism kan sägas positionera in sig själva.432 Detta innebär 
att jag inte tar ställning till i vad mån det förekommer flera diskurser 
som i sin tur kan ge upphov till olika sätt att vara. Inte heller blir 

                                                 
430 Svenskt yrkeslexikon 1967, s 317. (Min understrykning.) 
431 Svenskt yrkeslexikon 1969, s 50 
432 Se bland andra Walkerdine, Valerie (1989). Feminity as Performance. Oxford 
review of Education, 15 (3), 267-279 och Davies, Bronwyn & Banks, Chas (1992). 
The gender trap: a feminist post-structuralist analysis of primary school children’s 
talk about gender. Journal of Curriculum Studies, 24 (1), s 1-25 
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problem kring mångtydigheten av begreppet ”flickor” och att 
innebörden skulle skifta i förhållande till diskursiva kontexter 
intressant. Istället är min utgångspunkt med stöd i Durkheim att alla 
positioner inte står till förfogande. Durkheim menar att de 
uppfattningar och handlingar som tränger sig på utifrån inte mottas 
passivt av individen utan att vi istället individualiserar dessa och ger 
dem en personlig prägel. En yttre gräns för denna individualisering 
gör dock att möjligheterna begränsas. 
 

Det finns ingen social konformism som inte rymmer en hel skala av 
individuella nyanser. Inte desto mindre är fältet för tillåtna variationer 
begränsat. Det saknas eller är mycket litet i kretsen av religiösa och 
moraliska fenomen, där variationen lätt blir ett brott; det är större när 
det gäller det ekonomiska livet. Men t o m i det senare fallet påträffar 
man förr eller senare en gräns, som inte kan överskridas.433 

 
Liknande resonemang förs också av feministiska forskare som 
exempelvis pedagogen Alison Jones. Visserligen finns det många 
olika sätt för flickor att vara flickor men det finns gränser. Hon menar 
också att flickor är påverkade av könsrelationer i ett större samman-
hang och de tar på ett påtagligt sätt till sig den dominerande fram-
ställningen av könen.434 Det är i detta sammanhang som studie- och 
yrkesorientering verkar. Mitt inledande påstående gäller alltså att 
studie- och yrkesorientering bidrar till en könsmässigt relaterad under-
ordning, inte i vad mån samtliga flickor sedan socialiseras in i eller 
positionerar sig själv i denna underordning. 
 
Studie- och yrkesorienteringens bidrag kommer till uttryck på en rad 
skilda sätt. Ett sådant finns i den könsmässiga obalans som råder inom 
det som behandlas. Här handlar det inte om en kvantitativ obalans 
mellan beskrivningar av kvinno- respektive mansdominerade yrken då 
en sådan kan ha sin förklaring i en faktisk fördelning i en för tiden 
rådande arbetsmarknad. Istället handlar det om en könsrelaterad 
behandling av till exempel pojkars och flickors insända frågor till 
Radiobrevlådan. Allt kunde inte behandlas i de 15 minuter korta 
programmen, varför ett urval var nödvändigt. Skälen till detta urval 
anges till arbetsmarknadsbehov och förändringar inom utbildning och 
                                                 
433 Durkheim (1978), s 17, fotnot 6. 
434 Jones, Alison (1994). Flickor blir ”flickor” i ett socialt spel av betydelser och sätt 
att vara. Kvinnovetenskaplig Tidskrift, nr 4, s 30-39. 
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arbetsliv varför vissa yrken eller yrkesområden, trots brevfrågor, 
aldrig behandlades i radio. En jämförelse grundad i kön visar på ett 
ytterligare urvalskriterium. Om man med denna utgångspunkt 
exempelvis undersöker de mest efterfrågade yrkena inom gruppen 
”icke behandlade i radio” under 1940-talet, finner man att samtliga är 
frågor som relaterar till kvinnliga yrkesområden.435 
 
Flickors tankar kring val är av underordnad betydelse, något som 
också förstärks i direkta beskrivningar av konkurrenssituationer som 
ibland kan uppstå om utbildningsplatser eller arbeten. Här får flickor 
veta att inte konkurrera med pojkar utan i sådana fall söka sig mot 
andra områden. De får veta att kvinnors främsta uppgift är att finnas 
som reserv för män där behov på arbetsmarknaden av tillfällig natur 
kan tänkas uppstå.436 
 
Beträffande stöd för utbildningsambitioner uttrycks detta till 
övervägande del som positivt för pojkar. För flickor som intresserar 
sig för traditionellt kvinnodominerade yrkesområden är stödet 
likaledes stort. Till manligt dominerade yrkesområden är stödet för 
flickor betydligt mindre. Samma bristande stöd för att söka utbildning 
får flickor som intresserade sig för områden med stort behov av 
okvalificerad arbetskraft. Här gäller istället att få ut flickor i 
arbetslivet. Inom kvinnodominerande yrkesområden, som exempelvis 
vård och småskola är det också generellt sett värdefullare med ett 
genuint människointresse än lärdom och läshuvud.437 
 
Vidarutbildning är något som främst är av betydelse för pojkar. Att 
detta blir än mer uttalat inom högre utbildning förstärks i studenttexter 
av att studenten alltid är man. Om en flicka skulle utbilda sig handlade 
det mer om att skaffa sig en utbildning att ha nytta av i andra 
sammanhang än i arbetslivet. När hon inte längre behövdes där kunde 
en huslig utbildning vara bra att ha då hon därigenom kunde rädda sig 
in i det husliga området och bli husmor i ett eget hem.438 
 
                                                 
435 Som exempel kan följande yrken och förfrågningar som inte behandlats, nämnas: 
Bibliotekarie-10 frågor, Djurskötare-36 frågor, Postexpeditör-20 frågor och 
Telefonist-13 frågor. 
436 Ett sådant exempel återfinns i citat 348. 
437 Se till exempel citat 384, 385, 386 och 390. 
438 Se exempelvis citat 387 
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En könsrelaterad underordning förstärks också genom 
rekommendationer av alternativa yrken. Utlagda i en vertikal yrkes-
fördelning visar det sig att medan angivna exempel för pojkar befinner 
sig på samma eller högre yrkesklassmässig nivå, är exemplen för 
flickor hämtade från lägre nivåer. Om en flicka exempelvis vill bli 
bilmekaniker målas först en problembild upp då ju denna typ av 
fundering kan tänkas medföra att en konkurrenssituation för pojkar 
uppstår. Hon får veta att det är ett ganska besvärligt arbete med 
obekväma arbetsställningar och ointresserade arbetsgivare och inte 
blir arbetet lättare som bilelektriker. Kan hon däremot tänkas sig ett 
arbete som kontorist vid en motorfirma eller värdinna vid en 
bensinstation finns goda möjligheter till anställning.439 En 
föreställning om ”kvinnlighet” tycks styra alternativen. Kvinnor 
behövs där deras egenskaper kommer väl till pass. De behövs på 
grund av sitt lätta handlag och sina mjuka smidiga fingrar. Flickor 
påstås söka sig till arbetsplatser där de kan använda sin fingerfärdighet 
och där de får syssla med prydliga saker eller där deras ljusa lugn och 
rätta tålamod kan behövas. Arbetsuppgifter relateras till person-
relaterade egenskaper eller kompetens istället för kvalifikationer 
medan det för pojkar i betydligt större grad är det omvända som 
gäller. Det kanske kraftigaste uttrycket för en könsrelaterad under-
ordning finner man i exempel inom sjöfart. En rad problem i 
utförandet av uppgifter gör att en flicka bör tänka sig för ordentligt 
innan hon ger sig in på en sådan yrkesbana om hon nu inte råkar vara 
gift med en styrman som kan finnas tillhands med nödvändig 
assistans. 
 
Detta är en bild som väl stämmer överens med den klassificering av 
manliga och kvinnliga kvalifikationer/egenskaper som Dahlerup 
genomförde 1989 i ett projekt som syftade till att försöka bryta 
könsuppdelningen beträffande val av utbildning och yrke.440 Genom 
att utgå från vad som uppfattas som utmärkande kvinnliga egenskaper 
i arbetslivet som exempelvis fingerfärdighet, tålmodighet och social 
förståelse till skillnad från manliga egenskaper som fysisk styrka, 
teknisk kunnighet och ledaregenskaper menar Dahlerup att det är just 
uppfattningen om vad som anses normalt för ett kön som styr att 

                                                 
439 Se exempelvis citat 351 
440 Dahlerup, Drude (red) (1989). Kön sorterar: könsopdeling på arbejdspladsen. 
Köpenhamn: Nordiska ministerrådet. 
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kvinnor särbehandlas när de söker arbete och att detta därmed kan 
betecknas som en direkt diskriminering. Ett uttryck för en indirekt 
diskriminering är sedan effekterna i termer av exempelvis 
samhällsinstitutioners återskapande av förhållanden där kvinnor 
befinner sig i yrken som är lägre värderade än männens.  
 
I elevtexterna kan man alltså finna flera exempel på en direkt 
diskriminering både i angivna egenskaper som framhålls i samband 
med att kvinnors tankar inför val av yrke och utbildning behandlas 
men också i uppdelningen under beteckningar som kvinno-
dominerande yrkesområden och hur sedan dessa beskrivs. Om man 
däremot, med Dahlerups klassificeringsprincip som grund, undersöker 
behandlingen av yrkeskraven i de trettio yrken ur Svenskt yrkes-
lexikon som jag använt vid behandlingen av klassbegreppet finner 
man att studie- och yrkesorientering mera är ett uttryck för en indirekt 
eller dold diskriminering än en direkt. De yrkeskrav som beskrivs, och 
som senare får utgöra underlag för funktionärers möten med elever, 
kan genom att uttrycka en könsmässig uppdelning likt Dahlerups 
klassificering innebära en direkt diskriminering. Så är alltså inte fallet. 
Visserligen förkommer en övervikt av egenskapstermer kring teknik 
och logik (räkneförmåga, teknisk/naturvetenskaplig förmåga, logiskt 
tänkande, beslutsförmåga och tekniskt/mekaniskt sinne) inom gruppen 
”manliga yrken”. Och visserligen kan man finna en liten övervikt av 
egenskaper som anpassningsförmåga, människoförståelse och 
känslomässig mognad inom kvinnodominerade yrkesgrupper. Till 
övervägande del uppvisar dock de förekommande yrkeskraven inom 
respektive yrkesområden en betydande blandning av det Dahlerup 
benämner som manliga respektive kvinnliga egenskaper.441  
 
De klassmässiga skillnader som konstaterats i föregående avsnitt 
förstärks dock ytterligare. Om man exempelvis tittar på egenskaperna 
samarbetsförmåga och problemlösning förekommer dessa överhuvud-
taget inte inom något av arbetaryrkena. Inom cirka en tredjedel av de 
lägre medelklassyrkena och i nästan samtliga yrken inom gruppen 
högre medelklass anges dessa krav däremot som nödvändiga.442 
                                                 
441 Se bilaga 2 a-c 
442 Se bilaga 2 a-c. Samarbetsförmåga och problemlösning är exempel på krav som 
börjar användas under 1960-talet då precisionen ökade genom antal och fastställda 
benämningar. (Den förstnämnda förekommer i några fall redan under 1950-talet.) 
Samarbetsförmåga förekommer i 9 av 10 yrken inom högre medelklass och 



 
 

242

Förekommande egenskaper med en övervikt i arbetarklassyrken är 
däremot inte lika framträdande. Inom gruppen ”blandade krav” under 
1960-talet kan dock noteras att egenskaperna ordningssinne, händighet 
och uthållighet finns angivna i några arbetarklassyrken men inte i 
något yrke i de övriga två yrkesklassgrupperna.443  
 
Det klassmässiga underordnandet framstår alltså som något mera 
uttalad än det könsrelaterade. Studie- och yrkesorientering ger dock 
uttryck för en könsmärkning och bidrar därför till denna process. 
Genom uttryckssätt och beskrivningar av arbetsförhållanden framstår 
vissa egenskaper som kvinnliga respektive manliga. I vad mån detta 
sedan bidrar till en könssegregering lämnar jag med konstaterandet att 
om så är fallet är studie- och yrkesorienteringens bidrag till en sådan 
diskriminering av indirekt karaktär. 
 
Kvalificering för yrkeskunnande eller disciplinering 
En stor del av tidigare syoforskning har som jag redan påtalat utgått 
från motsättningen mellan skola och arbetsliv. Här tycks de skilda 
samhällsuppdragen för skola och arbetsliv, att utbilda och att 
producera, fått utgöra ett viktigt fokus. Om man i stället utgår från ett 
begrepp som synes vara gemensamt för detta spänningsfält, 
yrkeskunnande, och sedan använder den precisering av begreppet som 
Ellström angett, framträder några likheter och skillnader i betydelse 
och användbarhet inom respektive område som kan underlätta 
förståelsen av studie- och yrkesorientering.444  
 
Utbildning kvalificerar för arbetsmarknaden. Alldeles oavsett 
utbildningens innehåll kan några genom utbildningslängd och nivå 
beredas inträde medan andra utesluts. Också arbetslivet kvalificerar 
genom anställningslängd och typ av sysselsättning till en arbets-
marknad. Skillnaden här är, att medan den arbetsmarknadskvali-
fikation som sker i skolan kan ha karaktären av att vara formell och 
dokumenterad i betyg, kan arbetslivets kvalificering vara något som i 
en viss mening krävs för att med framgång utföra vissa uppgifter. En 
reell kvalifikation kan naturligtvis ges genom utbildning men är dock 
                                                                                                                   
problemlösning i 8 av 10. Motsvarande siffror för lägre medelklassyrken är 3 av 10 
respektive 5 av 10. I arbetaryrken förekommer inte egenskaperna i några yrken. 
443 Se bilaga 2 a-c där ordningssinne förekommer i 4 av 10 yrken, händighet i 2 av 
10 och uthållig i 2 av 10. 
444 Ellström (1992) 
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mer tillfällig. Man kan alltså tänka sig att studie- och yrkesorientering 
genom en allt starkare koppling till skolan kommer att tjäna den 
formella kvalifikationen mer än en reell. Man kan också tänka sig att 
skolan har reella krav som utgångspunkt för hur yrkeskunnande 
behandlas. 
 
Det ovan beskrivna perspektivet på yrkeskunnande behandlar alltså 
vad som tillhandahålls individen. Med samma utgångspunkt kan också 
yrkeskunnande behandlas utifrån vad en yrkesutövning kräver. Här 
handlar det då om vad som utgör grunden för kraven. Dessa kan tas i 
antingen de faktiska krav som yrkesutförandet ställer eller också i 
förväntningar som ligger utanför själva utförandet uttryckta i 
exempelvis önskvärda personrelaterade egenskaper. De skilda 
utgångspunkterna tas alltså i yrkets faktiska krav eller en marknads 
informella och personrelaterade krav.  
 
Genom att kombinera dessa båda perspektiv möjliggörs en analys av 
utgångspunkter för studie- och yrkesorientering. Är utgångspunkten 
individ eller arbetsliv där föreskrivna krav sträcker sig bortom yrkets 
faktiska utförande eller är relationen till yrkesutövning tydlig? 
Undersökningen grundar sig på innehållet i elevtexter och som 
instrument kommer den taxonomi för beskrivning och analys av 
yrkeskvalifikationer som beskrivits i kapitel 3 att användas. Det som i 
taxonomin beskrivs som uppgiftsrelaterade kvalifikationer med 
underindelningen psykomotoriska, kognitiva och sociala 
kvalifikationer används således för arbetsliv och faktiska krav. Här 
handlar det till stor del om beskrivningar av ett statiskt arbetsliv med 
teknik, organisation och uppgifter som är oföränderliga och till vilka 
det krävs en anpassning. Kategorin ideologisk-normativa kvali-
fikationer med underindelningen affektiva och personlighetsrelaterade 
kvalifikationer utgör genom sin processoberoende karaktär grunden 
för individföreskrivna krav användbara i en rad olika yrken, något 
som även de utvecklingsinriktade kvalifikationerna avser. Skillnaden 
är dock den att i den sistnämnda kategorin är möjligheterna för 
individen att själv påverka och förändra sina villkor större. Genom att 
för olika yrken undersöka hur individers handlingsutrymme i 
förhållande till arbetsuppgifter behandlas kan detta utläsas.  
 
Studie- och yrkesorientering tar sin utgångspunkt i arbetslivet, i 
faktiska såväl som föreskrivna krav och där anpassning mer än 
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utveckling framhålls. Detta framkommer genom en genomgående 
betoning av uppgiftsrelaterade kvalifikationer. Även om texterna 
under 1940-talet utgår från egenskaper som individen besitter och 
även om en stor del av resonemangen förs i ideologisk-normativa 
kvalifikationstermer är dessa av personlighetsrelaterad art som sedan 
ställs mot förhållanden i arbetslivet. Ibland behandlas vad som utifrån 
dessa egenskaper bedöms vara olämpliga sysselsättningar och ibland 
mot vad man mot bakgrund av vem man är bör tänka på att syssla med 
i framtiden. Visserligen är anknytningen till framtiden i många fall 
uttryckt i vaga termer med anspelningar på trivsel och säkrare 
anställningsförhållanden men då beskrivningar av arbetslivet i övrigt 
överlag behandlas som statiskt och satt utanför ett ifrågasättande, 
förstärks anpassningstendensen. 
 
Genom de diffusa bilderna av framtida arbetsliv och vagheten i 
formuleringen kring utförande av arbetsuppgifter blir emellertid 
anpassningen mer inriktad mot något ur samhällsutvecklingssynpunkt 
nödvändigt. Härigenom blir en betoning av föreskrivna krav mer än 
faktiska tydlig, något som inte minst framgår genom texternas 
moraliserande och normerande uttryck.  
 
Mot slutet av 1950-talet och genom en ökad användning av 
arbetsanalyser försöker man stärka intrycket av en utgångspunkt i 
uppgiftsrelaterade kvalifikationer och därigenom faktiska krav. I 
samband med dessa hänvisar man inte enbart till fysiska eller 
fysiologiska resultat utan skriver också i klartext ut nödvändigheten av 
att klara av vissa uppgifter. Det blir nödvändigt att besitta vissa 
kvalifikationer av företrädesvis psykomotorisk art. Samtidigt med 
detta tilltar dock mängden beskrivningar av sociala kvalifikationer. 
Nödvändigheten av att kommunicera och samarbeta påtalas allt oftare 
där utgångspunkten är beskrivningar av samhällets utveckling.  
  
Också beträffande resonemang kring nödvändigheten av utbildning är 
bilden densamma. Här motiveras inte behoven av faktiska yrkeskvali-
fikationer men väl av föreskrivna. Texterna hänvisar till en av 
marknaden diffus efterfrågad kompetens som i många fall utgörs av 
det formella utbildningsbeviset, inte utbildningens innehåll. 
 
Möjligen är bilden något annorlunda för flickor. I likhet med den i 
inledningen konstaterade utgångspunkten förs visserligen även här ett 
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resonemang i ideologisk-normativa kvalifikationstermer som också de 
består av personlighetsrelaterade kvalifikationer. Då dessa inte lika 
starkt relateras till arbetslivets eller marknadens krav utan istället 
hänvisar till en mer generell nytta utanför arbetslivet förstärks 
intrycket av individ som utgångspunkt utan egentliga kopplingar mot 
en yrkesmässig nytta. Man ska vara snabb, göra prydliga saker och 
söker man sig till otraditionella yrkesbanor bör man vara av den rätta 
sorten. Här börjar dock mer uppgiftsrelaterade kvalifikationer att 
förekomma mestadels i form av psykomotoriska kvalifikationer 
(manuella färdigheter).  
 
De resonemang om kvalifikation som förs visar alltså att relationen till 
ett faktiskt yrkeskunnande, vare sig det gäller ställda krav eller 
påtalade individrelaterade egenskaper, är svag och ibland helt 
obefintlig. Genom otydliga framtidsbilder, genom brist på kopplingar 
till yrkesutövning, genom ett moraliserande och genom ett nor-
merande uttryckssätt blir istället uppställda förväntningar på vad som 
är nödvändigt för en fortsatt samhällsutveckling en central utgångs-
punkt. Genom en orättvis, begränsande, döljande och anpassbar 
studie- och yrkesorientering men också i en klass- och könsmässigt 
underordnande syo framträder istället bilden av en social discipli-
nering i återskapandet av sociala relationer. 
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KAPITEL 11  

Studie- och yrkesorientering som medel för kontroll och 
fortsatt samhällsutveckling 
Den styrning som framstår i gjorda tolkningar upprätthålls genom att 
studie- och yrkesorientering är orättvis, begränsande, döljande och 
anpassbar. Här handlar det om en innehållslig styrning genom vilken 
man bland annat skulle kontrollera rörligheten på arbetsmarknaden. 
Den typ av styrning och den kontroll som därigenom eftersträvades är 
dock inte den enda form som man kan tänka sig att studie- och 
yrkesorientering kom att tjäna. På ett övergripande plan kan man 
också tänka sig att det för AMS handlar om att genom studie- och 
yrkesorienteringen kontrollera en del av skolan.  
 
Som framgått i kapitel 5 var AMS kontroll över skolförlagda 
vägledningsinsatser under 1940-talet och början av 1950-talet grundad 
i organisatoriska och utbildningsmässiga förhållanden. Personal som 
arbetade vid skolan var anställda av AMS. De hade merparten av sin 
tjänstgöring förlagd vid arbetsmarknadsverkets ungdomsförmedlingar 
och utförde sedan utifrån detta olika uppdrag inom skolan. De till 
skolan organisatoriskt knutna tjänstemännen, vilka för övrigt växte i 
antal i samband med yrkesvalslärarreformen i slutet av 1950, erhöll 
sin skolning inom AMS då de ensam ansvarade för utbildnings-
insatserna inom området. Här spelar texter av olika slag en viktig roll, 
inte minst genom sitt utelämnande.445  
 
En medvetenhet kring innehållsurvalet i elevtexterna har redan 
konstaterats. I jämförelse med funktionärsmaterial visar det sig att 
vissa delar av innehållet har försvunnit i texter som riktar sig direkt till 
elever. Det gäller främst ett innehåll som kan ha bedömts kunna 
påverka yrkesvalet i en ur arbetsmarknadssynpunkt negativ riktning, 
men även innehållslig kritik riktad mot samhället har tagits bort.  
 
Den höga detaljeringsgraden i funktionärsmaterialet kring information 
som mer har en allmän samhällsupplysande karaktär, ökar märkbart i 
samband med att andelen skolpersonal inom skolförlagd yrkesväg-
                                                 
445 Se exempelvis kapitel 10 och resonemanget kring en döljande studie- och 
yrkesorientering. 
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ledning ökar. I takt med att AMS direkta närvaro i den studie- och 
yrkesorienterande verksamheten minskar, minskar också AMS direkt 
informerande texter till ungdomar som underlag för väljande. Istället 
ökar detaljeringsnivån och omfång i funktionärsmaterialet, ett innehåll 
som sedan måste förmedlas via tjänstemän. Eftersom tillgängligheten 
av andra relevanta texter var liten och eftersom organiserade former 
av erfarenhetssamlande utanför skolan framförallt sköttes inom ramen 
för studie- och yrkesorientering, bör därför betydelsen av funktionärs-
materialets innehåll som styrning kring vad som förmedlas öka. 
Studie- och yrkesorienteringen som orättvis, begränsande och 
döljande får därigenom en mer genomgripande betydelse i den upp-
fattningssortering som också sker. Då man inte heller innehade 
möjligheten att officiellt styra verksamheten i skolan kan texterna ha 
fått funktionen av inofficiella styrdokument.446  
 
Den följande diskussionen om studie- och yrkesorientering tar alltså 
sin utgångspunkt i meningar hämtade ur ett socialisations- och 
reproduktionsteoretiskt perspektiv beträffande makt och kontroll. Då 
studie- och yrkesorienteringen som orättvis, begränsande och döljande 
på flera sätt konstaterats blir frågan om hur detta har möjliggjorts 
intressant. Svaret, menar jag, går att finna med hjälp av Bernsteins 
teori om kulturell reproduktion.447  
 
Min avsikt är inte att använda Bernsteins begrepp för att försöka 
beskriva vad som händer inom delar av den studie- och 
yrkesorienterande verksamheten eller urskilja delar från varandra. Ett 
sådant förfaringssätt förekommer och har enligt Bernstein själv varit 
en av orsakerna till de kritikiska synpunkter kring begriplighet som 
ibland riktats mot begreppen.448 Beskrivningen är också till stor del 
redan genomförd i tidigare tolkning varför det alltså blir möjligt att 
använda denna som utgångspunkt i en fördjupad tolkning där 
förklaring sätts i förgrunden. 

                                                 
446 De studie- och yrkesinformerande texternas funktion i detta avseende är något 
som både Mattsson (1984) och Vestin (1991) bortser ifrån. Mattson hävdar till 
exempel att ansvaret försköts från AMS till skolan i samband med organisatoriska 
förändringar och Vestin menar att ansvaret redan från starten av verksamheten var 
delat bland annat genom förekomsten av samarbetskommittéer och deras 
sammansättningar.  
447 Se bland annat Bernstein (1990 och 1996). 
448 Bernstein (1996), s 3f. 
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Skälen till att jag väljer att utgå från Bernsteins resonemang är flera. 
De flesta teorier om kulturell produktion möjliggör inte diskurs-
beskrivningar på grund av att de betraktar utbildning som bärare av 
externa maktrelationer. En pedagogisk diskurs blir alltså bärare av 
något annat än sig själv som överförare av till exempel klass- och 
könsdominans. Själva strukturen vilken möjliggör denna överföring 
förblir oanalyserad. Det är detta som Bernstein genom sin modell 
försöker åstadkomma, det vill säga att förklara den pedagogiska 
diskursens och dess praktikers inre logik. Om vi, säger Bernstein, vill 
förstå hur pedagogiska processer formar olika medvetanden måste vi 
analysera de kommunikationsformer som möjliggör detta. 
 

What will be, I hope, will be an explication of the inner logic of 
pedagogic discourses and its practices. If we want to understand how 
pedagogic processes shape consciousness differentially, I do not see 
how this can be done without some means of analysing the forms of 
communication which bring this about.449  

 
Ett ytterligare skäl är att en pedagogisk praktik hos Bernstein ses som 
något mer än skolan. Det är en del av en grundläggande social kontext 
genom vilken kulturell reproduktion och produktion sker. Modellen 
tar inte hänsyn till hur utbildningssystemet påverkas på makronivå. 
Inte heller beaktar modellen förändringar i nutida kunskapssystem. 
Istället riktar Bernstein genom sin modell intresset mot den 
pedagogiska diskursen och dess praktiker och de underliggande regler 
som formar dess sociala konstruktion.  
 
Han menar dock inte att en påverkan av utbildningssystemet skulle 
sakna relevans. Jag vill därför innan jag närmare beskriver modellen 
lyfta fram en relation som Bernstein själv menar är viktig som 
inledning i analyser om kunskap, den mellan utbildning och 
demokrati.450 Då jag menar att studie- och yrkesorientering till stor del 
handlar om kunskapsöverföring blir denna relation synnerligen 
relevant också för min studie.  
 

                                                 
449 Bernstein (1996), s 18. 
450 Bernstein (1996), s 7. 
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Studie- och yrkesorientering som kunskapsförmedlande praktik 
Det finns i ett teoretiserande alltid en risk att angelägna frågor kring 
själva företeelsen hamnar i bakgrunden. Det är därför nödvändigt att 
frågor kring studie- och yrkesorientering i samhället synliggörs. Likt 
Bernsteins resonemang om utbildning menar jag att studie- och 
yrkesorientering är central för samhällets, gruppers och individers 
kunskapsbas samtidigt som man aldrig får bortse ifrån att den också är 
att betrakta som en statlig institution och som sådan betydelsefull för 
produktion och reproduktion av orättvisa förhållanden. Orättvisor som 
finns i form, innehåll och tillgänglighet får konsekvenser inte bara för 
enskilda. De kan till och med, säger han, utgöra ett ekonomiskt och 
kulturellt hot mot demokratin varför en analys av strukturen hos 
företeelsens processer beträffande förmedling och förvärvande av 
kunskap och dessa processers underliggande sociala antaganden är 
nödvändig.451  
 
Mot bakgrund av detta redovisar Bernstein sedan några översiktliga 
och tämligen allmänna villkor för en effektiv demokrati ur vilka han 
härleder tre pedagogiska rättigheter som måste uppfyllas för att kunna 
garantera dessa villkor. Rättigheterna låter han sedan utgöra grunden 
för en modell som möjliggör jämförelser mellan vad som händer inom 
utbildningssystem med avseende på detta. 
 
Genom att betrakta studie- och yrkesorientering som en 
kunskapsöverförande diskurs blir modellen applicerbar också på 
denna företeelse. Jag kommer därför att redogöra för Bernsteins 
allmänna villkor för demokrati samt modellens olika delar. Därefter 
appliceras modellen på det som i den tidigare tolkningen framkommit 
som en beskrivning av studie- och yrkesorientering. 
 
Villkoren för effektiv demokrati är för det första att människor känner 
delaktighet i samhället både i ett givande och ett tagande och för det 
andra att de politiska förutsättningar som står till buds möjliggör 
denna delaktighet. Detsamma gäller för förhållanden i skolan. Elever 
och föräldrar måste känna att de är delaktiga och att skolan tillhanda-
håller de nödvändiga förutsättningarna för detta eller åtminstone 
trovärdigt visar på begränsningarna. För att villkoren ska kunna 

                                                 
451 Avsnittets utläggning bygger i huvudsak på Bernstein (1996), s 8-15 där inte 
annat anges. 
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uppfyllas måste skolan försäkra tre samverkande rättigheter. Dessa 
rättigheter svarar sedan mot olika förhållanden och verkar på skilda 
nivåer enligt nedanstående uppställning. 
 
Modell för undersökning av vad som sker i skolans förmedling av kunskap med 
utgångspunkt i villkor för demokrati. 
 
    Rights  Conditions  Levels 
    Enhancement        Confidence  Individual 
    Inclusion  Communitas  Social 
    Participation  Civic discource  Political  
________________________________________________________ 
 Källa: Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Bernstein, Basil (1996), s 9 
 
Rätten till ”enhancement” ser Bernstein som möjligheter för individen 
att upptäcka gränser som det förflutna innebär för att sedan kunna 
överskrida dessa. Gränserna inbegriper såväl sociala, intellektuella 
som personliga områden. Bernstein menar inte att detta är frågan om 
möjligheter i förhållande till andra, det vill säga rätten att bli mer 
social, få det bättre materiellt och så vidare. Istället handlar det om 
rätten att få tillgång till resurser för kritiskt tänkande och nya 
möjligheter. Denna rätt är sedan en betingelse för tilltro (confidence) 
utan vilket det är svårt att agera.  
 
Den andra rättigheten, ”inclusion”, som verkar på en social nivå, får 
inte innebära att fullständigt uppgå i någon gemenskap, varför den 
också måste innefatta rätten till avskildhet. 
 
Den tredje rättigheten handlar om ”participation”. Här menar 
Bernstein att deltagande inte enbart handlar om att delta i ett 
resonerande om något. Deltagande avser i handling, där handlingen 
måste ha mål och där man medverkar i skapandet, upprätthållandet 
och förändrandet av samhällelig ordning. Här handlar det alltså om en 
politisk nivå. 
 
Frågor man måste ställa är alltså vilka föreställningar som studie- och 
yrkesorientering förmedlar, vilka kunskaper som görs tillgängliga och 
för vem samt resurser för detta. 
 
Svaren på frågorna visar i samtliga fall på hur orättvisa överförs. 
Föreställningar om människors olika värde överförs i påpekanden om 
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studenters överlägsenhet och i konstateranden att kvinnors uppgift är 
att finnas till hands när behov uppstår och i övrigt vara hänvisade till 
hushållsuppgifter. Detsamma gäller påpekanden om att kvinnor 
egentligen inte behöver någon vidareutbildning eller i de skillnader 
som visar sig vid jämförelser mellan olika yrkesklassers krav- och 
kvalifikationsbeskrivningar.  
 
Föreställningar beträffande olikhet överförs också när det gäller vilka 
som har kunskap. Även om det för samtliga gäller att det är staten som 
står för den legitima kunskapen (staten åtgärdar, staten är medveten 
om, gör vad som är bäst för landet och så vidare) framstår tydliga 
skillnader vid behandlingen av okunskap. Okunskap framställs främst 
gälla förhållanden kring industriarbete, hantverk och konstnärliga 
yrken. Ungdomar som utgör en möjlig rekryteringsgrupp för dessa 
områden, som väljer dessa områden eller som av andra skäl hamnar i 
dessa områden får genom studie- och yrkesorientering veta att de inget 
vet eller att den kunskap de har är felaktig. På intet sätt medför de 
föreställningar som överförs att de rättigheter som Bernstein ser som 
nödvändiga är tillgodosedda för samtliga. 
 
Inte heller beträffande kunskapsförmedling kan man tala om någon 
egentlig rättvisa. Kunskapen om arbetslivet som förmedlas är olika 
beträffande vem man är och vilket kön man har men också utifrån 
vilket område i arbetslivet som faktiskt beskrivs. Så exempelvis är den 
kunskap om arbetslivet som förmedlas till ungdomar i folkskolan 
annorlunda än den som förmedlas till studenter, köksarbete beskrivs 
olika för pojkar och flickor samt att huggare beskrivs i andra termer än 
advokat. Olikheten förstärks därigenom av att både utgå från individ 
och från arbetsliv. 
  
Att utgå från arbetslivet blir betydelsefullt beträffande studie- och 
yrkesorienteringens överföring av orättvisa då denna utgångspunkt 
mer öppet visar de potentiella möjligheter som skillnader i kunskap 
för med sig och dessutom förmedlas till alla. Orättvisan framstår som 
något rättvist och grundat i att vissa områden är förbehållna de med 
vissa kunskaper. Här spelar språket en viktig roll och det sätt på vilket 
olika yrken beskrivs. Det är en väsentlig skillnad mellan texten om 
flottarens arbete där det ”fordras stor snabbhet och vighet” och texten 
om förvaltningstjänstemannens förmåner där det ”tillämpas den 
befordrade regleringsgången”.  
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I föregående stycke om föreställningar talade jag om studentens 
överlägsenhet. Denna betoning kom, som framgått av tidigare 
tolkningar, att minska under slutet av 1960-talet i samband med den så 
kallade utbildningsexplosionen. Också här kan språket ses som en 
viktig faktor i överföring av orättvisa. Genom att i beskrivningar kring 
den ökade tillgängligheten till högre utbildning för allt fler använda 
formuleringar som ”differentierad rekrytering”, ”känslig för konjunk-
turnedgångar” och liknande, exkluderas en grupp som inte har de 
nödvändiga resurserna för att tillägna sig denna information.452 Det 
sistnämnda exemplet kan också ses som ett exempel på överföringen 
av orättvisa genom skillnad i resursfördelning.  
 
Beträffande den orättvisa fördelning av föreställningar, kunskaper, 
möjligheter och resurser som i sin tur påverkar vissa elevers tillgång 
till de olika pedagogiska rättigheterna menar Bernstein att dessa elever 
förmodligen tillhör samma grupper som inte heller åtnjuter dessa 
rättigheter i samhället i övrigt. Frågan blir därför hur skolan handskas 
med denna överensstämmelse och frågor kring ordning, rättvisa och 
konflikt. 
 
Studie- och yrkesorientering och skapandet av en mytologisk 
diskurs 
Inom skolan och mer specifikt för mitt arbete, inom studie- och 
yrkesorientering, såväl som inom samhället i övrigt, existerar olika 
hierarkier. Meningar om huruvida skolans hierarkier är en åter-
spegling av samhällets eller producerade av skolan själv går isär. 
Bernstein menar dock att det finns en överensstämmelse och att ett 
synliggörande av den konflikt som finns mellan olika sociala grupper, 
vilken skulle bli uppenbar vid en mera direkt insortering i skolans 
hierarki, måste förhindras.  
 
Enligt Bernstein sker detta i en mytologisk diskurs som innefattar 
vissa sociala anordningar och delar av samhällets politiska ideologi. 
Ett uttryck för detta är att genom att utgå från likhet försöka skapa en 
gemensam identitet som sedan genererar en horisontell solidaritet. 

                                                 
452 Här bortser jag alltså från en personlig insats från exempelvis en vägledare 
eftersom jag menar att en sådan insats är individuell och därför irrelevant för studie- 
och yrkesorientering som samhällelig företeelse. 
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Målet för denna solidaritet är att bemästra och korrigera vertikala 
splittringar mellan sociala grupper. Den mytologiska diskurs som 
enligt Bernstein skapar en horisontell solidaritet, har två komple-
mentära funktioner, att producera ett nationellt medvetande och att 
bryta orsaksrelationen mellan skolans hierarkier och samhällets 
sociala hierarkier.453  
 
Skapandet av ett nationellt medvetande bygger enligt Bernstein på 
myten om ursprung, prestationer och livsöde. Det nationella med-
vetandet söker framhålla det kulturspecifika som något unikt och 
biologiskt betingat. I detta sammanhang är skolan viktig och exemplen 
är många på hur skolan i både ämnesinnehåll och genom ceremoniella 
traditioner blir ett viktigt instrument. 
 

In all modern societies the school is a crucial device for writing and 
re-writing national consciousness, and national consciousness is 
constructed out of myths of origin, achievements and destiny.454 

 
Ytterligare en verksam myt i detta sammanhang är den om samhället 
som en organism där grupper inom samhället, men inte nödvändigtvis 
mellan samhällen, är relaterade till varandra genom ett ömsesidigt 
beroendeförhållande. Relationen skapas av ett beroendeförhållande 
mellan specialiserade funktioner där vars och ens bidrag är nöd-
vändigt. Ett exempel på detta är hur könsrelationer upprätthålls och 
rättfärdigas genom att i olikhet komplettera varandra, där olikheten 
alltså har en biologisk grund.455 
 
Den andra funktionen för en mytologisk diskurs är alltså att bryta 
kopplingen mellan skolans och samhällets hierarkier. Den 
grundläggande principen för skiktning i skolan är åldersindelning. 
Den uttrycker en medveten princip som skiljer sig från en mer 
godtycklig indelningsgrund för samhällets sociala skiktning baserad 
på exempelvis klass eller kön. Eftersom skilda åldersgrupper inom 
skolan behandlas olika ger denna indelning också upphov till den 
horisontella solidariteten. Denna är dock hotad av skolans egen 
prestationshierarki (framgång eller misslyckanden) både genom vad 

                                                 
453 Bernstein (1996) s. 11 
454 Bernstein (1996) s. 12 
455 Bernstein (1996) s. 12 
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den vid ett misslyckande kan leda till inom skolan men också i 
relation till vad framgång respektive misslyckande leder till för 
positioner i samhällets yrkesklasshierarki. Skolan måste alltså 
individualisera misslyckanden och därigenom legitimera orättvisor. 
Detta sker enligt Bernstein genom att förklara misslyckanden med 
medfödda brister eller sociala bakgrundsfaktorer.  
 

The school must disconnect its own internal hierarchy of success and 
failure from ineffectiveness of teaching within the school and the 
external hierarchy of power relations between social groups outside 
the school. How do schools individualize failure and so legitimise 
inequalities? The answer is clear: failure is attributed to inborn 
facilities (cognitive, affective) or to cultural deficits relayed by the 
family which come to have the force of inborn facilities.456 

 
Studie- och yrkesorienteringens bidrag i skapandet av ett nationellt 
medvetande och ett isärhållande av hierarkier är uppenbara. Under 
vissa perioder är de mer explicita än under andra, men alltid 
bidragande. Det gäller förmedlingen av biologiska förklaringsgrunder 
i betoningen av egenskapers betydelsedominans och, under framför 
allt 1940-talet, ett framhållande av nedärvda anlag, håg och fallenhet. 
Detta förmedlas också under 1950- och 1960-talet genom 
individförklaringar vid olyckor, otrivsel och arbetslöshet, samt 
förstärks i framställningar av det ofelbara arbetslivet. I detta 
förhållningssätt får man också grunden för isärhållandet, nämligen i 
individualiserandet. 
 
Beträffande myten om samhället som en organism och det ömsesidiga 
beroendet bidrar studie- och yrkesorientering främst genom sitt 
normerande förhållningssätt. Samtidigt som man beskriver yrkes- och 
utbildningshierarkier, skillnader i yrkeskrav, skillnader i löner och så 
vidare framhålls nödvändigheten av att inte ifrågasätta den tekniska 
utvecklingens konsekvenser för arbetsuppgifter inom industrin, att 
vara nöjd med sin lott, att hemmets arbetsuppgifter måste uppskattas 
om man är kvinna, att det viktigaste inte är att tjäna pengar och att allt 
i arbetslivet är noga uträknat. Utgångspunkten är att alla behövs och 
att det i ett modernt arbetsliv finns plats för var och en efter förmåga. 
 

                                                 
456 Bernstein (1996), s. 13 
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Så över till den modell med vars hjälp frågan om hur makt och 
kontroll, hämtad ur en samhällelig maktfördelning, översätts till 
kommunikationsprinciper, och hur dessa principer på olika sätt 
reglerar medvetandet med avseende på dess reproduktion och 
möjligheter till förändring. 
 
Studie- och yrkesorientering i ett makt- och kontrollperspektiv 
Makt och kontroll är begrepp som är analytiskt åtskilda men i 
praktiken starkt involverade i varandra. Maktrelationer skapar, 
legitimerar och reproducerar gränser mellan olika grupper (kön, klass, 
etnicitet). De skapar också gränser mellan olika kategorier av ämnen 
och aktörer. Detta innebär alltså att makt syftar till att skapa 
åtskillnad. Makt verkar mellan kategorier och fokus ligger på 
”relationen mellan” vilket medför en legitimering av ordning (över- 
respektive under-). Kontroll etablerar legitima former av 
kommunikation som passar de olika kategorierna. Kontroll bär med 
sig maktens gränsrelationer och socialiserar individer in i dessa. 
Kontroll är emellertid dubbel, då den både bär med sig maktens 
gränsrelationer och reproduktion, samtidigt som den möjliggör 
förändringar. Makt konstruerar alltså relationer mellan, och kontroll 
konstruerar relation inom givna former av samverkan.457 
 
I sitt resonemang rör sig Bernstein som synes på olika nivåer. 
Utgångspunkten är att dominanta maktrelationer etablerar gränser 
eller förhållanden mellan kategorier. Begreppet som gör det möjligt att 
översätta makt till en individnivå måste därför beakta förhållandet 
mellan gränserna och ingående kategorier. Här använder Bernstein 
klassificering för att undersöka förhållandet mellan kategorier oavsett 
om kategorierna avser aktörer eller praktiker. Klassificering innebär 
alltså inte att ange vad som utmärker en kategori utan att beskriva vad 
som utmärker förhållandet mellan kategorier.  
 

This may seem a somewhat bizarre use of the concept of classification 
because normally classification is used to distinguish a defining 
attribute which constitutes a category; but here classification refers to 
a defining attribute not of a category but of the relations between 
categories.458 

                                                 
457 Avsnittet bygger i huvudsak på Bernstein (1990), s 13-62 och Bernstein (1996), s 
17-37 
458 Bernstein (1996), s 20. 
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Inom skolan behöver exempelvis inte uppdelningen mellan skilda 
ämnen ses som uttryck för något som utmärker skolan. Indelningen 
kan också ses som ett uttryck för vad som inom produktionen 
utmärker en social arbetsdelning. Om så är fallet och ämnena därför är 
olika specialiserade måste vart och ett ha utrymme för att utveckla sin 
unika identitet eller sin ”röst”. Här menar Bernstein att det som skapar 
denna specialisering inte är interna förhållanden hos ämnet utan det 
utrymme som finns mellan ämnet och ett annat. Ämnet finns enbart i 
relation till andra i sammanhanget betydelsefulla ämnen och kan 
därför endast förstås i denna relation.  
 
Det är alltså avbrottet i ett möjligt flöde mellan två ämnen som är 
betydelsefullt för ett ämnes specialisering och om denna avskiljning 
bryts riskerar ämnet att förlora sin identitet Det som sedan bevarar 
isoleringen eller utrymmet mellan kategorier är makt.  
 

Thus insulation presupposes relations of power for its creation, 
reproduction, and legitimation.459 

 
Försök att ändra graden av isolering avslöjar maktförhållanden på 
vilken klassificeringen är baserad och som den alltså även 
reproducerar. Att sedan försöka försvaga klassificeringen, det vill säga 
att försöka reducera isoleringen för att förändra det unika hos 
exempelvis ämnet kommer att utmana maktförhållandet till att åter-
ställa förhållandena till andra ämnen genom att återupprätta 
isoleringen. Stark och svag klassificering är uttryck för graden av 
isolering eller åtskiljande, där en stark står för hög grad av isolering 
med en unik identitet och en unik ”röst”. Vid stark klassificering 
skapar också kategorin sina egna regler.460  
 
En svag klassificering innebär mindre specialisering beträffande 
identitet och röst. Båda bär dock med sig maktrelationer. Genom att 
klassificeringen tycks naturlig och det den skapar tas som något 
verkligt, något autentiskt med egen integritet, döljs emellertid dessa 
maktförhållanden.  

                                                 
459 Bernstein (1990), s 24. 
460 Det är av betydelse i sammanhanget att påpeka att klassificering etablerar 
diskursens röst men inte budskapet. Bernstein (1990), s 24.  



 
 

258

 
På vilka sätt kan då begreppet klassificering bidra till en annorlunda 
och fördjupad förståelse av studie- och yrkesorientering?  
 
Till att börja med kommer jag att behandla organisering av kunskap 
med utgångspunkt i de konstruerade syoverkligheterna och undersöka 
gränserna mellan dessa. Den arbetsmarknadsanpassande studie- och 
yrkesorienteringen utgår från arbetsmarknadens behov, en med-
vetandegörande studie- och yrkesorientering utgår från individens 
behov och den utbildningsmotiverande studie- och yrkesorienteringen 
utgår från både arbetsmarknadens och individens behov. Av gjorda 
tolkningar framgår att en arbetsmarknadsanpassande syo är styrande, 
normerande, underordnande och isärhållande.461 En medvetande-
görande syo är moraliserande, begränsande, styrande, underordnande 
och sammanhållande.462 Den utbildningsmotiverande syon är slutligen 
styrande, underordnande, undanhållande och fram för allt till för redan 
välmotiverade.463 
 
Om man betraktar de tre syoverkligheterna som kategorier och 
granskar dessa ur ett beroendeförhållande är det lätt att föreställa sig 
betydelsen av ett medvetandegörande både för en arbetsmarknads-
anpassning och för en utbildningsmotivering. Samtidigt är det också 
så att ett medvetandegörande i detta sammanhang har sin grund i 
individens behov av utbildning och arbete för sin framtida existens. I 
detta perspektiv avgör utbildning möjligheten att nå vissa positioner, 
det ger inträde till arbetsmarknaden och det avgör vissa möjligheter 
till personlig utveckling. Samtidigt ställer arbetslivet krav på både 
individ och utbildning. Det som kvarstår som uppenbart är att 
relationen mellan skola och arbetsliv är central. Någon stark 
specialisering eller några unika röster går inte att utläsa då gränserna 
mellan respektive kategori är lätt genomträngliga. En svag 
klassificering understryks också av likheten mellan de olika utmär-
kande dragen för respektive kategori vilket tyder på påverkan från 
varandra.  
                                                 
461 Isärhållande refererar till det jag i den tidigare tolkningen benämnt som 
uppvisande av olika arbetsliv. 
462 Sammanhållande refererar till det jag i tidigare tolkning beskrivit som ett 
uppvisande av statiskt arbetsliv utan några brister. 
463 Undanhållande refererar till det jag i tidigare tolkning beskrivit som att 
arbetslivet beskrivs i marknadstermer. 
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På vilket sätt ska då förmedlingen av en maktfördelning förstås i 
denna skola-arbetslivsrelation? Här menar jag att den arbetsmarknads-
anpassande studie- och yrkesorienteringen, uttryckt genom arbets-
livets krav, är regulativ i förhållande till de andra två genom sin 
inverkan på hur bestämningen av individens egenskaper och utbild-
ningens innehåll uttrycks. Som redan konstaterats är detta förhållande 
emellertid inte speciellt starkt. Istället måste arbetslivets krav tränga in 
i den medvetandegörande och den utbildningsmotiverande syon, vilket 
är möjligt just genom den svaga klassificeringen.  
 
Ett ytterligare sätt att betrakta klassificering är att se på studie- och 
yrkesorientering som ett kunskapssystem. Här blir det möjligt att 
behandla studie- och yrkesorientering dels som en säregen diskurs 
eller som en regionaliserad diskurs. En säregen diskurs kännetecknas 
av ett specifikt namn med ett eget utrymme. Det är vidare en diskurs 
bara om sig själv med få externa referenser där diskursen själv står för 
sin kunskapsproduktion som en intellektuell aktivitet. En säregen 
diskurs uttrycker därför en stark klassificering. Inget utom möjligen 
det egna namnet och ett visst eget utrymme kan sägas gälla 
beträffande studie- och yrkesorientering. Dessa två är dock inte heller 
speciellt säregna då namnet i sig själv åtminstone antyder två praktiker 
som båda måste delas med andra diskurser.  
 
Istället utgör studie- och yrkesorientering en regionaliserad diskurs där 
olika ämnen förs ihop i ett block. Inom diskursen blir sedan frågor 
kring vilka ämnen som är relevanta och vilka kunskaper från de olika 
ämnena som ska räknas centrala. Klassificeringen är svag och 
påverkan på kunskapsproduktionen från alla möjliga praktiker är stor, 
vilket medför en rad implikationer. Diskurser som en gång i tiden var 
att betrakta som säregna förs ihop och nya maktrelationer uppstår. För 
studie- och yrkesorientering räcker det med att peka på själva 
benämningen för att förstå problemen. Två tidigare tämligen säregna 
diskurser, utbildning (studier) och arbetsliv (yrkesliv), regionaliseras 
och klassificeringen försvagas. Denna försvagning av klassifikationen 
innebär också att utsattheten från andra diskurser ökar. Detta märks 
tydligt i tolkningen av en arbetsmarknadsanpassande syo och bilden 
av hur studie- och yrkesorientering formas av inslag från andra 
närliggande diskurser.  
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Om klassifikationsprinciperna förser kategorier med en ”röst” och 
möjligheter att upptäcka denna, så innebär inramningsprincipen 
möjligheterna att inom kategorin förvärva det legitima meddelandet.464 
Inramningsbegreppet möjliggör en analys av olika former av 
kommunikation i skilda pedagogiska sammanhang som exempelvis 
mellan förälder och barn, mellan lärare och elev och således även 
mellan vägledare och elev. Här handlar det om hur betydelser är 
sammansatta, under vilka former de görs allmänna och vad de sociala 
relationer som dessa betydelser för med sig, består av. Vilka är 
formerna för kontroll som reglerar och berättigar kommunikation i 
pedagogiska relationer och det utrymme som skapas?  
 

As an approximate definition, framing refers to the controls of 
communication in local, interactional pedagogic relations: between 
parents/children, teacher/pupil, social worker/client, etc. If the 
principle of classification provides us with our voice and the means of 
its recognition, then the principle of framing is the means of acquiring 
the legitimate message.465 

 
Som redan nämnts reglerar kontroll inre relationer inom en kontext 
vilket alltså är vad inramning avser. Kontroll refererar till relationen 
mellan förmedlare och mottagare varigenom mottagaren förvärvar 
principerna för legitim kommunikation. Inramning handlar alltså om 
vem som kontrollerar vad. Här handlar det om urval av det som ska 
överföras, ordningsföljden vid presentationen, takten för överförandet, 
kriterier för och kontroll över den sociala grund som gör överföring 
möjlig. Där inramning är stark har förmedlaren uttrycklig kontroll 
över detta medan det vid svag inramning finns större möjligheter till 
kontroll för förvärvaren.  
 

Where framing is strong, the transmitter explicitly regulates the 
distinguishing features of the interactional and locational principles 
which constitute the communicative context. Where framing is weak, 
the acquirer has a greater degree of regulation over the distinguishing 
features of the interactional and locational principles that constitute 
the communicative context. This may be more apparent than real.466 

                                                 
464 Klassifikation och inramning är dock oberoende av varandra i så motto att olika 
kommunikationssammanhang kan bära fram samma röst och omvänt.  
465 Bernstein (1996), s 26. 
466 Bernstein (1990), s 36. 
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Det är viktigt att notera att de olika delarna av inramning kan ha olika 
styrka i en och samma kommunikativa relation så att exempelvis stark 
inramning kan gälla beträffande ordningsföljd, samtidigt som en svag 
inramning gäller för takten i överförandet. 
 
Inramningsbegreppet möjliggör alltså analys av kommunikation i 
olika pedagogiska sammanhang. Då jag inte undersöker den 
kommunikation som utspelar sig i en studie- och yrkesorienterande 
verksamhet mellan vägledare och elev är min ansats att utvidga det 
pedagogiska sammanhanget och förståelsen av förmedlare och 
mottagare till relationen mellan AMS och skolan. Jag ser alltså AMS 
som förmedlare och skolan som mottagare och där relationen som jag 
undersöker handlar om vem som kontrollerar vad som kan anses vara 
legitim kommunikation. 
 
Här handlar det egentligen om tre kommunikativa sammanhang i det 
som Vestin benämnt som tre spår för utvecklingen av studie- och 
yrkesorientering (Vestin, 1991). Dessa följer i stort situationen i folk-
skola, i enhetsskola/grundskola samt i högre skola/gymnasium och 
som finns beskriven i kapitel fem.  
 
I folkskolan bedrevs studie- och yrkesorientering i avgångsklasser av 
AMS ungdomsförmedlare. Föredrag hölls utifrån innehållet i det 
yrkesorienterande materialet och i en del fall förekom kortare vistelser 
i arbetslivet. En viss yrkesorienterande undervisning bedrevs också av 
folkskollärare, där förutsättningar i det lokala arbetslivet skulle utgöra 
utgångspunkt. Det material som fanns att tillgå var Att välja yrke för 
elever och Yrkeskartoteket för funktionärer samt Radiobrevlådans 
utsändningar och visst anvisningsmaterial för vägledning. 
 
Nästan allt innehållsligt kontrollerades av AMS, möjligen med 
vistelsen i arbetslivet och därtill hörande undervisning undantagen. 
Detta bestämdes dock av vad det närliggande samhället hade att 
erbjuda. Urvalet av innehåll bestämdes av innehållet i det 
yrkesorienterande materialet, ordningsföljd och takt av 
koncentrationen till avgångsklasser och det därmed förestående valet. 
Beträffande de två sistnämnda, ordningsföljd och takt, är AMS 
möjligheter till kontroll mer begränsade. För den skull är 
möjligheterna för skolan inte mycket större. Genom möjligheten att 
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kontrollera takt i exempelvis antal besök och när AMS personal fanns 
tillgänglig, kom detta förmodligen även att påverka ordningsföljden. 
Skolan kunde alltid säga nej, men med tanke på att syo fanns 
inskriven i förordningstexter för folkskolan kunde inte skolan riskera 
att bli utan. Till detta ska läggas att antalet aktiviteter var få. I allt 
detta menar jag alltså att man kan tala om en stark inramning.  
 
Den är däremot något svagare beträffande villkoren för överföring. 
Även om den största delen av överföringen låg på AMS 
ungdomsförmedlare kunde skolan säga nej till förslag om förläggning 
av aktiviteter utanför skolan. Skolan kunde hänvisa till lokaler, skolan 
kallade till föräldramöte och kunde därmed också bestämma antalet 
personer per tillfälle och sammansättningen av föräldragrupper. I allt 
väsentligt kontrollerade dock AMS vad som var en legitim 
kommunikation genom sin innehållsliga dominans, skolans 
begränsade del i verksamheten i annat än tillhandahållande av 
utrymme och genom en obefintlig inblandning av andra, viss 
företagspersonal undantagen. 
  
I grundskolan (enhetsskolan) var situationen delvis en annan. Här 
började yrkesvalslärare anställas. En pedagogisk funktion betonas allt 
mer tillsammans med en individualisering och nära koppling till 
elevvården inom skolan. Beträffande den pedagogiska funktionen 
skulle studie- och yrkesorientering innehålla reguljära inslag i 
undervisningen varför moment som Arbetsliv/Yrkesval i 
samhällskunskap skrevs fram. Förutom detta skulle specialistinsatser 
från skolpersonal ges med hjälp av personer utanför skolan. Vistelser i 
arbetslivet blir också allt vanligare. En uppdelning av arbetsuppgifter 
mellan AMS och skolan fanns inskriven. Enligt den skulle skolan 
svara för studieorientering och teoretisk yrkesorientering i 
samhällskunskapsämnet samt enskild studieorientering. På AMS 
åvilade enskild yrkesvägledning, yrkesorienterande föräldramöten och 
tillhandahållandet av yrkesorienterande material.  
 
Inramningen försvagas högst väsentligt på en rad områden men inte 
alla. Framför allt beträffande villkoren för överföring sker snarare en 
förstärkning tack vare yrkesvalslärarsystemet. Yrkesvalsläraren var i 
grunden lärarutbildad med tjänst inom skolan. För att erhålla 
yrkesvalslärartjänst krävdes en utbildning som AMS bedrev i 
samverkan med Hermods. Efter genomgången utbildning och 
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anställning som yrkesvalslärare erhöll man nedsättning i sin 
undervisning, en nedsättning som betalades via arvodering av AMS. 
Härigenom fick alltså AMS en kontakt direkt in i skolan. Inramningen 
beträffande ordningsföljd, takt och urval av innehåll blir emellertid 
svagare. Fler intressenter börjar förekomma i samband med 
kopplingen mot elevvården. Betoning av den pedagogiska funktionen 
leder till att kopplingen till skolans övriga ämnen ökar med 
framskrivning av kursplaner som följd. Allt viktigare för AMS blir 
därför uppdelningen i arbetsuppgifter genom vilka AMS når ut till 
föräldrar och svarar för enskild yrkesvägledning samt produktionen av 
yrkesorienterande material där innehållet helt styrdes av AMS. 
 
På gymnasiet (högre skolan) rådde andra förutsättningar än de inom 
den obligatoriska skolan. Här konkurrerade studie- och yrkes-
orientering på ett påtagligt sätt om tid med olika undervisningsämnen. 
Omfattningen av verksamheten bestämdes utifrån elevers och 
föräldrars önskningar. På grund av konkurrensen om tid förordades att 
skriftlig information skulle fungera som ersättning. Innehållsligt 
handlade verksamheten till övervägande del om studieorientering. Det 
mesta av verksamheten sköttes utanför schemalagd tid och på grund 
av begränsade resurser förekom vägledning enbart i avgångsklasser. 
Denna vägledning bestod till övervägande del av informerande samtal 
och sköttes tillsammans med utdelning av material och föräldra-
kontakter av AMS personal och i en del fall av skolans kurator. Det 
förekom dessutom att läkare konsulterades och att anlagstester 
anordnades.  
 
Inom gymnasiet kan man alltså åter tala om en förhållandevis stark 
inramning. Situationen påminner om den i folkskolan med stark 
inramning beträffande urval. Mycket av den personliga kommu-
nikationen skulle på grund av konkurrensen med skolämnen ersättas 
av AMS-producerade texter. Den verksamhet som bedrevs sköttes av 
AMS personal men här kan en viss försvagning märkas genom 
inblandning av allt fler yrkesgrupper som läkare och psykologer. Den 
konkurrenssituation som förekom och som medförde att verksamheten 
fick allt mindre tid och förlades utanför schemalagd tid medförde 
också att inramningen förstärktes, då skolans möjligheter till kontroll 
genom detta minskade avsevärt. 
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Studie- och yrkesorientering – en osynlig pedagogisk praktik  
Inget av detta resonemang kring inramning gäller alltså det som sker 
inom studie- och yrkesorientering som verksamhet. Det gäller istället 
ett kommunikativt sammanhang som handlar om överföringsprinciper 
mellan AMS och skolan inom studie- och yrkesorienteringsdiskursen. 
I detta sammanhang blir Bernsteins indelning i synlig respektive 
osynlig pedagogisk praktik intressant. Indelningen tar sin 
utgångspunkt i Bernsteins regler för samtliga pedagogiska relationer. 
Reglerna som avser hierarkisk ordning mellan sändare och mottagare, 
sekvensering av det som ska överföras samt presentationen av 
bedömningskriterier, kan vara implicita och explicita. Där samtliga 
regler är implicita talar Bernstein om en osynlig pedagogisk praktik.467 
Med detta som utgångspunkt kan man säga att det kommunikativa 
sammanhanget om syo inom folkskolan och gymnasiet under de tre 
årtionden min undersökning behandlar kan betecknas som ett uttryck 
för en synlig pedagogisk praktik med explicita normerande och 
instruerande regler. Reglerna för vad som är att betrakta för en legitim 
kommunikation är tydliga för dessa skolformer. Beträffande grund-
skolan kan man däremot tala om en osynlig pedagogisk praktik där 
reglerna för vad som är legitim kommunikation är dolda.  
 
Låt mig med utgångspunkt i detta anta att samma förutsättning också 
omfattar den studie- och yrkesorienterande verksamheten och att den 
därför inom grundskolan kan betecknas som osynlig. Vad finns det för 
belägg för att så skulle vara fallet? I nedanstående resonemang utgår 
jag från Bernsteins påpekande om att man kan se på vad som utmärker 
den osynliga pedagogiken med utgångspunkt i sociala klassan-
taganden.468 Utgångspunkten är begreppen tid, rum och social 
kontroll.469 Jag lämnar också på samma sätt som i det föregående de 
yrkesinformerande texterna som utgångspunkt och riktar mig mera 
mot villkoren för ett utövande av verksamheten  
 
För det första, menar Bernstein, bygger den osynliga pedagogiken på 
en medelklassuppfattning om tid. Fostran sträcker sig över lång tid 
men till skillnad från den synliga pedagogikens explicita sekven-
                                                 
467 Bernstein (1990), s 65-73 
468 Något som för övrigt Kallós använde sig av i sin analys av dialogpedagogiken. 
Se Kallós, Daniel (1979) Den nya pedagogiken - en analys av den s k dialogpeda-
gogiken som svenskt samhällsfenomen. Stockholm: Wahlström & Widstrand 
469 Bernstein (1990), s 80ff. 
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sering, uttryckt i läroplaner genom angivna tider för visst innehåll 
eller inslag som säger när något ska vara färdigbehandlat, är den här 
dold. Istället är sekvenseringen byggd på utvecklingspsykologiska 
teorier osynliga för eleven. Detta är också vad som utmärker studie- 
och yrkesorientering i grundskolan. Den sträcker sig över en längre tid 
och det finns heller inte angivet mål som ska uppnås vid olika 
tillfällen under processen. Dessutom startade grundskolan som 
skolform vid en tidpunkt då utvecklingsuppfattningen börjar göra sig 
gällande som grund för teorier om vägledning. En uppfattning fylld av 
ofta oåtkomliga sekvenseringsregler för eleverna.  
 
För det andra bygger den osynliga pedagogiken på specifika 
klassantaganden om rum. Den osynliga pedagogiken kräver utrymme 
för att pröva sina förutsättningar, för att vara kreativ och för att 
utveckla sitt unika medvetande. Detta, menar Bernstein, innebär också 
paradoxalt nog en ökad synlighet med ständig övervakning och 
kontroll. I grundskolan får pryo allt större plats. Under veckolånga 
perioder ska elever ut i arbetslivet. Inom vissa ramar väljer de vart de 
vill komma, inte nödvändigtvis relaterat till en framtida utbildning 
eller ett framtida arbete. Erfarenheter från arbetslivet blir ingen 
individuell angelägenhet. Det ökade utrymmet hålls inom skolan 
utifrån givna förutsättningar som platstillgång och tidpunkt. Inom den 
studie- och yrkesorienterande verksamheten känner man till var alla 
befinner sig och kan använda detta som underlag vid vägledning inför 
val av fortsatt utbildning eller framtida yrke och kännedomen kan 
sättas i relation till andra relevanta faktorer som betyg. 
 
Det tredje klasspecifika antagandet gäller social kontroll. I en osynlig 
pedagogik är den hierarkiska ordningen outtalad. Här finns inte, som i 
en synlig pedagogik, regler för handlingar och kommunikation. Allt 
tycks vara tillåtet och allt är rätt. Här måste alltså gällande 
maktordning förverkligas på annat sätt, bland annat genom att eleven i 
olika situationer tvingas visa upp sig själv. Beträffande studie- och 
yrkesorientering är detta precis vad som sker genom att elever skriver 
uppsatser om sina besök i arbetslivet och i dessa betonar erfarenheter 
och upplevelser. Dagböcker med färdigformulerade frågor är än 
tydligare exempel på detta. Vilka erfarenheter har jag gjort under min 
vistelse i arbetslivet och hur överensstämmer dessa med mina egen-
skaper och förutsättningar? Ständiga jämförelser med andras 
upplevelser organiseras genom en ökad andel lektionstid vilket bidrar 
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till en positionering. Det utelämnande av innehåll i elevtexter i 
jämförelse med funktionärsmaterialet som tidigare konstaterats bidrar 
också till förverkligandet av maktordning. 
 
Mycket tyder alltså på att studie- och yrkesorienteringsdiskursen kan 
betecknas som en osynlig pedagogisk diskurs. Den starka inramning 
som kännetecknar folkskolan har efter 1950-talet spelat ut sin roll, då 
folkskolan försvinner. Möjligen gäller detsamma för gymnasieskolan 
efter omorganisationen i början av 1970-talet men detta ligger utanför 
denna undersöknings ramar. Låt oss istället återvända till Durkheim 
och formandet av ett kollektivt medvetande.  
 
Studie- och yrkesorientering som instrument för formandet av ett 
kollektivt medvetande 
I anslutning till föregående kapitels behandling av en könsrelaterad 
underordning menade jag att fältet för möjliga variationer för ett 
personligt meningsgivande var begränsat. Detta bygger på Durkheims 
tanke om att de flesta av våra idéer inte utarbetas av oss själva utan 
kommer till oss utifrån genom tvång. Idéer och uppfattningar är på 
samma sätt som grundläggande sociala strukturer och fasta 
handlingsmönster att betrakta som utanför individen liggande sociala 
fakta. Dessa utövar sedan på skilda sätt ett tvång på individen och 
bidrar till formandet av ett kollektivt medvetande. Ett kollektivt 
medvetande som måste förstås i relation till en samhällelig 
omvandlingsprocess och till vilken form av solidaritet som är 
nödvändig för denna utveckling. 
 
För Durkheim är begreppen arbetsdelning och solidaritet centrala.470 
Solidaritet menar han är ett rent moraliskt fenomen, det vill säga något 
inom individen som endast är möjligt att komma åt genom det yttre 
faktum det symboliserar.471 Durkheim delar upp solidaritetsbegreppet i 
mekanisk och organisk solidaritet där den förra kännetecknas av 
uniformitet och där banden som förenar oss med samhället, eller det 
kollektiva medvetandet, kommer från gemensamma övertygelser och 
känslor. Detta är också vad som kännetecknar solidaritet i tidigare 
samhällen. I moderna samhällen med en organisk solidaritet är inte 
likhet längre avgörande. Istället handlar det om att solidaritet uppstår i 

                                                 
470 Durkheim (1978) men även Österberg (1996).  
471 Stedman-Jones (2001), s 90. 
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ömsesidiga beroenden mellan specialiteter där det kollektiva 
medvetandet är i behov av en differentiering och större möjligheter för 
ett individuellt medvetande. Denna differentiering tillhandahåller 
arbetsdelningen varför dess funktion blir att den skapar solidaritet. 
Solidaritetsbegreppet blir därför enligt Stedman-Jones användbart vid 
förklaring av en samhällelig omvandling.  
 

So gradually a society built on uniformity of beliefs and practice is 
replaced by one based on a system of differentiated parts which 
complement each other.472 

 
Det är i denna omvandling jag menar att studie- och yrkesorientering 
ska betraktas, det vill säga hur studie- och yrkesorientering bidrar till 
skapandet av ett kollektivt medvetande genom att fungera som en 
företeelse genom vilket det sociala tvånget verkar. Durkheim anger 
fyra former av socialt tvång. Min tanke är att gå igenom var och en i 
relation till den beskrivning av studie- och yrkesorientering som 
tidigare tolkningar gett upphov.  
 
Det materiella tvånget handlar om en aktiv reglering där tvånget ökar 
när kontaktfrekvensen ökar. Ett resonemang relaterat till studie- och 
yrkesorientering måste därför i huvudsak bygga på organisering och 
innehållsliga delar av verksamheten där även tillgängligheten av de 
yrkesinformerande texterna har betydelse. En ökning av möjligheterna 
för allt fler ungdomar att omfattas av studie- och yrkesorientering 
skulle alltså innebära en ökning av möjligheterna för det materiella 
tvångets verkningskraft. 
 
Att så var fallet under den här undersökta perioden råder det ingen 
tvekan om. Det gäller såväl i faktisk statistik över antalet ungdomar 
som omfattas, som i uttryckta ambitioner. Det framgår av 
verksamhetsberättelser och officiella styrdokument men också i 
manustexter och i yrkesinformerande texter. Under 1940-talet då den 
huvudsakliga verksamheten skedde vid ungdomsförmedlingar och 
genom besök av AMS-personal i skolor utgjorde radion ett viktigt 
komplement. Vid flera tillfällen framgår det tydligt att man i huvudsak 
såg dessa program som ett medel för att nå de ungdomar som annars 
var svåra att få kontakt med. Man vände sig till en grupp vars boende 

                                                 
472 Stedman-Jones (2001), s 98. 
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innebar att de saknade tillgång till exempelvis ungdomsförmedlingar. 
Kvantitativt ökar insatserna från AMS undan för undan och när sedan 
AMS resurser inte längre räcker till införlivas allt mer av verksam-
heten inom skolan. Fullt utbyggd kom den så småningom att formellt 
omfatta alla. En viktig iakttagelse i sammanhanget är mot vilken 
skolnivå man initialt riktade sig. Beträffande de yrkesinformerande 
texterna startar utgivningen med material för folkskoleungdom redan 
1942. För gymnasister dröjde det till 1954 innan någon liknande text 
gavs ut.473  
 
Organisatoriska förändringar, med en ökad del av verksamheten 
förlagd till skolan, startar inom enhets/grundskolans högre årskurser i 
samband med yrkesvalslärarreformen i början av 1950-talet. Det kom 
sedan att dröja ända fram till 1970-talet innan gymnasieskolan fick en 
motsvarande organisation. Det är alltså yngre skolbarn som genom 
studie- och yrkesorientering tidigast utsattes för det materiella 
tvångets verkningskraft.  
 
Varför då inte ännu yngre barn? Förmodligen har detta sin förklaring i 
den skillnad Durkheim gör mellan mekanisk och organisk solidaritet. 
Den svenska samhällsutvecklingen var under 1950-talet beroende av 
en individualisering och specialisering grundad i arbetsdelning. Den 
likhet som utgjort grunden för en mekanisk solidaritet var inte längre 
betydelsefull. Istället handlar det om ömsesidiga beroenden och behov 
av differentiering, något som en arbetsdelning tillhandahåller och är 
vad som kännetecknar en organisk solidaritet. Sådana förutsättningar 
fanns inom grundskolans högre klasser genom uppdelningen i linjer 
och val av vidare utbildning. Dessutom, och som nödvändighet, var 
det materiella tvånget dolt genom att skolans hierarkier, i form av till 
exempel prestation, var skilt från samhällets hierarkier, i enlighet med 
Bernsteins mytologiska diskurs.  
 
Det strukturella tvånget bestäms ytterst av samhällets gruppering och 
organisering i olika hierarkier. För att få en uppfattning om i vad mån 
detta tvång verkar genom studie- och yrkesorientering behandlas 
texternas organisering i relation till samhällshierarkier.  
 

                                                 
473 Innan hade ett renodlat studiematerial, med beskrivningar av innehållet i olika 
linjer, varit det enda för studenter att tillgå. 
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Flera förhållanden tyder på att studie- och yrkesorientering även i 
denna form skulle bidra i formandet av ett kollektivt medvetande och 
därtill hörande socialisering. Ett första uttryck för detta finns i 
särskiljandet av olika typer av text, en text för funktionärer och en 
annan för elever. En vanligt förekommande hierarki i samhället är 
uppdelningen i experter och ovetande. För den sistnämnda gruppen 
finns en kunnighet att se upp till och söka hjälp hos samtidigt som 
positionsbekräftelsen hos experterna blir den omvända. Genom 
förekomsten av ett funktionärsmaterial, vars innehåll förmedlas av en 
expert antingen muntligt eller genom anmodad läsning framstår 
okunskapen tydligt för eleven samtidigt som behovet av experthjälp 
befästs. Detta blir inte mindre tydligt genom det tidigare konsta-
terandet om att en stor del av elevmaterialets innehåll är hämtat ur 
funktionärsmaterialet där ett aktivt utelämnande av viss information 
alltså skett.  
 
Det strukturella tvånget är lika verksamt på samtliga elevgrupper. I 
samhällets makthieraki ska ju några så småningom inta 
expertpositionerna. Om man tittar på innehållet i texterna och den 
rubriksättning som förekommer finner man ytterligare uttryck för en 
positionering grundad i kunskap. I folkskoletexter förekommer 
exempelvis rubriker som ”Att hoppa i galen tunna” eller ”Att veta att 
man inget vet”. I radio uppmanas ungdomar som efterfrågar hjälp vid 
valet efter den obligatoriska skolan att vända sig till ungdoms-
förmedlingarnas experter eftersom man som ung inte kan veta allt. 
Varken denna typ av rubriker eller denna typ av uppmaning 
förekommer beträffande studenter. Här är det istället vanligt med en 
innehållslig struktur som ibland tar sin utgångspunkt i, och alltid 
uttryckligen beskriver, organisation, befordringsgång och konkurrens.  
 
Ett ytterligare förhållande finns i uppdelningen mellan olika 
elevmaterial med ett för folkskola, ett annat för realskolan och ett 
tredje för gymnasister. Bara det faktum att det finns en skillnad i 
målgruppsbestämning, mot skolform eller mot individ, torde bidra till 
detta strukturella tvång. Tvånget blir inte mindre av den skillnad som 
framträder i de olika texternas titlar, Att välja yrke (folkskolan), Från 
skola till yrke (realskolan) och Gymnasisternas ämnesval eller Yrken 
och utbildningsvägar för studenter (gymnasieskola).  
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Det normativa tvånget verkar genom aktörers känslor och motivation. 
Det är genom detta tvång som socialiseringen förmodligen har sin 
största genomslagskraft. Beträffande den kunskapshierarki som jag 
berört i det föregående menar jag att det normativa tvångets verkan i 
studie- och yrkesorienteringen är tydligt framträdande. För att några 
ska få vara experter krävs att andra är okunniga. Detta bidrar studie- 
och yrkesorientering till genom sitt moraliserande, sitt begränsande, 
sitt underordnande men främst genom sitt individualiserade. I detta 
ligger också det kollektiva, att få grupper att känna solidaritet och 
gemenskap utan att för den skull riskera den nödvändiga 
arbetsdelningen.474 Det är i detta jag menar att det för formandet av ett 
kollektivt medvetande också är nödvändigt med arbetsdelning som 
utgångspunkt och där Österbergs förklaring till att arbetsdelning enligt 
Durkheim skulle ses som en ersättning av det kollektiva medvetandet 
framstår som något tveksam.475 Jag menar istället, med stöd av 
Stedman-Jones, att det Durkheim avser är att villkoren för formandet 
av ett kollektivt medvetande förändrats. Medan formandet inom en 
mekanisk solidaritet baseras på likhet i känslor och föreställningar 
krävs inom en organisk solidaritet en differentiering och ett 
individuellt utrymme.476  
 
Exemplen på hur moraliserande, begränsande och underordnande 
kring olika företeelser uttrycks är många och redan redovisade i 
kapitlen 7 till 9. Låt mig därför beröra frågan om individualiserande. 
Med utgångspunkt i arbetsdelning blir ett individualiserande 
nödvändigt. Alla behövs men i olika positioner. Till detta behövs ett 
visst individuellt utrymme som dock inte behöver vara lika stort för 
alla.  
 
För studenter framstår utrymmet som stort genom bland annat 
konstateranden att begränsningar för ens möjligheter är obefintliga. 
Man positioneras som individ genom att behandlas som grupp.  
 

                                                 
474 Jämför Bernstein (1996) och hans resonemang kring horisontell solidaritet. 
475 Österberg (1996), s 51. ”Det är arbetsdelningen som allt mer fyller det kollektiva 
medvetandets plats.” 
476 Stedman-Jones (2001), s 98. Hon säger vidare att Durkheim initialt antog att 
arbetsdelning medförde att det kollektiva medvetandet försvann men att han senare 
ändrade detta ”försvann” till ”förändrades”. 
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För folkskoleungdomar och framför allt inom en studie- och 
yrkesorientering som behandlar yrkesområden som faller inom 
arbetarklass och lägre tjänstemän är förhållandet det motsatta. Man 
positioneras som individ genom att behandlas som person. I texterna 
är individer namngivna som Maria, Åke, Sven och Karin. Det är hos 
Maria som tårar tränger fram, det är Åke som är barnslig, det är Sven 
som måste förstå att arbetsgivare vet bäst och det är Karin som ska 
vara nöjd med att ha ett hushållsarbete att falla tillbaka på. Samtidigt 
som man bevarar den sociala arbetsdelningens karaktär förhindrar 
man genom personifieringen en förstärkning av grupptillhörighet 
grundad i just denna arbetsdelningsprincip. 
 
Genom det kognitiva tvånget tillägnar man sig kollektivt givna sätt att 
tänka och att uppfatta världen. På åtminstone två sätt tycks studie- och 
yrkesorientering bidra till detta. Dels genom att bidra till formerandet 
av gemenskaper och dels genom uppenbara skillnader i språkbruk 
beträffande texter för de olika gemenskaperna. Gemenskaperna som 
formas i yrkesinformerande texter har sina uttalade målgrupper som 
grund men även, och kanske mer intressant, i de indelningsgrunder 
som respektive text består av. Dessa indelningar har förmodligen 
större betydelse för ett gemenskapsformande där texten har intressen 
som utgångspunkt än i de vars indelning baseras på en mer neutral 
yrkesområdesindelning. Utifrån mitt tidigare resonemang om nöd-
vändigheten av att förhindra uppkomsten av gemenskap grundad på 
klasstillhörighet beträffande arbetarklass och lägre tjänstemän, är det 
inte förvånande att konstatera att det är i just dessa texter som intresse 
utgör utgångspunkt. Identifieringen där intresse utgör indelningsgrund 
blir starkare då den just genom sin utgångspunkt och språkliga 
behandling förmedlar bilden av att uppfattningar i olika frågor 
sammanfaller.  
 
Texterna i realskolans och folkskolans material genomgår intressanta 
förändringar under perioden både beträffande indelning och språk. 
Den kategorisering som används i folkskolans material fram till 1958 
vid indelningen av yrkesvärlden består av intressen. Yrken fördelas i 
förhållande till bland annat intresse av människor, av den levande 
naturen, av siffror och tal och av matlagning eller kanske av att man 
sökte spänning och omväxling. Realskolematerialet har i stort sett 
samma indelning som folkskolans med rubriker som stå i affär - sitta 
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på kontor, ha med människor att göra, i hem och storhushåll, med 
skiftnyckel och räknesticka med flera. 
 
Språkliga skillnader mellan de olika materialen är tydlig under 1940-
talet och större delen av 1950-talet. Folkskolans texter vänder sig mer 
direkt till ungdomar, ibland nästan genom direkt tilltal, medan 
studentmaterialet uppvisar ett stelt redovisande av faktiska 
förhållanden. 
 
Exempel på språkbruk i folkskolematerialet Att välja yrke, 1951 och gymnasie-
skolematerialet Student-56. 
 
Folkskoletexter Gymnasisttexter 
Hur många olika yrkesformer tror du egentligen 
det finns här i världen? 
Inte heller är du väl så barnslig att… 
Har du förresten själv funderat över den saken 
någon gång? Tänk efter… 
Du hör kanske just till dem som har svårt att sitta 
still. 

Nyblivna juriskandidater söker sig i stor 
utsträckning till domsagorna 
Inom den statliga förvaltningen tillämpas den 
reglerade befordringsgången 
Efter en kortare eller längre tid ha prövats som 
nyanställd med en månadslön av 500-600 kronor. 

 
Som en blandning av dessa två men med en tonvikt åt folkskolans 
språkbruk kan man karaktärisera realskoletexterna. 
 
Från och med 1958 förändras både indelningsgrund och språkbruk i 
folkskolans och realskolans texter. Utgångspunkten i folkskolemate-
rialet blir en mer arbetsmarknadsmässig kategorisering med en 
blandning mellan direkta yrkesgrupper som tull, polis, militär, 
brandman och verksamhetsområden som affär, kontor och förvaltning 
eller jordbruk, skogsbruk, trädgård och fiske. I realskolans texter är 
det vanligare med en yrkesgruppsindelning som exempelvis husliga 
yrken, restaurangyrken och läraryrken. Alltmer närmar sig folkskolans 
och realskolans texter gymnasieskolans.477 
 
Förändringar i språkbruk är mest markant i folkskolans texter. 
Visserligen förekommer fortfarande vissa avsnitt i texten där man 
språkligt försöker skapa en förtrolighet med läsaren. Detta gäller 
framför allt i de inledande avsnitten som behandlar väljandet och vad 
man bör tänka på. I huvuddelen av texten som behandlar olika 
yrkesområden är språket helt förändrat. Den vädjande och ibland 

                                                 
477 Detta blev sedan den utgångspunkt och det språkbruk som kom att användas i 
grundskoletexter som till exempel Skola och yrke. Se bilaga 3. 
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uppmanande tonen som exempelvis ”att tänka efter” eller ”du kanske 
tillhör” har helt försvunnit och ersatts av processbeskrivningar likt den 
om byggnadsarbetare. 
 

… börja med första våningen, och allt flera byggnadsarbetare kommer 
till. Väggarna muras upp med tegelsten eller lättbetong av murarna, 
som alltjämt har ett utpräglat hantverksyrke. Men det händer också att 
stora väggpartier, ja till och med hela rum, kommer färdiggjutna i 
betong.478 

 
I texter för realskolan är resultatet av förändringen delvis ett annat. 
Här återfinner man inte några långa upplysande processbeskrivningar. 
Istället utgår texten från yrkesbenämningar som sedan preciseras 
genom en definition, korta arbetsuppgiftsbeskrivningar och nödvän-
diga förutsättningar som yrket kräver.  
 

Vad gör t ex en elektriker och var arbetar han? Vi kan börja med att 
skilja på yrkesmän med arbetsuppgifter inom det elkrafttekniska 
området och på sådana som arbetar med teletekniska apparater. Med 
elektriker menar man … 

 
Eller inom hotell och restaurang. 
 

Bakom kulisserna i en restaurang och på ett hotell finns en mängd 
yrkesutövare som behöver organisationsförmåga, fantasi, noggrannhet 
och snabb uppfattning. Kökschefen med kockutbildning och lång 
restaurangpraktik, gärna från utlandet, är arbetsledare för köks-
personalen, gör upp matsedlar, har hand om inköp …479 

 
Man kan också märka att målande miljö- eller händelsebeskrivningar 
fortfarande är mer vanligt i folkskolematerial. För att väcka intresset 
hos folkskolans något yngre elever beskrivs mer än fakta. En språklig 
behandling utifrån föreställningar om den kultur i vilken barn lever 
används allt mer. Brandmannens uppgifter relateras som exempel till 
pojkars idrottsutövning och behov av spänning.  
 

                                                 
478 Att välja yrke 1958, s 35. 
479 Från skola och yrke 1958-1959, s 42 och s 80 
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Åtskilliga av våra bästa idrottsmän är brandmän, vilket säger en hel 
del om kraven på god kondition och spänst. Sinnesnärvaro och gott 
omdöme hör också till villkoren.480 

 
Att tränga in i brinnande hus, där taket kanske när som helst kan störta 
in, och föra fram tunga vattenslangar mot eldhärden – det är uppgifter, 
som brandmannen ständigt måste vara beredd på.481 

 
Är man flicka och intresserad av att arbeta med människor förmedlas 
en tydlig bild över hur man ska uppfatta omvärlden. Genom uttryckt 
förtrolighet framstår dessutom dessa sätt som de rätta. Också här 
bidrar alltså personifieringen till att förstärka tvångets verkningskraft. 
I intressegemenskaper inom industrin är man yrkesbröder som utför 
ett rejält arbete. Genom att undvika inkomstdiskussioner förmedlas 
föreställningar om att man inom industrin är ointresserad av den lön 
man får. Inom studentgemenskapen intar man däremot en position 
gentemot andra yrkesutövare där möjligheter till karriär och stigande 
lön är intressant.482  
 
Texterna bidrar också till att mina uppfattningar av individer inom 
andra gemenskaper och deras sätt att tänka, påverkas. Framställningen 
av konstnärliga intressen visar till exempel tydligt att detta intresse 
saknar relevans både för utbildningsval och för yrkesverksamhet. Det 
är något som kan vara användbart som hobby och på fritiden. Detta 
påverkar inte enbart en konstnärligt intresserad människas självbild 
utan även andras uppfattning av vilka uppfattningar konstnärligt 
intresserade personer har. Följden av detta blir att trycket från det 
kognitiva tvånget blir dubbelt. Det påverkar inte endast tänkande och 
uppfattande för de som ingår i gemenskapen. Det påverkar också 
utanförståendes uppfattningar och tankar om de som ingår.483  
 
En avslutande kommentar kopplad till nutid 
Mitt arbete har rört studie- och yrkesorientering under de första tre 
årtiondena efter dess implementering i Sverige. Min ambition har inte 
varit att försöka förklara vad som tilldragit sig inom en studie- och 

                                                 
480 Från skola till yrke 1958-1959, s 96. 
481 Att välja yrke 1958, s 66. 
482 Se till exempel under Yrken och utbildningsvägar för studenter i kapitel 6 samt 
citat 327. 
483 Exempel på detta återfinns till exempel i citat 330-337. 
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yrkesorienterande verksamhet. Den har istället varit att försöka bidra 
med en förståelse av företeelsen sådan den framstår i ett yrkesorien-
terande material. I detta har framkommit vissa utmärkande drag som 
jag menar är av central betydelse både för möjligheten att föra 
teoretiska resonemang om företeelsen men också kring utövandet av 
verksamheten.  
 
Att vara medveten om att studie- och yrkesorientering är orättvis, 
begränsande, döljande och anpassbar, förklarad genom överföring 
av makt- och kontrollprinciper och inplacerad i en samhälls-
utveckling, ökar möjligheterna att förstå den studie- och 
yrkesorienterande praktiken. Medvetenheten gör det möjligt att förstå 
varför vissa målsättningar är svåra att uppnå vare sig det handlar om 
att tillgodose samhällets behov av naturvetare och tekniker eller att 
motivera pojkar och flickor till könsmässigt otraditionella val. Det gör 
det också möjligt att hålla isär verksamhet från person och att en stor 
del av den kritik som riktas mot studie- och yrkesorientering har sin 
orsak i själva företeelsen. Genom att bli medveten om detta ökar också 
möjligheterna för exempelvis vägledaren att agera, något som styrks 
av att studie- och yrkesorientering är anpassbar. 
 
Den förståelse jag velat förmedla underlättar också mina möjligheter 
att förstå modernare uttryck inom den studie- och yrkesorienterande 
praktiken. Låt mig därför, även om det ligger utanför avhandlingens 
tidsmässiga ramar, avsluta med några reflexioner kring detta. När 
ungdomsarbetslösheten ökar i slutet av 1970-talet och antalet 
ungdomar utanför både arbetsliv och gymnasieskola i samband med 
detta ökar, uppstår en risk. En grupp ungdomar inom vilken det 
sociala tvånget inte gett effekt ökar. Risken för motstånd och oro blir 
större, vilket kan få konsekvenser för den fortsatta samhälls-
utvecklingen. Här växer kommunala verksamheter fram utanför 
skolan där en huvudingrediens är studie- och yrkesorientering. Skolan 
hade alltså misslyckats men studie- och yrkesorientering får förnyat 
förtroende.  
 
Tjugo år senare, under 1990-talet, börjar indragningar i den studie- 
och yrkesorienterande verksamheten diskuteras. Diskussionen leder 
fram till ett förslag, presenterat i början av 2000-talet, om en karriär-
vägledning utförd vid kommunala centra. Var börjar då samhället att 
skära ned på resurserna för studie- och yrkesorientering? Jo, i 
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grundskolan. Har möjligen det sociala tvånget som verkar på denna 
åldersgrupp spelat ut sin roll och ersatts av ett mer direkt tvång genom 
en minskning av valalternativen? Någon arbetsmarknad för ungdomar 
att tala om finns inte och möjligheterna till åtgärder i form av 
individuella planer, det vill säga individuellt anpassade program med 
betydande inslag av arbete, blir allt färre. De möjliga alternativen till 
andra åtgärder än fortsatt skolgång kopplas också allt hårdare till just 
skolan. Det som återstår är alltså en ”förlängd skolplikt” med tre 
ytterligare år efter den obligatoriska grundskolan. Det finns ingen 
plats för ungdomar i arbetslivet och kanske är det mot detta som 
”karriär” och ”livslångt lärande” ska betraktas. Begrepp som 
tillkommer, inte för att ge mer möjligheter utan för att utvidga 
ramarna för en orättvis och begränsande studie- och yrkes-
orienteringen och för att dölja ett fortsatt tvång och formande av våra 
medvetanden mot en acceptans av att inte få plats. Detta är heller inget 
problem för en ampassbar syo. 
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KAPITEL 12  

Avslutande reflexioner  
Ett långt, mödosamt och lärorikt företag är på väg att ända. Dessa 
uttryck kring företaget är inte ett uttryck för någon utanförliggande 
utsatthet utan måste istället förstås som nödvändigheter. 
 
Långt har mitt arbete varit. Det har naturligtvis delvis att göra med 
självpåtagna riktningsförändringar i mitt arbete som universitets-
adjunkt vid Umeå universitet. Den nyfikenhet som initialt fick mig att 
bestämma avhandlingsområdet till studie- och yrkesorientering i 
Sverige under dess tre inledande årtionden ersattes efter något år av ett 
tvivel. Vad kunde överhuvudtaget vara intressant i att förstå syo? Vid 
tidpunkten för detta tvivel öppnade sig en möjlighet till distansering 
från ämnet både innehållsligt och geografiskt. Ett erbjudande om att 
arbeta med lärarutbildningsfrågor i södra Afrika gjorde att jag i två år 
lämnade mina funderingar kring studie- och yrkesorientering. 
 
Mödosamt har det också varit. Åter spelar tvivlet en roll. Här handlar 
det till stor del om att vara utsatt och att utsätta andra, både familj och 
kollegor, för något som ytterst var ett högst personligt företag i att 
förändra min egen position i det akademiska fältet. Att vara utsatt 
handlar delvis om brister som har sin orsak i själva avhandlings-
arbetets natur. Samtidigt som att ett vederhäftigt resultat ska 
presenteras är arbetet också är att betrakta som en del i ens egen 
förkovran som forskare. Jag har helt enkelt inte haft en tillräcklig 
teoretisk bredd för att undvika att ryckas med i andra närliggande eller 
helt skilda strömningar. Vad är det egentligen jag kommit fram till? 
Borde jag inte ha gjort på ett annat sätt? Ska jag kasta allt, ska jag 
börja om eller helt enkelt strunta i alltsammans? Kan jag gå tillbaka 
och ändra och därigenom visa upp något som inte tyder på problem 
och vad kan man i så fall ändra? Det är naturligtvis dessa tvivel som 
också gjort färden så lärorik. Nödvändiga diskussioner och 
litteraturstudier har på ett otvetydigt fått arbetet att fortgå. 
 
Syftet för min avhandling är att bidra till förståelsen av studie- och 
yrkesorientering, ett syfte som jag i de föregående kapitlen försökt 
uppfylla. Vid studier av forskningsrapporter med anknytning till mitt 
forskningsområde framkom ideligen nya infallsvinklar som ibland 
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ledde till mer direkta revideringar. Ett sådant exempel är hur min 
forskningsansats från en inledande fenomenografisk idé via en 
humanvetenskaplig hermeneutik med betoning på förståelse så 
småningom slutade i en mer filosofiskt inriktad hermeneutik. Detta 
skedde relativt tidigt under processen varför det uppkomna tvivlet inte 
föranledde några djupare ingrepp eller efterhandskonstruktioner i 
avhandlingens olika delar för att passa in. Man kan därför läsa om 
detta redan i avhandlingens tredje kapitel. Betydligt besvärligare har 
det varit att hantera de tvivel som uppkommit under processens 
slutfas.  
 
Då avhandlingsarbeten som tyder på dylika tvivel är svåra att finna är 
det därför lätt att en känsla av otillräcklighet uppstår. Ingen annan 
tycks ha haft likartade problem som de jag upplevt och frågor kring 
innehållsliga förändringar blir aktuella. Istället för att genom en 
omfattande revidering låta min avhandling sälla sig till skaran av 
oproblematiska och vetenskapligt konforma arbeten väljer jag att som 
ett avslutande kapitel redovisa några av de tvivel som uppkommit 
genom den forskningsprocess som jag varit en del i. Detta gör jag inte 
enbart för att öka förståelsen om vad det kan innebära att skriva ett 
avhandlingsarbete. Det måste också, menar jag, ses som ett väsentligt 
bidrag till att uppfylla avhandlingens syfte och att öka kunskapen om 
studie- och yrkesorientering. 
 
Reflexion får inte bli en fråga om att svära sig fri eller ursäkta sin 
forskning. Reflexion ska bidra till att förstå vad det är man förstår. 
Reflexion ska också bidra till förståelsen av vad man genom sin 
konstruktion av objektet inte kan förstå. 
 

Att ”objektivt” förstå den värld man lever i utan att förstå logiken i 
denna förståelse samt vad som skiljer denna logik från den praktiska 
förståelsen innebär att inte tillåta sig förstå det som gör världen 
levande och möjlig att leva i - det vill säga just vagheten i den 
praktiska förståelsen.484 

 
Vad reflexion alltså handlar om är att undersöka den egna relationen 
till det som undersöks. Som grund för min självreflexion utgår jag från 
tre frågor som Ingrid Heyman använt i ett liknande sammanhang och 

                                                 
484 Bourdieu (1996), s 51. 
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som enligt Heyman är formulerade av Wacquant med utgångspunkt i 
Pierre Bourdieus socioanalytiska program.485 Frågorna har dessutom 
viss likhet med de som Alvesson och Sköldberg tar upp i sitt resone-
mang om reflekterande forskning, där både det forskande subjektet 
och det utforskade objektet måste ifrågasättas och där reflexion alltså 
kan beskrivas som tolkning av tolkningen (Alvesson & Sköldberg, 
1994). Frågorna lyder: 
 

• Vilka intressen driver en forskare att undersöka just det som 
valts för undersökning? 

• Vad är det som gör att forskaren ser det han eller hon ser? 
• Vilka konsekvenser får den intellektualistiska förvrängningen, 

det vill säga att teoretiserande ges företräde framför praktikens 
egen logik i det vetenskapliga arbetet? 

 
Varför undersöker jag just detta? 
Vad var det för orsaker som fick mig intresserad av att söka förstå 
studie- och yrkesorientering? Och vad var det som fick mig att söka 
denna förståelse i yrkesinformerande texter framställda mellan 1940 
och 1970? På ett övergripande och personrelaterat plan kan man tala 
om tre orsaker.486 Ett med grund i profession, ett med grund i syn på 
historia och ett med grund i upplevda brister. 
 
Beträffande den professionella grunden utbildade jag mig till syo- 
konsulent i mitten av 1970-talet. Efter 10 års arbete inom skolan 
anställdes jag 1986 vid universitetet där mina huvudsakliga 
arbetsuppgifter var att utbilda blivande vägledare. På den tiden var 
universitetet organiserat enligt en programprincip vilket bland annat 
innebar att de flesta av vägledarutbildningens olika delar handhades 
av en institution. Min utbildningsbakgrund från samhällsvetenskapen, 
praktiska erfarenhetsgrund och institutionens behov gjorde att jag 
snabbt ”placerades” in i ett utbildningsblock som mer behandlade 
innehåll än metodik. Inom innehållsblocket arbetade jag dessutom mer 
                                                 
485 Enligt Heyman är alltså frågorna formulerade av Wacquant i en artikel från 1992 
där han behandlar strukturen och logiken i Bourdieus sociologi. Jag utgår emellertid 
från Heymans översättning även om jag, åtminstone beträffande den tredje 
frågeställningen använder Bourdieu för att om möjligt förtydliga innebörden. 
486 För en mera djupgående reflexion skulle självfallet olika aspekter av intressen 
som exempelvis intellektuella, politiska och moraliska varit nödvändiga att behandla 
men för denna avslutande reflexion stannar jag på en mera allmängiltig nivå. 
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med arbetsliv än med utbildning. I denna kontext var det därför 
tämligen självklart att det yrkesorienterande materialet blev en 
betydelsefull del i undervisningen. Det ledde dessutom till att jag 
tillsammans med kollegor skrev artiklar, gjorde mindre under-
sökningar och utarbetade enklare analysmodeller, förde en dialog med 
yrkesanalytiker vid AMS eller motsvarande internationella 
institutioner och anordnade konferenser. Det mesta just med utgångs-
punkt i det yrkesorienterande materialet. 
 
Allt detta ledde fram till upplevelsen av brister. Brister i det 
yrkesorienterande materialet såväl som brister beträffande svensk 
forskning i syo med innehållslig utgångspunkt. Avseende forskning 
handlade bristerna inte om kvalitet i det som gjorts. Istället handlade 
det om en näst intill total avsaknad. Beträffande de förstnämnda 
bristerna ledde detta till en starkt kritisk inställning till innehållet i 
samtida material. Vi befann oss i början av 1990-talet och som så 
mycket annat skulle också studie- och yrkesorienteringen utnyttja den 
nya informationstekniken. Betoningen låg på teknik och fyndiga 
möjligheter att vandra mellan register eller att med hjälp av sökord 
finna förslag på både arbeten och utbildningar. Med sakinnehållet var 
det inte mycket bevänt vare sig i datasystemens beskrivningar eller i 
skriftligt material. Detta tyckte åtminstone jag och några fler.  
 
Om jag kritiserade innehållet i AMS texter blev jag kritiserad för den 
kritik jag framförde, både från AMS och från skolhåll. Detta gjorde 
dock att jag blev än mer nyfiken. Vilka metoder låg bakom beskriv-
ningarna och på vilken grund vilade de? Hur såg det ut i andra länder? 
Kunde arbetslivsforskning på något sätt bidra till att förstå det 
beskrivna eller visa på alternativa sätt? 
 
Att studie- och yrkesorientering och de yrkesinformerande texterna för 
denna kom att bli mitt forskningsobjekt var därför inte så konstigt när 
jag antogs vid forskarutbildningen vid pedagogiska institutionen i 
Umeå. 
 
Vad gäller den historiska ansatsen har den förmodligen också sin 
grund i anställningsförhållanden och min yrkesutövning. I samband 
med övergången till ämnesinstitutioner vid universitetet kom jag att 
placeras vid en institution med rötter i grundskollärar- och 
ämneslärarutbildning. Under de inledande årens arbete med 
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profilering och kompetensutveckling anordnades kurser och skrevs 
mängder av dokument, de flesta kring begreppet didaktik. I detta fann 
jag stöd för mina tankar kring att inte enbart se på studie- och 
yrkesorientering som en angelägenhet i samband med val och väljande 
utan att en väsentlig del också handlade om kunskapsöverföring i en 
vidare bemärkelse. Studie- och yrkesorientering hade en given plats 
inom den pedagogiska praktiken och borde därför kunna behandlas 
utifrån dess pedagogiska funktion. I den didaktiska litteraturen fann 
jag också stöd för nödvändigheten av att förstå historien för att kunna 
förstå sin samtid. Jag kom att inse att min förståelse och min kritik av 
de yrkesinformerande texternas innehåll mer baserades på ett 
oreflekterat erfarande av något jag befann mig i än ett vetenskapligt 
förhållningssätt. Jag saknade en historisk förståelse. 
 
Vad gör att jag ser det jag ser? 
I denna del av reflexionen riktas fokus mot min person. Till stor del 
bestäms självfallet vad som kommer att vara möjligt att se av mitt 
kunskapsteoretiska förhållningssätt och val av metod och 
analysinstrument. Detta kommer att behandlas i nästa avsnitt så här 
handlar det alltså mer om vad som gör att jag väljer teoretiska 
angreppssätt och därför ser på ett visst sätt. 
 
Ett problem i detta sammanhang gäller auktoritativ lydnad (Gadamer, 
1997). Vi hamnar i situationer där vi gör som vi tror att någon vill att 
vi ska göra. Skälet är inte nödvändigtvis ett explicit maktförhållande 
uttryckt genom positioner. Det är lika troligt att det beror på att vi tror 
att denna någon har mer kunskap än vi. En liknade situation befinner 
man sig i när man som nyantagen forskarstuderande närmar sig 
vetenskapen och presenteras för olika forskningstraditioner. Man tror 
sig möta en kunskap hos representanter för vetenskapen, inte som en 
annorlunda kunskap grundad i vetenskapens logik, utan som en bättre 
och riktigare kunskap i relation till min.  
 
Inom en institution äger skilda forskningstraditioner olika grad av 
auktoritet. Det kan ha sin grund i disciplinens utveckling, i maktför-
hållanden inom såväl disciplin som institution och i enskilda 
företrädares kunskaper och intressen Detta är av mindre betydelse för 
mitt resonemang här. Det jag vill visa är att man som forskarstudent 
utsätts för auktoritetens kraft och att den sedan avgör det man ser. 
Påverkan kan dock ta sig olika uttryck. Dels kan den leda till att man 
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låter sig omfattas av den mest auktoritativa traditionen och förser sig 
med instrument ur denna alldeles oavsett vad det är man undersöker. 
Det kan också innebära ett motstånd. Jag vill minsann inte låta mig 
påverkas.  
 
Initialt gällde nog det sistnämnda mig. Här skulle inte några 
dominerande utbildningssociologiska traditioner få störa min 
förståelse, en förståelse grundad i empirin och med låg teoretisk 
abstraktionsnivå. Nödvändiga teorier skulle alltså vara hårt kopplade 
till empirin och om möjligt också utgå från denna. Med hjälp av detta 
skulle jag alltså få veta vad studie- och yrkesorientering egentligen var 
och inte bara, trodde jag, erhålla förklaringar vars teoretiska 
referensram satte gränser för vad som var möjligt att se. En fara med 
detta sätt att se vilket jag så småningom blev varse var bland annat 
svårigheterna att se vad man själv omfattades av. Som inblandad är 
det ofta omöjlig att vara medveten om vad jag omfattas av just på 
grund av min inblandning. Den kunskap jag når blir inte en 
vetenskaplig kunskap utan stannar vid ett slags sunt förnuft. Närhet 
liksom allt för stort avstånd skapar problem (Bourdieu, 1996). Även 
om man måste utgå från sådan kunskap får man inte stanna kvar vid 
den nivån, vilket inte är någon enkel process. 
 
I forskarutbildningen möter jag en vetenskaplig tradition och försöker 
förstå den utifrån en icke-vetenskaplig. Jag bär med mig ett 
värderande synsätt grundad i praktikens logik. De olika forsknings-
traditioner som presenteras i forskarutbildningens olika kurser ”talar” 
till mig med auktoritet och jag rycks med. När jag utifrån detta börjar 
formulera ett angreppssätt byggs det upp från en icke-vetenskaplig 
tradition. Jag väljer teori och metod för att undersöka en praktik i 
ambition att få veta sanningen om den. Till dess jag möter en annan 
forskningstradition som jag värderar som bättre och därför 
nödvändigtvis måste tvinga på min empiri. Det som uttrycks inom 
forskningstraditionen ser jag inte som ett uttryck för dess sätt att tänka 
skilt från andra tanketraditioners sätt, utan i förhållande till mitt sätt att 
tänka. Jag tar en teoridel här och en annan där utifrån ett nytto-
tänkande hämtad ur praktikens tankemässiga tradition. Att därför ett 
empirinära förhållningssätt framstår som ett gott alternativ ligger nära 
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till hands då en betydande del i detta förhållningssätt utgörs av 
pragmatismens nyttotänkande.487  
 
Det förda resonemanget kring auktoritet hjälper mig också till djupare 
förståelse av studie- och yrkesorientering. Jag har redan konstaterat att 
skillnaden mellan innehållen i texter för funktionärer och texter för 
elever utövar ett socialt tvång och en överföring av samhällelig 
maktfördelning. Några besitter kunskap medan andra är ovetande. På 
liknande sätt som jag beskrivit mitt förhållningssätt till problematiken 
beträffande vetenskaplig och praktisk tanketradition kan man resonera 
kring elever och studie- och yrkesorientering. Elever utgör ingen 
homogen grupp med avseende på tanketradition och i förhållande till 
skolans pedagogiska diskurs. De möter den konstaterade kunskaps-
auktoriteten i studie- och yrkesorientering som riktigare och bättre 
men framför allt som skolans/AMS kunskap. Vissa elevgrupper tar till 
sig denna på grund av likheter med sin egen tanketradition medan 
andra låter den vara på grund av skillnaden. Vissa låter sig omfattas av 
tanketraditionen därför att den utgör en auktoritet, åtminstone till dess 
att de möter en annan tradition. Vissa slutligen mobiliserar ett 
motstånd eftersom det handlar om skolans/AMS kunskap i studie- och 
yrkesorientering. I samtliga fall kan man finna tänkbara förklaringar 
till problem beträffande måluppfyllelser som att styra och motivera 
elever till vissa sektorer i arbetslivet, eller till utbildning.  
 
En viktig del i forskarutbildningen är självfallet skolning mot ett 
vetenskapligt förhållningssätt. I detta växer insikten om att vad som än 
diskuteras, skrivs eller betraktas alltid görs så i relation till en 
tankemässig tradition. Olika forskningstraditioner uppfattas inte 
längre i värderande termer utan istället utifrån olikheter. För min del 
ledde detta till en omprövning av tidigare beslut beträffande teori- och 
metodval och att jag avlägsnade mig allt mer från en empirinära 
tradition med föreställningar om att det jag söker faktiskt skulle 
existera alldeles oavsett frågan. Jag närmade mig allt mer en 
konstruktivism.488 I detta ligger också ett problem. Vad bär jag med 

                                                 
487 Alvesson & Sköldberg (1994), s 63f. 
488 Bourdieu, Pierre (1992). Kultur och kritik. Uddevalla: Mediaprint AB. I kapitlet 
om sociologins paradox säger Bourdieu bland annat följande på sidan 103. ”Den ena 
åsikten hävdar att de sociala klasserna existerar i verkligheten, och att vetenskapen 
inte gör annat än att inregistrera dem, konstatera dem. För den andra åsikten är de 
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mig från tidigare utgångspunkter tagna i andra traditioners sätt, både 
forskning och icke-vetenskapliga, att tänka och hur kommer 
eventuella rester från detta att påverka det jag ser? Och hur ”befriar” 
jag mig om möjligt från dessa?  
 
Den kritiska inställning som jag utifrån en icke-vetenskaplig tradition 
bar med mig, kunde medföra att jag överdrev brister i texterna men 
också att jag ville visa på ett resultat som skulle motivera min kritik 
mot bristerna i tidigare svensk syoforskning. Den utsatthet från den 
vetenskapliga tanketraditions auktoritet som jag befann mig i som 
nyantagen forskarstudent kunde innebära att mina första trevande 
försök att söka förstå studie- och yrkesorientering skulle sätta spår i ett 
fortsatt arbete. 
 
Det handlar alltså i mångt och mycket om att synliggöra min 
förförståelse. Att visa på min kritiska inställning och att visa på vad 
mina första försök att förstå studie- och yrkesorientering bestod av. Ett 
sådant exempel är hur jag övergav en fenomenografisk ansats och allt 
mer kom att ansluta mig till en hermeneutisk. Men inte enbart. Jag 
måste också i mitt slutgiltiga tolkningsarbete ta in delar från det 
tidigare. Jag måste i handling visa att min förförståelse är en del av 
mitt försök att förstå studie- och yrkesorientering. Ett sådant exempel 
är min användning av delar ur Mattssons avhandling vid tolkningen 
där inte enbart min kritik av hennes arbete utnyttjas utan också 
förtjänster. 
 
Konsekvenser av en intellektualistisk förvrängning. 
Den intellektualistiska förvrängningen handlar om sammanblandning. 
En sammanblandning som ytterst handlar om den mellan teori och 
praktik eller den mellan modeller av verkligheten och verkligheten 
och som riskerar att medföra att praktiken tillskrivs samma logik som 
vetenskapen. I mitt resonemang kommer jag även att innefatta risker 
med det omvända, det vill säga att tillskriva vetenskapen samma slag 
av logik som praktiken. Här handlar det alltså ytterst om skillnaden 
mellan idéer om sociala fakta och dessa fakta i sig själv (Durkheim, 
1978). Utgångspunkten är att vi inte kan leva mitt i en uppsättning av 
sociala fakta utan vissa föreställningar om dem. Detta medför sedan 

                                                                                                                   
sociala klasserna, de sociala delningarna, konstruktioner som skapats av 
vetenskapsmännen eller av de sociala aktörerna.” 
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att våra föreställningar om verkligheten kommer att ersätta 
verkligheten och att vi vänder oss till denna verklighet enbart i syfte 
att få föreställningen bekräftad. Föreställningar och idéer om 
verkligheten är bildade av praxis och har en praktisk funktion, de är 
nödvändiga för vårt handlande. Vetenskapen däremot har en teoretisk 
funktion och är därför i behov av teoretiska begrepp bildade av 
vetenskapen.489 Min avsikt är inte att diskutera Durkheims kunskaps-
teoretiska utgångspunkter. Vad jag här vill trycka på är den uppmärk-
sammade skillnaden mellan teorins och praktikens villkor och de 
problem som en ömsesidig påverkan kan leda till. 
 
Resonemang om skillnaden mellan praktikens och teorins logik är 
också något man återfinner hos Bourdieu. Det gäller exempelvis hur 
vetenskapen ställer upp begrepp som är oförenliga med praktikens 
logik och därför bidrar med en förvrängning. Ett förslag att komma 
tillrätta med detta och som bland andra Heyman lyfter fram är att inta 
ett empirinära förhållningssätt. Hon säger till exempel beträffande 
konstruktionen av kategorier vid en undersökning att:  
 

vi beslöt oss för att vaska fram kategorier i sjuksköterskearbetet direkt 
ur dataunderlaget.490  

 
Ett annat exempel är hennes resonemang kring användandet av 
narrativa studier. Heyman menar att de problem som kan uppstå inte 
ligger i en intellektualistisk förvrängning eftersom inga redskap är 
hämtade från tidigare undersökningar. Istället ligger problemet här på 
forskarens förkunskaper och historiska, sociala och kulturella 
förhållanden.491  
 
Till detta ställer jag mig ytterst tveksam. Bortser exempelvis inte 
Heyman från att en narrativ studie är ett redskap för och av 
vetenskapen och att valet av redskap är gjort av forskaren? Och varför 
skulle en narrativ studie omfattas av praktikens logik bara för att 
forskaren tror att hon befinner sig i denna praktik genom att 
”kategorier vaskats fram ur dataunderlaget”? Att själva berättelsen kan 
vara ett uttryck för praktikens logik är en sak men uppstår inte risken 
                                                 
489 Durkheim (1978). I kapitel 2, s 29f utvecklar Durkheim sitt resonemang kring 
observation av sociala fakta. 
490 Heyman (1999), s 173. 
491 Heyman (1999), s 173 f.  



 
 

286

för förvrängning vid behandlingen exempelvis genom konstruktionen 
av kategorier? I en narrativ tradition verkar det som om grunden för 
den intellektualistiska förvrängningen glömts bort, skillnaden mellan 
praktikens och teorins logik.  
 
På vilket sätt har jag då i min undersökning försökt hantera problem 
som kan medföra en förvrängning av något slag? Här menar jag, med 
Bourdieus terminologi, att det är nödvändigt att ”objektivera 
objektiveringen”, det vill säga att låta min behandling av 
forskningsobjektet få utgöra objekt i en reflexion (Bourdieu, 1996). 
Ett första sådant gäller de icke-vetenskapliga uppfattningar av de 
yrkesinformerande texter som jag bär med mig i förhållande till den 
vetenskapliga konstruktion av studie- och yrkesorientering på 
grundval av dessa texter som jag avser göra. Hur ska jag kunna 
undvika att min kategorisering inte byggs upp på en kunskapsteoretisk 
realism vars utgångspunkt är att mina uppfattningar baseras på något 
som faktiskt finns och därför blir konstateranden? Hur ska jag alltså 
säkerställa ett konstruerande?  
 
Min initiala idé om att kasta mig ut i empirin och ”låta den tala till 
mig” övergavs utan att för den skull helt lämna praktikens tanke-
tradition. Detta innebar att jag lät uttalade intentioner få utgöra grund 
för min konstruktion av studie- och yrkesorienterande verkligheter. 
Något som också gjorde det möjligt att under tolkningsprocessen hela 
tiden ställa frågor till texten utifrån en bestämd utgångspunkt. Min 
indelningsgrund är alltså inte en konstruktion hämtad ur mitt 
dataunderlag utan konstruerade i förväg.  
 
Mitt förhållningssätt förstärks sedan genom att behandla de utifrån 
indelningsgrunderna konstruerade syoverkligheterna genom medvetet 
valda teoretiska ansatser. Valet av teorier medger också att det inte 
enbart blir texternas innehåll och de konstruerade verkligheterna ur 
detta innehåll som behandlas i en fortsatt analys. Verksamhetens 
inplacering och betingelser för utövandet på en handlingsnivå kan 
också som exempel ingå.  
 
Detta gör också att jag till en del kan hantera den förvrängnings-
problematiken som har att göra med att mitt analysinstrument till stor 
del konstruerats inom en vetenskaplig tanketradition och därför 
bortser från den logik som gäller för det jag undersöker, nämligen 



 
 

287

studie- och yrkesorientering. Risken är alltså att forskaren tillskriver 
det undersökta objektet något som tillhör själva undersökningssättet 
och därmed, genom skillnaden i synsätt, förstör sitt objekt.  
 

I dessa situationer har jag insett att det skolastiska synsättet, eftersom 
det bygger på ett tänkande som förutsätter att man bortser från de 
praktiska kraven och som utnyttjar analysinstrumentet som 
konstruerats i strid med praktikens logik - t ex spelteorin och 
sannolikhetsteorin – riskerar att helt enkelt förstöra sitt objekt eller att 
skapa rena artefakter när det okritiskt tillämpas på praktiker som är 
resultatet av ett helt annat synsätt.492  

 
Genom att sätta praktiska intressen av studie- och yrkesorientering 
inom parentes riskerar jag att glömma hur studie- och yrkesorientering 
verkar i det praktiska utövandet. Min behandling av villkoren för 
verksamheten och hur studie- och yrkesorientering utifrån detta kan 
förstås ska alltså ses som ett uttryck för att delvis komma till rätta med 
problemet.  
 
Ett annat sätt ligger just i parentessättandet. Jag är, som jag tidigare 
sagt, medveten om de brister som konstruktionen av mitt analys-
instrument medför. Vissa saker blir möjliga att se medan andra träder i 
bakgrunden. Det viktiga här menar jag är min relation till individen. I 
min analys har jag medvetet satt vägledaren och vad som utspelar sig i 
den praktiska studie- och yrkesorienterande verksamheten inom 
parentes. Min relation till individen består av vad studie- och 
yrkesorientering som företeelse kan utsätta både vägledare och elever 
för. Därmed uttalar jag mig inte om vad studie- och yrkesorientering 
är i handling. Istället har jag försökt bidra till förståelsen av studie- 
och yrkesorientering för att sedan förstå vilka begränsningar eller 
möjligheter som företeelsen utsätter individen för. 
 
En annan lösning på problemet som Bourdieu föreslår är en 
perspektivförflyttning där man reflekterar över den grundläggande 
skillnaden mellan den praktiska och den teoretiska synvinkeln. Man 
reflekterar över vad man bortser ifrån, vilka eventuella metodiska 
misstag man begått på grund av detta, vad man använt som 
utgångspunkt i konstruktionen av analysinstrument och liknande. Det 
                                                 
492 Bourdieu, Pierre (1995). Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlingsteori. 
Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, s 184 f. 
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är detta jag velat komma åt i detta avslutande kapitel genom att sätta 
frågan om val av forskningsobjekt, min egen roll som forskare och 
förvrängningsproblemen i förgrunden. 
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Summary 
The aim of this study is to describe and to analyse careers education as 
it appears in occupational information texts, produced by the Swedish 
Labour Market Board during the period 1940-1970. 
  
Careers education based on official statements is situated within a 
field that could be characterised by relations between individual, 
school, working life and education. For this reason, various actors 
have been interested in careers education. One concern has been about 
whether the focus should be on the needs of society or the needs of the 
individual or whether it is possible to achieve some kind of balance 
between those two needs. Varying opinions about the purpose of 
careers education have frequently been used to explain the differences 
between careers education carried out by the Labour Market Board 
and the same work carried out by school authorities. In this study the 
analysis uses as a starting point the similarities between the views of 
the two authorities involved regarding careers education. 
 
The period of time for the study is between the years 1940-1970, or 
from when an office for careers education was established at the 
Labour Market Commission (Statens Arbetsmarknadskommission) 
until the year when the Swedish school authorities took over 
responsibility. This places the study in a period when careers 
education was dominated by the Swedish Labour Market Board both 
in terms of activities and the production of material.  
 
The main empirical material is occupational information texts 
produced by the Swedish Labour Market Board during this period. 
These texts are not intended to describe careers education explicitly or 
through establishing rules and regulations. Instead the material could 
be considered as texts within careers education. The aim of the thesis 
is to understand careers education, not the activity that took place or 
the various actors’ experiences of careers education.  
 
The relation between education and working life is also an important 
part of the three explicitly formulated intentions behind careers 
education, which form the starting point for the analysis. The three 
intentions are a labour-market-adjusting intention, a consciousness- 
raising intention, and a study-motivating intention. 
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Background  
From the beginning of the twentieth century ideas about careers 
education have formed part of the Swedish political debate concerning 
educational and labour market issues. During the first decades it was 
primarily the labour market authority, influenced by the situation in 
other European countries that showed an interest in questions 
regarding guidance and occupational choice, even if other voices 
could also be heard. One early example is Bertil Hammer who in 1902 
introduced the idea of occupational choice built upon strictly scientific 
grounds. 
 
However, it was not until the beginning of the 1940s, that any actual 
state governed activity started. It was the Labour Market Commission 
(Statens Arbetsmarknadskommission) with Ejnar Neymark as its 
leading ideologist that was responsible for this move. People 
employed by the commission also carried out most of the work. 
 
School activities increased rapidly which led to the setting up of an 
organisation with specially trained teachers working with careers 
education. Their work was done mostly in the final years of the newly 
established nine-year comprehensive school but they were connected 
to the labour market authority through a training and remuneration 
system. The work in higher education as well as in employment 
agencies still was carried out by people from the labour market 
authority. This form of organisation remained unchanged until 1971 
when the formal responsibility, apart from that for the production of 
occupational information, was transferred to the school authorities. 
 
Throughout this period a continuous discussion took place as to what 
should be the main purpose of careers education. References to this 
problem can also be found in earlier Swedish research on careers 
education where it is used to explain differences in the careers 
education work carried out by the school as opposed to the labour 
market authority (e.g. Mattsson, 1984; Åsemar 1985). The school 
authority saw careers education as an instrument for achieving 
individual freedom of choice whilst the labour market authority 
viewed careers education as an instrument for adjusting people to the 
labour market. The part of my study concerning the official views on 
careers education of the two authorities and also the analysis of the 
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occupational information texts shows that this contrasting perspective 
can be questioned. 
 
During the period of investigation the labour market could be 
described in terms of the need in the war years to direct and control 
and later the need to deal with an overheated labour market situation 
and to reduce the spontaneous movement of individuals. For these 
reasons testing as well as an extended education became important 
instruments. The idea was that spending more time, money, and 
energy would prevent people from changing jobs simply for personal 
reasons. The extended need for manpower also made women more 
attractive at least in situations where they were not competing with 
men for jobs. 
 
Nothing in my study indicates that the different authorities involved 
had divergent views. Instead there is a shared view where any 
differences lie in ways of working with careers education as an 
instrument, a situation made possible by the adaptability of careers 
education.  
 
Theoretical framework 
The approach of this study is basically hermeneutic but not in the 
classical hermeneutic tradition of using interpretation as a method for 
achieving a correct understanding of a text. Nor by separating 
understanding from explanation and looking at understanding as 
something behind a text as in hermeneutics in the humanities. Instead 
the hermeneutic position in this study could be described as 
philosophical hermeneutics.  
 
Because the ontological standpoint of philosophical hermeneutics is 
that humans are thrown into an existence (a world) that is already 
there, the existence is already filled with meanings. Understanding is 
therefore relational and can only be achieved through asking 
questions. Questions that are expressed from a position of not 
knowing or from that of holding a different opinion are in both cases 
related to our pre-understanding. This means that understanding is not 
possible without pre-understanding. 
 
The grouping, based on official intentions regarding careers education, 
presented in connection with the aim of this study, can be seen as an 
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expression of such pre-understanding. This will then give rise to the 
questions put to the occupational information texts. The questions are 
not asked in order to find out whether or not the intentions have been 
met but are rather used to construct three “realities of careers 
education” based on an assumption that the intentions are already met. 
 
The “realities” are constructed from interpretations of the occupational 
information texts based on questions from a level of intention. This is 
not sufficient to ensure a deeper understanding of careers education. It 
is therefore necessary to involve both an action level as well as a 
structural level in the analysis. The occupational information text from 
which the data is gathered makes this possible.  
 
The occupational information texts can be divided into two main 
groups. The first group are texts for pupils and comprise eight titles in 
total.493 The second group comprises two titles for officials. These 
texts were not written in order to describe careers education but to be 
used in careers education and as such were written for different target 
groups. Comparisons between texts written for pupils and officials, 
between texts written for boys and girls, and between texts written for 
compulsory school pupils and upper secondary school pupils make it 
possible to focus on careers education in relation to class and sex.  
 
Since the main interest is not directed towards the actual reproduction 
that takes place in school but focuses instead on careers education 
situated in a field where structures are already working this is what 
will be analysed. In accordance to Bernstein my approach is 
constructed on the assumption that there is a structural similarity 
between school and working life. Occupational information texts not 
only reflect the class division in society, they can also be seen as part 
of the production of this as well as of the sexual division of labour. 
 
Another important concept within the school-working life relation is 
qualification. In order to determine whether careers education uses 
working-life demands or individual qualities as a starting-point when 
discussing this relation, Ellström’s classification for describing and 

                                                 
493 All but one is written information, distributed in various ways. The eighth text 
consists of manuscripts for a radio broadcast called the Radio Mailbox 
(Radiobrevlådan). 
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analysing occupational skills is used. Differences regarding the 
starting points for descriptions between texts aimed at different target 
groups are one example of what is analysed. 
 
As a final step in the analysis an explanatory approach is used. As 
earlier mentioned I consider careers education to be situated within the 
relation between education and production (school and working-life). 
Because of that some concepts and thoughts derived from Bernstein 
and Durkheim are used. An analysis of the relation between the 
Labour Market Board and the school in terms of power and control, 
will increase understanding. Considering that careers education is 
important for the school–working life relation and is therefore 
involved in the process of societal change, it is also of interest to 
determine what would be the result if careers education was seen as a 
social phenomenon through which social constraints work. What 
knowledge is distributed through careers education? What would 
stand out if careers education was seen as a part of a social order that 
exercises constraints against individuals and in doing so becomes an 
important part in the forming of the collective conscience? 
 
Result 
The study aims to achieve an understanding of careers education as a 
phenomenon. The analysis of the occupational information texts falls 
into two parts. The first part (Chapters 7-9) consists of interpretations 
of the occupational information texts within a hermeneutic tradition. 
The interpretation starts from an assumption that the intention behind 
careers education has already been met. Here three different “careers 
education realities” are constructed.  
 
In the second part (Chapters 10-12) the analysis is deepened by 
looking at the interpretation in the earlier chapters and trying to 
explain the careers education discourse. The objective in the second 
part is to gain what Ricoeur calls an explanatory understanding of 
careers education. 
 
Three careers education realities 
In a careers education based on labour-market considerations the 
needs of society are central. It is directing in terms of both what is 
brought about and what is left out. The ambition to direct people 
towards areas that lack a work force is strengthened by such 



 
 

294

statements as “personal interests can not decide your future”, “do not 
think only of yourself”, and “ remain at your job, do not change just 
because you feel like doing so.” Instead you are told to look towards 
areas where you can be useful to society. 
 
This careers education “reality” is also normative. In times when there 
was no unemployment to serve as a guarantee for the certain provision 
of labour it became necessary, in moralising words, to talk about what 
would happen to people who were unwilling to work. What society 
needed was people with an economic mind, self-sacrificing, and 
always ready to work. How to be and how to think are important parts 
in a normative careers education. 
 
In a careers education based on labour market considerations there is 
not one working life but many. Determining which one you belong to 
are sex and social background. The differences between boys’ and 
girls’ working lives are obvious. Examples could be found concerning 
preparation for working life, work tasks, and position. Similarly there 
is a great difference between the ways in which working conditions 
for blue-collar workers and white-collar officials are described. Where 
experiences and environmental descriptions predominate working life 
conditions for the former, relations to other occupations and 
responsible working tasks predominate for the later. 
 
In a careers education based on labour market considerations you do 
not question things. Instead subordination, differently for different 
groups, takes place. For instance you can find this subordination for 
everyone in relation to the government, for working-class occupations 
in relation to civil service occupations, for compulsory school pupils 
in relation to upper secondary school students, and for girls in relation 
to boys. 
 
You can also see how important influences from other areas have been 
in the development of careers education. When efficiency and 
production dominate the economic debate in society, careers 
education uses technical development and a tayloristic perspective as 
basis for argumentation. When individual psychology, with its 
measuring and testing of abilities, starts to become an instrument for 
categorising people, it immediately finds its way into careers 
education. When both economic and psychological arguments are 
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questioned by sociology, you can find sociological thinking appearing 
in careers education. 
 
In a consciousness-raising careers education the individual and his or 
her competences are focused on. This careers education is moralizing 
when it comes to dissuasion against entering certain occupational 
fields. You are childish if you believe that you can earn your living 
from the free arts. You are told that an interest in music is something 
for your spare time, and also that it is wrong to think only of earning 
money. From the texts grows a picture of respect for the position you 
have been allocated to.  
 
A consciousness-raising careers education is limiting and as such it 
reduces individual possibilities. There is an immediate connection 
with “now”. What you are, what you have at the moment, and your 
choices must be constructed on the current situation and needs of the 
labour market. The consciousness-raising careers education is 
therefore also directing. In various ways it uses ignorance to direct 
young people away from, or towards certain areas, by telling them that 
their knowledge is insufficient or incorrect.  
 
A consciousness-raising careers education contributes to 
subordination related to class and sex. One expression of this is found 
in the description of demands in the material for officials. In 
accordance with what Bengt Gesser (1977) found in a similar study, a 
comparison between various occupational groups shows that what is 
needed in working-class occupations is mainly described in terms of 
physical abilities. The abilities are related to routine and rule-based 
skills and physical strength. In contrast to this higher civil service 
occupations demand mental abilities related to social qualifications 
and knowledge-based skills such as responsibility, ability to cooperate 
and logical thinking.  
 
A “perfect” working life with no shortages is presented to which 
individuals can relate their personal qualities. Working life exists 
independently of individuals and they must learn to adjust themselves 
to those conditions. If anything should go wrong it is because they 
ended up in a wrong place according to their abilities or because of 
lack of knowledge. To prevent this happening is therefore an 
important task for a consciousness-raising careers education. 
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A study-motivating careers education is predominantly motivating for 
those who already have good experiences from schooling. Results 
from various school subjects are related to occupations. One example 
of this is saying that a high grade in biology could indicate possible 
success if that person became a veterinary surgeon. The absence of a 
certain subject in school is also used as an explanation. For instance 
this is used to explain shortages in the number of people working in 
technical occupations by pointing out that schools do not provide 
enough technically oriented subjects.  
 
The relation between school experiences and working life is also used 
in a selective way. It is only used with regard to areas where there is a 
great need for labour. Thus, study-motivating careers education is 
directing.  
 
Apart from this, working life in a study-motivating careers education 
is highly abstract using such concepts as “the market”, “branches of 
industry”, and “future working-life”. Here the relation to school also 
becomes very blurred for the texts state that an education will be a 
good thing to have in a modern industry, that education will be needed 
in a lot of different future working areas, and also as an insurance 
against future unemployment. 
 
A study-motivating careers education is subordinating mostly in terms 
of sex. Women are told not to apply for any education that would lead 
to male-dominated working areas if doing so were to limit the 
opportunities for men. They are also told that, in what are called 
typical female working areas, education is not the most important 
thing. If after this they are still considering an education they should 
look for the kind that would provide them with practical abilities such 
as taking care of a home.  
  
For the deeper analysis these three “realities”, based on a level of 
intention, are amalgamated and treated on an activity as well as on a 
structural level. The analysis is not focused on the actual execution of 
tasks, in order to live up to explicit intentions. Instead the analysis is 
kept within the relation between careers education as a phenomenon 
and the agencies and actors involved. How is careers education 
possible and how does it influence agencies and actors? 
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An unjust, limiting, and concealing careers education 
That careers education as being unjust is obvious. Young people with 
a compulsory school-leaving examination are told that further studies, 
such as vocational training, will help them to have a more pleasant 
working life, better chances of employment, and a richer everyday 
life. The corresponding picture for upper secondary school students is 
a higher salary and a better position in comparison with others. 
 
Careers education becomes limiting by focusing on young people’s 
current characteristics and qualities, such as age and the right 
attitudes, and connecting these with imprecise descriptions of future 
working life. There is no development perspective and what you are at 
the moment is what you will end up as in the future.  
 
Careers education also becomes concealing by deliberately hiding 
information. Information about certain areas found in texts for 
officials that presumably would have affected interested people in a 
negative way can never, or at least very seldom, be found in texts for 
pupils. 
 
In connection with the three constructed realities presented earlier, 
careers education can be described as unjust in that it brings about 
different and no-questionable working lives for young people to fit 
into. Careers education is also unjust in that it is subordinating in 
relation to sex and class and in that it uses the current individual- 
related competencies as the basis for future education and 
employment. Careers education is limiting in that it is normative, 
moralizing and subordinating and finally concealing in that it is being 
selective in regard to the information provided in the materials for 
pupils. 
 
An adjustable careers education 
Careers education is also very adjustable to its surroundings. Kerstin 
Mattsons (1984) three identified notions of careers guidance (of 
rationality, of self-reflection and of development) are all clearly 
present in the texts. You can see how the notion of rationality 
predominates in texts from the 1940s by focusing on the qualities and 
abilities of the individual and how these should fit into current 
working conditions. 
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Gradually this notion of rationality, often expressed in the idea of 
correspondence, begins to take its starting point in explanations 
grounded within individual psychology. Therefore the subjectiveness 
that, according to Mattsson, characterizes a career choice built upon 
the notion of self-reflection becomes more obvious.  
 
During the 1950s ideas derived from the notion of development also 
become more frequent. The texts talk about how people will change 
over time. What they are interested in today will not necessarily be 
what interests them in the future. A careers education that will serve 
every official regardless of the conception of careers choice they 
believe in, is starting to emerge. During the 1960s you can find traces 
of all three notions even if the notion of rationality occurs less 
frequently. 
 
A comparison between texts written for different groups of pupils 
shows that the notion of rationality predominates for pupils in the 
higher level of the compulsory school. In the late 1950s this 
predomination is replaced by the notion of development. For upper 
secondary school students the notion of self-reflection seems to have 
had the greatest impact.  
 
Each of these notions fits well into an unjust, limiting, and concealing 
careers education. Within an unjust careers education with its focus on 
individual abilities and dispositions there is room for ideas about 
correspondence and the need for testing, from the notion of rationality. 
There is also room for the idea of a well-developed understanding of 
self, from the notion of development. The different working lives, 
which are described in an unjust careers education, also makes more 
space for the idea of self-fulfilment through work and the creation of a 
personal identity, from the notion of self-reflection.  
 
All three notions can also easily be fitted in to a limiting careers 
education. This can be seen in the use of previous experiences from 
education, thus underlining differences among pupils. It also becomes 
obvious from its transference of different kinds of knowledge to 
different groups of pupils and its imprecise descriptions of a future 
working life. To be more precise you can find ideas about matching 
and an emphasis on the need for knowledge, from the notion of 
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rationality. From the notion of self-reflection you have the need to 
transform future activities to a current inner self, and from the notion 
of development there is the relation between career choices and age.  
  
It is not possible to embrace the three different notions within a 
concealing careers education in a similar way because of its 
concealing nature. However what can be said is that a deliberate 
withholding of information not will in any way endanger the presence 
of any one of the notions. 
 
From this it follows that careers education on the level of action is 
adjustable and that this is not something that must be avoided in 
careers education but is rather a condition for its existence.  
 
Class, gender and qualification 
Careers education conveys different ways of dealing with working-life 
situations for different groups of pupils that is well in line with being 
unjust. For instance elementary school (or the early Swedish public 
school called folkskolan) pupils are told to strictly follow orders from 
superiors. They learn that they could be immediately replaced if they 
do not manage to keep up with the working pace or if they do not have 
the natural abilities needed for the job. They are also told to show 
decent respect for “the good work”. 
 
Pupils from the old Swedish secondary school (realskolan) did not 
have to spend the same amount of time thinking about an occupation. 
For them it was more important to be tactical in their choice of 
educational program so that their grades would be as high as possible 
and so that they could keep all doors open. In due time they would 
find the right way into a working life where conditions for success 
would be good.  
 
Upper secondary school students had even less to worry about. They 
could rely on their interests and ignore situations on the labour market 
such as a lack of job opportunities or a sudden trade recession. 
 
Because of the targeted nature of the material and because of the 
differences mentioned, careers education did not offer all pupils the 
same information. For example those who went into work life 
immediately after elementary school had very little access to the kind 
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of information that you can find in texts for the higher educational 
levels. Thus careers education becomes class related. As mentioned 
earlier in connection with a consciousness-raising careers education, a 
similar relation to class is also apparent in the texts for officials.  
 
In addition careers education plays an important part in sexual 
subordination. For instance statistics concerning letters sent to the 
Radio Mailbox, a radio program broadcasted in the 1940s and 1950s 
where questions about career choices were discussed, show that most 
of the issues that were never broadcast were questions concerning 
female occupations. 
 
Overall, careers education treats girls as less important. They are told 
not to compete with boys but instead to learn to understand how to 
always be available when needed. They must also be prepared to leave 
their jobs if the labour market for boys so requires. 
 
Education is always considered something positive for boys. For girls, 
planning for a future within typically female dominated areas, the 
support for continuing education after compulsory school is likewise 
high. For girls who are interested in male-dominated areas or areas 
with a great need for unqualified labour, the situation is different. 
They are told not to bother with any more schooling.  
 
The balance between the individual and working life has been a 
central question in earlier research within the field. Here the question 
as to what actual grounds careers education rests on becomes 
important in the analysis. Is the starting point the individual or is it 
working life? Is it prescribing demands beyond actual workmanship or 
is the relation to work tasks explicit? The use of the classification 
described in Ellström (1992) shows that careers education takes as its 
starting point working life and prescribed but not task-related 
demands where adaptation, rather than development, is stressed.  
 
Careers education and the distribution of knowledge 
In order to determine what makes careers education unjust, limiting 
and concealing, the analysis is extended with some concepts from 
Bernstein, starting with the distribution of knowledge. What kinds of 
ideas, what kinds of knowledge are made accessible, for whom and in 
what way, are some questions that are asked. 
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The answers to the questions show how injustice is distributed. The 
idea that people are not equal is communicated through statements 
about upper secondary school students being superior and that women 
must be available when sudden needs appear. Differences are also 
shown in the comparison between occupational demands for various 
groups of work and in statements about who knows the most. The use 
of working life as a basis for a careers education becomes more 
important because it avoids the paying of any direct attention to the 
relation between individuals and occupational positions. Instead a 
more general discussion could be held on relations between 
educational levels and positions in working life.  
 
This is closely connected with what Bernstein calls the creation of a 
mythological discourse. A mythological discourse has two 
complementary functions, to create a national consciousness, and to 
break the causal connection between the hierarchies inside schools 
and the hierarchies in society at large. Here the school’s division of 
pupils based on age is important as a factor that, according to 
Bernstein, gives rise to a horizontal solidarity. This solidarity, 
however, is threatened by the correspondence between the hierarchies 
of school and society, so for that reason the school must individualise 
failure and thus legitimise injustice.  
 
The contribution made by careers education in this is obvious. During 
the 1940s you can find it in attempts to emphasize the importance of 
personal abilities in terms of hereditary dispositions and gifts. During 
the 1950s and 1960s you can find it in explanations of accidents in 
working life and of unemployment as resulting from individual 
shortcomings. It can also be seen in the normative style of careers 
education. At the same time as differences in occupational positions 
and differences between educational levels are described, and at the 
same time as differences between levels of income are described, you 
can also find exhortations to be satisfied with what you have and that 
it is not important what you earn. In a modern society there is room 
for everyone according to ability.  
 
Bernstein’s two concepts, classification and framing, further deepen 
the analysis. By looking at the three constructed “careers education 
realities”, it is clear that none of them is especially unique or strongly 
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specialized. The classification is weak. A labour market adjusting 
careers education is regulative in relation to the other two but not in a 
very powerful way. Instead demands from working life drives into the 
other two which is possible just because of the weak classification. 
The weak classification is also underlined by the fact that careers 
education could be described as a regionalized discourse. 
 
Framing is used to analyse the communicative relation between the 
Labour Market Board and the school in order to determine who 
controls what can be considered as a legitimate communication. Here 
three different contexts, elementary school, upper level of compulsory 
school and upper secondary school, have been examined. The result 
shows that in elementary and upper secondary school, control from 
the Labour Market Board was quite strong, through personal 
involvement and explicit rules and regulations. Using another concept 
derived from Bernstein you could also say that the communicative 
context within these two schools could be described as a visible 
pedagogy. At the higher level of compulsory school on the other hand 
the framing is weak and, through its well-hidden rules regarding what 
could be considered a legitimate communication you have an invisible 
pedagogy. 
  
The meaning of careers education in forming a collective 
conscience  
As a final part of the analysis careers education is treated as being 
involved in a societal change and as a social phenomenon through 
which social constraints work. Here ideas from Durkheim about the 
creation of a collective conscience are important. He talks about four 
kinds of social constraints and the idea is to determine whether these 
constraints work through careers education and by reason of that 
contribute to the creation of a collective conscience. 
 
The result shows that all four constraints work through careers 
education. A material constraint concerns an active regulation in 
which the constraint increases when the possibilities of exposure 
increase. During the period under investigation it is very clear how an 
increasing number of pupils became exposed to careers education. 
Organisational changes started at an upper level of the compulsory 
school and the publication of occupational information started at an 
elementary school level. It seems important to start at an early age but 



 
 

303

not too early. One reason for this is that the constraint would be 
difficult to conceal at a lower school level. In the upper level of the 
compulsory school this is not a problem because the constraint 
becomes a natural part of the school’s task to prepare the pupils for an 
entry into working life. 
 
A structural constraint is basically determined by the way in which 
different groups of people in society are organised into different 
hierarchies. A number of relations indicate that careers education also 
plays an important role in this. A common division in society is 
between experts and those who lack knowledge. This division is 
supported by the differentiation in occupational information texts. 
There are texts for officials with a great deal of information that 
cannot be found in texts for pupils. This forces pupils to seek help, 
teaching them that they do not know much and that they are in need of 
expertise.  
 
Some of the pupils will later be found in expert positions in society. 
Which group of pupils that will be is indicated by the differences 
between texts for different school levels? In material for elementary 
school pupils you can find headings such as “Jumping in the wrong 
barrel” or “Knowing that you do not know”. On the radio pupils from 
a higher level of compulsory school are told to get in touch with job 
centres for assistance because as a youngster it is not easy to know 
things. Neither that kind of headings nor that kind of exhortation can 
be found for upper secondary school students. Here it is more 
common to use organisation, possibilities of promotion, and income 
differences as arguments. 
 
A normative constraint works through an actor’s emotions and 
motivation. This constraint becomes obvious through the moralizing, 
limiting and subordinating functions of careers educations, mentioned 
above, but also through the way in which individuals are treated. 
Everyone is needed but in different positions. For upper secondary 
school students the space for development does not have so many 
limitations and they are positioned as a group. For elementary school 
pupils and for areas consisting of working-class or lower civil service 
occupations there is the opposite situation. Here for instance one is 
positioned as a person through the frequent use of names as in “Maria 
bursts into tears” and “Sven has to understand that his employer know 
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what is best”. At the same time as careers education does not threaten 
the social division of labour, it prevents a strengthening of group 
belonging based on this social division of labour by personalizing it. 
 
Through a cognitive constraint one adapts collectively given ways of 
thinking and experiencing the world. In at least two ways careers 
education contributes to this. First by the forming of solidarity and 
secondly by the way it uses the language. To prevent the development 
of a solidarity based on class, for reasons mentioned above, careers 
education uses similarities of experiences as basis. Here interests play 
an important role in grouping different working areas. Areas, 
especially for elementary school pupils, are put together according to 
similarities in ways of thinking such as “being interested in people”, 
“being interested in nature”, “being interested in cooking” and “being 
interested in excitement and change”. Differences in the use of 
language could be found in the elementary school texts’ use of a 
dialogue directed to the pupils as individuals while texts for upper 
secondary school students are more factual and descriptive. 
 
A closing remark 
The results show that careers education is unjust, limiting, and 
concealing which can be explained by the distribution of power and 
control and the fact that it is part of a societal change. An awareness 
of this increases the possibilities to understand the practice of careers 
education. It makes it possible to understand why some goals are hard 
to achieve whether they concern a societal need of technicians or 
motivating girls and boys to make choices that will break a traditional 
sex pattern. It will also help to separate the activity from the person 
and to understand that much of the critique directed to careers 
education is based on careers education as a phenomenon as such.  
 
A closer look at my own role during the study and for instance what 
happens when being exposed of authoritarian scientific perspectives 
helps to refine the understanding of careers education. This exposure 
is similar to that to which pupils at schools are exposed. They will 
meet a knowledge authority in careers education to which some of 
them will very easily adjust. Others, on the other hand will put up 
resistance just because the knowledge stands for the authority. For 
these pupils the social constraints will be even more effectively hidden 
and therefore the force in the constraint will be stronger. 
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Arkivmaterial 
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medling och yrkesvägledning, Riksarkivet: 
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Föredragningslistor 1944-1947. 
 
PM angående ungdomsförmedling och yrkesvägledning 1944-1947. 
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Yrkesorienterande material ur AMS centralarkiv 
(Arkivplacering, seriesignum, titel och tidsperiod)  
  
Arkiverade under Yrkesvägledningsbyrån: 
 
ÖI a  Svenskt Yrkeslexikon (SYL) och  

Yrkeskartoteket.   1949-1968 
 

ÖI b  Yrkesupplysningar.   1957-1965 
 
ÖI c Skolor för yrkesutbildning.  1942-1969 
 
ÖI h Yrke och Framtid.   1966-1970 
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3. Programmanus.   1949-1959 
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Kuylenstierna, Gun anställd vid AMS i mitten av 1940-talet. Sede-
mera chef för Yrkesinformationssektionen vid AMS. Intervju 
maj 1994. 

 
Vestin, Margareta anställd som assistent åt Neymark 1941. Från 1952 

deltidsanställd vid Sö och från 1959 heltidsanställd med 
tonvikt på yrkesvägledningsfrågor. Intervju maj 1994. 



 
Bilagor 
 
Bilaga 1.  Översiktlig beskrivning av innehållet i sex yrkesbeskrivningar ur tre 
yrkesinformerande texter från 1960-talet. Två yrken kan beskrivas som 
arbetarklassyrken, två som lägre medelklassyrken och två som högre 
medelklassyrken i enlighet med Gessers indelning från 1977. 
 

Ateljésömmerska 
Svenskt yrkeslexikon A syr klänningar blusar…utför ändringsarbeten Utom vid ateljé även vid 

modeavd inom varuhus. A. som arbetar ensam eller äger/förestår ateljé 
följer modets växlingar genom modejournaler, facktidskrifter och kurser. 
Ska kunna skissa upp modeller för enskild kund. Vid diskussioner visa 
speciellt tyg, toall innan modell fastställs. Modellerna som regel inköpta 
från modehus. Måttagning, mönsterkonstruktion, tillskärning som inom 
hantverksskrädderi (sid 30 en spalt text). Använder kombinerad sy och 
sick sackmaskin, ibland även overlockm. Handsömnad i stor 
utsträckning, fållning, hopsömnad. Pressning för hand eller med maskin. 
Inte så stora skillnader beträffande arb i beställningsskrädderi. 
Klänningar, blusar kjolar vanligaste produkterna 

Yrkesupplysningsblad (Sömnadsyrken) Inom hantverket arbetar A. som syr damkläder samt 
utför ändringsarb. Kan också arb som ändringssömmerska på modeavd. 
inom varuhus. En A.som arb ensam eller äger beställningsateljé måste 
följa modets växlingar bl a genom modejournaler och facktidskrifter. 

Yrke och framtid De som arbetar hantverksmässigt utför liksom A. allt arbete på plagget. 
De tar mått, skär till, provar och syr plagget 

 
Blomsterdekoratör 

Svenskt yrkeslexikon B arrangerar blommor och växter för olika ändamål  o tillfällen. 
Han/hon binder buketter o kransar gör arr i skålar, vaser, komponerar 
dekorationer, textar kransband, smyckar kyrkorum. Utövas inom 
blomsterhandel i förening med uppgifter som exp. Många har försäljning 
som huvudsyssla. I större affärer ofta specialisering. B. ansar växterna, 
ser till att de får rätt mängd vatten o ljus, ordnar skyltning ger kunder 
anvisning. Biträda vid inköp kan även ingå. Hjälpmedel är sax, kniv, 
järntråd, bast och bokhållare. Med sax eller kniv osv… Som 
bindmaterial blast från rafiapalm men även plast. Blomhållare försedd m 
hål eller taggar eller porös plastsvamp används. Arr kan göras fritt och 
improviserat efter smak.eller regler från japansk bindarkonst. Glesa 
linjerena grupperingar eller frodiga kompositioner. Möjligheterna nästan 
obegränsade. Oregelbundna arb tider, helgjobb, tidvis jäktigt 

Yrkesupplysningsblad (Detaljhandelns yrken) Goda tillfällen till kontakt med allmänhet och 
arbetskamrater. Sysslar med service och är omväxlande och rörligt. 
Arbetsförhållandena har förbättrats. 
I blomsteraffär är det ofta B. som sköter fönsterskyltning och dekoration 
inne i butiken.. De arbetar också med kransar, buketter mm och i många 
fall med försäljning inne i butiken. 

Yrke och framtid Inget överhuvudtaget. Enbart under utbildning ”vid Blomsterskolan i 
Norrköping” 

 



 
Barnskötare 

Svenskt yrkeslexikon B. handhar barns psyk och fys vård på barnavårdande inst såsom…Även 
i privathem, mest spädbarn förekommer. B. ska medverka i barns fostran 
till harmoni, social anpassn och goda vanor. På inst kunna ge dm 
känslomässig kontakt o tillfredsställa deras trygghetsbehov. Är barnens 
inspirationskälla gällande utv av tal o  motorik. Måste ha god kontakt 
med föräldrar vilkas barn ofta under flera år vistas vid inst. Rådgör, 
förmedlar o vidmakthåller kontakt. B deltar i barnens lekar, hjälper med 
läxläsning, svarar för morgonväckning, uppstigning…. Städning ingår. I 
privathem även ibland andra göromål som matlagning och inköp. 
Vanligare dock att arb som dagbarnsköterska, anställd i olika familjer 
under några veckor eller sjuka barn vars mödrar arb. Efter vidareutb kan 
arb erhållas vid barnsjukhus o dylikt. 

Yrkesupplysningsblad Samma som ovan med ett undantag. ”under flera år vistas vid 
institutionen” är borttaget 

Yrke och framtid B arbetar med olika kategorier av barn och arb uppgifterna skiftar.  En 
del arb med friska barn vid t ex spädbarnshem och daghem, medan andra 
arb bland äldre och ungdomar som t ex utvecklingsstörda eller 
handikappade 

 
Kartritare 

Svenskt yrkeslexikon K ritar efter skisser, kartmanuskript eller andra förebilder. Karttekniker 
kallas de som genomgått kartteknikerkurs. Största ant arb vid lantmäteri, 
vid stadsing, samt kartverket. Även kartförlag…. Omfattar utom ritarb 
geodetiska beräkningar, kartering, maskinskrivning, diarieföring och 
enklare utredn. Ofta upprätta och skriva protokoll vid förrättningar. Ge 
service åt allmänhet per tel. Resor kan förekomma. Vid kartverket 
specialiserad på olika uppgifter som textning, ritarb… Vid kartritn 
används koordinatograf, dvs ett instrument….Med denna konstruerar 
ritaren kartan varefter linjer tuschdras och smådetaljer ritas med penna. 
Utifrån denna original karta upprättas en mängd kartor. En 
koordinatograf kan väga 20 kg och måste ibland lyftas. K. Arbetar 
vanligen stående eller sittande. Enklare mindre apparater förekommer. 
Bland annat arb kan nämnas kopiering, förstoring och förminskning med 
pantograf. Ritn av kartor för reproduktion innebär ofta renritning av 
manus med tusch på papper eller plast. Nya renritn metoder t ex 
plastgravyr varvid K. Med instrument… För den topografiska kartan 
över Sverige har denna metod använts. Komplettering av text sker 
genom klistring. För ek karta över Sverige utförs komplettering ritning 
direkt på flygfoto. Klistrar sedan namn och siffror. För kval arb vid 
aktualisering av sjökort svarar kartografer el ritare vid sjöfartsstyrelsen 

Yrkesupplysningsblad I stort samma text något förkortad. Saknas gör bl a viktuppgift på 
koordinatograf, att den måste lyftas samt att man arbetar stående eller 
sittande samt uppgifterna om topografisk karta och ekonomisk karta. 

Yrke och framtid Uppträttandet av kartor kräver mångas insats….. Själva ritningen utförs 
av K. Som arbetar efter de förebilder och utkast som mätningsing m fl 
framställt. K. Vid lantmäteri och stadsing brukar dessutom ha allmänna 
kontorsgöromål som att skriva protokoll och förteckningar av olika slag. 

 



 
Advokat 

Svenskt 
yrkeslexikon 

A. företräder eller biträder part inför domstol. Titeln A. Är förbehållen ledamot i 
advokatsamfund, andra tituleras notarie. A. medverkar vid rättegång som 
målsägandeombud eller försvarare i brottsmål och som lagkunnigt ombud för part i 
tvist. Förhandlingar föregås av vidlyftiga utredningar. Genom samtal med klient, 
vittnen o sakkunniga samt insamlande av skriftligt bevismat., studie av lagtext, litt, 
prejudikat skapar sig advokaten en uppfattning om läget som sedan läggs fram inför 
rätten. Under förhandling med rättens tillstånd förhöra parter och vittnen. Till off 
försvarare i brottsmål ska rätten utse advokat, som ombud i övriga fall kan annan 
person som befinnes lämplig anlitas. Ombud är dock bara en sida av en mycket 
mångsidig verksamhet. Förlikningar, konsultationer (bolagsbildning, söka patent..), 
upprätta handlingar, För deklarationer och skattefrågor anlitar ofta större företag en 
advokat. Vanligt att A. specialiserar sig inom visst område som ex vis… Dessa finns 
framför allt i större städer. De flesta är enskilda företagare. De yngre är vanligen 
anställd vid någon byrå. Annars finns A. anställd vid rättshjälpsanstalt i statens eller 
kommunens tjänst. A. får inte vara anställd hos annan enskild. Den som pga för kort 
praktik inte kunnat antas till samfundsledamot kan anställas som biträdande jurist 
eller inneha juristbyrå 

Yrkesupplys
ningsblad 

(Domare, advokat m fl) Advokat egen företagare eller anställd hos advokat eller 
rättshjälpsanstalt. A. företräder eller biträder part inför domstol. I stor utsträckning 
konsultationer och upprättande av handlingar. 

Yrke och 
framtid 

A. är ofta egna företagare. A. biträder part i såväl brottsmål som civilmål. En 
betydande del av arbetet består i att vara rådgivare i juridiska angelägenheter. 
Upprätta handlingar och tolka innebörder 

 
Veterinär 

Svenskt 
yrkeslexikon 

V. handhar dels husdjurs hälso och sjukvård, dels livsmedelskontroll. Jämsides med 
dessa praktiska uppgifter även exp arb och konsultativa uppdrag. En mindre del av 
kåren uteslutande adm arb. Fo och undervisning ingår ibland. Vid vet högskola finns 
heltidsanställda forskare o lärare. Arbetet skiftande och täcker olika verksamheter., 
I varje län länsvet. Vars huvudsakliga arb är adm. Han leder och samordnar…arb åt 
länsstyrelsen (utförligt 15 rader) 
Distriktsvet svarar främst för djursjukvård inom sitt distr. Men även. Pressande med 
oregelbundna tider. Dygnet runt vara beredd.  
I vissa städer svarar stadsvet för livsmedelskontroll o dyl. S. arb i lab där han 
analyserar… 
För sjukdomsbekämpande o forskning finns v. Anställda vid hushållningssällskap. 
De arb främst med…(20 rader) 
Export och import av livsmedel o levande djur står under kontroll av gräns- export o 
karantänsvet. Vid varje slakteri finns en eller flera besiktningsveterinärer. 
Personligen via besiktning försäkra sig om att produkterna inte är hälsovådliga. Med 
snitt i kött och organ konstateras förekomst av smitta och sjukdomar. Den artificiella 
inseminationen (”ai”= konstgjord sädesöverföring) övervakas av inseminationsvet. 
Vid landets 15 seminföreningar finns i de flesta fall tjurstall. Heltidsanställda 
veterinärer har att leda och övervaka arbetet vilket innebär… 
Djursjukvården inom armén handhas av militärvet. Under veterinärhögskolan i Skara 
finns i landet ett antal mindre djurkliniker där veterinärer är anställda. I större städer 
ett fåtal privatpraktiserande som arbetar med sällskapsdjur. Inom läkemedel och 
livsmedelsindustrin ett mindre antal. 

Yrkesupplys
ningsblad 

I huvudsak samma som ovan dock något nedkortat men tämligen utförligt. Saknas 
gör detaljer om antal seminföreningar och att veterinärhögskolan ligger i Skara 

Yrke och 
framtid 

Djursjukvård, forskning och försöksverksamhet i syfte att förebygga djursjukdomar 
hör till vet. är viktigaste uppgifter. Kontroll av livsmedel ingår också. Bland övriga 
uppgifter kan nämnas ledning och övervakning av ”ai”-verksamhet dvs… 

 
 



Bilaga 2 a. Angivna krav för ett antal arbetarklassyrken i Svenskt yrkeslexikon under 1940- 1960-talet. 
 
                         Fysiska krav                       Blandade krav  Psykiska krav 
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1940-talet                                                                                 
Arborrare  l l   l l          l     l                      
Cykelreparatör  l l  l l       l                          l     
Hattmakare  l    l     l                                
Hotellstädare l l         l   l     l l                       
Hästskötare l l         l l  l                             
Renhållningsarbetare l l l    l                                     
Sadelmakare       l    l l l   l            l              
Slakteriarbetare l l         l  l l                             
Tapetserare   l   l    l   l    l            l              
Livsmedelsfab arb. l l                 l     l             l                                       
1950-talet                                                                                 
Bilmekaniker  l l l         l                          l     
Blomsterbindare l                            l              
Damskräddare l  l    l   l      l   l         l l              
Huggare l l                   l     l      l            
Hästskötare l       l     l l   l                           
Nåtlerska l l l   l  l                                    
Radioserviceman   l l    l  l l l   l             l         l     
Renhållningsarbetare  l l                                         
Sadelmakare   l        l l    l            l              
Skomakare l l l   l       l    l            l              
Slakteriarbetare l l l   l l                                     
Tapetserare l   l     l       l            l                                                 
1960-talet                                                                                 
Ateljesömmerska   l   l          l l     l                 l     
Bilmekaniker  l l l  l  l     l                               
Blomsterdekoratör   l        l                 l              
Hästskötare  l     l    l                                
Huggare i i                                       
Nåtlare  l    l  l                     l              
Radioreparatör   l l      l l l   l                       l     
Skomakare  l l        l                                
Slakteriarbetare  l    l                                      
Tapetserare     l                         l                       l                         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilaga 2 b. Angivna krav för ett antal lägre medelklassyrken i Svenskt yrkeslexikon under 1940- 1960-talet. 
 

Fysiska krav                      Blandade krav  Psykiska krav 
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1940-talet                                                                                 
Barnskötare l l         l l  l l   l  l          l    l        
Hotellportier l l l l          l   l  l    l   l                  
Kallskänka l l l        l  l l       l       l              
Kartritare   l       l l           l      l              
Poliskonstapel l l l l  l     l  l   l  l l   l            l l l       
Polissyster l l l l  l     l  l   l  l l   l            l l l       
Radiotelegrafist   l     l         l              l     l   l     
Småskollärare l l l l l     l   l l  l   l    l  l    l     l         
Stenograf    l       l  l   l     l l              l       
Telefonist l l l l l l         l         l     l     l                                     
1950-talet                                            
Barnskötare l l             l l   l  l              l         
Hotellportier   l l             l  l    l   l           l       
Kallskänka       l               l   l                   
Kartritare   l       l l           l      l              
Kurator              l   l  l        l       l l         
Mätningstekniker l l l        l     l      l    l  l       l l      
Poliskonstapel l  l l  l     l  l   l  l l   l            l l l       
Radiotelegrafist   l l l l     l     l l         l  l l   l   l  l     
Sjukgymnast l l    l            l l                l  l       
Småskollärare l  l l          l  l                   l         
Stenograf    l       l     l  l   l               l       
Telefonist l l l l l l         l             l                                             
1960-talet                                            
Barnskötare  l l l                      l                  
Hotellportier  l    l                     l               l 
Kallskänka l l    l                 l    l  l            l 
Kartritare  l l                    l      l              
Kurator                           l               l 
Poliskonstapel   l l              l l    l              l     l 
Radiotelegrafist   l l                 l  l                     
Sjukgymnast  l    l               l                       
Småskollärare   l l               l          l       l     l 
Telefonist     l l                               l                                         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Bilaga 2 c. Angivna krav för ett antal högre medelklassyrken i Svenskt yrkeslexikon under 1940- 1960-talet. 
 
  Fysiska krav  Blandade krav  Psykiska krav 
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1940-talet                                                                                 
Advokat           l     l  l             l l  l  l       
Apotekare l l l l  l  l l l l  l l l l     l l               l      
Domare           l  l   l               l l  l  l    l   
Folkbibliotekarie  l         l     l         l         l         
Församlingspräst     l        l  l   l    l   l    l    l l  l       
Journalist  l               l  l   l l         l  l   l    l   
Landsfogde l l           l   l  l           l l  l l  l       
Officer l l   l l       l    l l  l     l     l l  l          
Trädgårdsarkitekt  l                           l         l     
Veterinär l l  l  l              l   l  l                   l              l          l   l   
1950-talet                                                                                 
Advokat                 l               l l  l         
Domare            l     l      l        l l  l      l   
Farmacevt l l    l  l l l  l   l       l                     
Folkbibliotekarie            l       l     l           l         
Församlingspräst                 l      l       l     l  l       
Journalist  l               l  l    l             l l       
Läkare       l    l  l l  l  l       l l   l l            
Meteorolog   l l      l  l           l    l    l        l     
Officer l l   l l       l    l l l      l                 
Skogvaktare l l    l  l  l         l       l    l l  l   l       
Trädgårdsarkitekt   l                       l    l         l     
Veterinär l  l l  l            l  l    l    l                  l  l                      l       
1960-talet                                                                                 
Advokat                       l    l          l      l 
Bibliotekarie  l                     l    l   l              
Farmacevt   l                   l    l               l 
Journalist                 l    l      l          l       
Läkare                    l  l    l                l 
Meteorolog   l l                   l      l       l      l 
Officer  l l    l                   l          l      l 
Skogvaktare   l    l                   l           l     l 
Veterinär       l                    l                l 
Åklagare                                          l        l                 l          l 



Bilaga 3 Beskrivning av yrkesområden ur Skola och yrke 1964-65 
 
Yrkesområde Beskrivning 
Industri och hantverk Industrin erbjuder arbetsuppgifter på olika nivåer 

Överallt inom industrin behövs arbetsledare. Många av dem 
rekryteras bland skickliga yrkesarbetare som har lätt för att 
handskas med folk och som har förmåga att samarbeta. 
Industrins arbetsmetoder förändras ständigt. Maskiner…befriar 
personalen från mycket av det tunga arbetet 
Valet ( kan ) te sig svårt. Det är emellertid inte nödvändigt… att 
man väljer ett yrke. Ofta väljer man i första hand en arbetsplats. 

Tekniska yrken Matematik, fysik och även kemi är viktiga. Om så..skäl att 
överväga 
Det tekniska intresset inte har fått så mycket näring under 
skoltiden utan kommer att utveckla sig på allvar först när man 
kommit i kontakt med praktiskt tekniskt arbete. 

Hälso- och sjukvård Ta hand om…hjälpa dem. Kräver mer än så… 
organisationsförmåga samt.. 
Goda kunskaper i matematik, fysik, kemi och biologi 

Läraryrken Inte många yrken som kan vara mer givande och mer 
stimulerande 
Den som väljer lärarbanan ..intresse för barn och ungdom och 
förmåga  
(inte välja läraryrket) för att det är bra betalt och för att man har 
lång semester 
Hur kan man då veta att man är lämplig som lärare?…Genom 
praktik – i familj med barn i olika åldrar, praktik från daghem 

Konstnärliga yrken Vem är egentligen konstnär? 
Det krävs mycket av den som skall bli konstnär. Många försöker 
få lyckas 
Få utlopp för( konstnärliga anlag) i andra yrken...i traditionell 
mening trygga anställningsförhållanden 
Även inom det konstnärliga området nödvändigt med en gedigen 
yrkesutbildning 

Barnavård och socialvård Andra vårdyrken att välja för den som vill ta hand om människor 
(än de under hälso- och sjukvård) 
Ta hand om människor som av skilda orsaker behöver hjälp och 
stöd från olika sociala institutioner 
Det kan gälla…ge upplysningar och personliga råd…omvårdnad 
om barn eller gamla..om ungdomar eller interner 

Affär och kontor Kontaktyrke..inte så djupgående men ofta upprepad 
Ofta lockar en som väljer… 
Vad krävs för arbete i affär? Kontaktförmåga, trevligt sätt, 
ordningssinne, snabb uppfattning och ett visst siffersinne 
Kontorsyrkena – de är många 
Utvecklingen …har inneburit att en stor del av arbetet numera 
sköts med eller av maskiner 
De sk elektronhjärnorna, dvs maskiner för automatisk 
databehandling fordrar specialutbildad personal 
Kontorsarbete i allmänhet kräver ordningssinne, 
organisationsförmåga, snabb uppfattning, 
..språksinne…siffersinne 



 
Jordbruk, trädgård, 
skogsbruk, fiske 

Den som skaffar en utbildning inom …gör det för han söker ett 
yrke som är… 
Många som väljer…har redan praktisk erfarenhet…vilket är 
grunden för alla yrken (inom området) 
Intressen för sådana skolämnen som biologi, fysik, kemi och 
matematik är bra 
 

Kommunikationer Att få resa, se nya miljöer…har i alla tider lockat 
Viss skillnad mellan att resa för sitt nöjes skull och att ha 
samfärdsel som yrke. 
Att vara sjöman t ex kan innebära att man inte får träffa sin familj 
och vänner på veckor eller månader 
Intresse för mekaniska och andra tekniska sammanhang är 
(därför) ett plus 
Också med allmänheten att göra 

Polis, brandväsen, tull, 
försvar 

Brukar kallas bevakningsyrken 
Kräver av sina utövare god fysisk kondition, rådighet och en 
känsla av ansvar för sitt arbete (och) att kunna handskas med 
folk. Tänk på i vilka lägen polismannens ingripande kan krävas 
I många va de här yrkena ha god nytta av tekniska intressen och 
kunskaper 

Husliga yrken 
restaurangyrken 
 

Finns yrken för folk med alla slag av skolunderbyggnad och 
yrkesutbildning 
Skolmässig utbildning blir även på detta område allt vanligare 
Vill man bli…den som vill ägna sig åt 
Det husliga arbetet ofta innebär att man måste göra flera saker på 
en gång 
Krävs fallenhet för husliga arbetsuppgifter,..förmåga att 
organisera, väl utvecklat sinne för renlighet. 
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