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ABSTRACT 

This study deals with students' notions of the function in society of their future 
professions. The overall aim is to study what notions are actually represented by 
the students and to describe the content of these notions. Another aim is to study 
how the students' notions change during their period of training. Slightly more 
than 100 students, distributed equally among the higher education programmes of 
economics, medicine, psychology and engineering, were interviewed when 
entering these programmes and after a period of approximately three years. The 
result of the analysis of notions was that five qualitatively different categories of 
notions could be discerned among students of economics, psychology and 
engineering, whereas three could be found among students of medicine. The 
categories run on a dimension from the profession being regarded as 
manifestations of and subordinate to an economic-political system, to the 
profession being regarded as manifestations of and subordinate to individual 
differences. The various categories of notions have been given names intended to, 
somewhat incisively, summarize their content. The students of economics and 
engineering changed during their period of training so that a larger number of them 
conceptualized the profession as a manifestation of individual differences. The 
students of psychology changed in the opposite direction and the students of 
medicine remained in the middle position. An analysis of the students' reflections 
on notions and the conceptualization per se, has also been carried out. This 
analysis is an attempt at problemizing the relation between notions and ac tions. It 
showed that, at the end of their training period, the students of psychology and, to 
a certain extent, the students of engineering more often than students of economics 
and medicine, considered the possibilities of acting in accordance to their notions 
of the ideal function of the professions. Attempts are also made at relating certain 
changes of the students' notions to specific characteristics of the educational 
programmes. The importance of students' initial notions for how they change is, 
however, also analysed and emphasized. The answer to the question of students' 
change of notions during their period of training can, in other words, be found in 
the dynamics and in the opposition between students' initial notions and the 
notions of the professions conveyed by the education. In r elation to the goal of 
higher education to encourage critical thinking in students, the results of this 
study indicate that the educational programmes, rather than conveying one specific 
critical notion, should convey an awareness of the fact that there are different 
notions of the function of the profession. The students would then b e stimulated, 
on the basis of their own initial notions of the profession, to make critical 
examinations of, to decide on, and to make their own choices of alternative 
notions. 

Key words: Notions on professional function, evaluation of higher education, 
qualitative methods, ideology, educational effects. 
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FÖRORD 

När jag så till sist efter (alltför) många års utredande, utvecklande och invecklande 
av mina egna och de studerandes föreställningar äntligen kan sätta punkt, är det 
många som förtjänar ett stort och varmt tack. Personer utan vars insatser, stöd och 
engagemang jag inte nått fram till denna "sista föreställning"! 

Förutom alla de studerande som tålmodigt besvarat våra frågor vill jag särskilt 
tacka följande: 

Min handledare professor Sigbrit Franke-Wikberg som initierade Long-
projektet, dristade sig till att anställa bl a mig inom projektet och därmed 
beseglade mitt (och till viss del sitt) öde för lång tid framöver. Hennes stöd, 
uppmuntran och förmåga att frammana "fighting-spirit" i det till synes ändlösa 
arbetet med att skriva en avhandling har gjort vad jag länge var fast övertygad om 
var en omöjlighet, möjligt. Professor Daniel Kallós som under Sigbrits USA-
vistelse fick överta och för ett år framåt inspirera ett antal "teoriinriktade" 
doktorander förtjänar också ett varmt tack för sina insatser. Ett stort tack också till 
Eskil Björklund, tidigare ansvarig för UHÄ:s program "Forskning om 
Högskolan", som med sitt engagemang och aktiva intresse bidragit långt utöver 
vad som är brukligt för en "uppdragsgivare". 

Mina två "kumpaner" inom Long-projektet, Anders Olofsson och Bo-Olof 
Zetterström, med vilka jag under alla år kunnat dela desperationen inför och 
förhoppningarna om att kunna göra våra föreställningar om föreställningar 
"arbetsbara". Ett tack också till "Utvärderingsgruppens" medlemmar som under 
många och långa diskussioner bidragit med tankeväckande synpunkter. 

Ethel Dahlgren som först var min lärare och så småningom blev både kollega 
och vän har förutom granskning av manus, allehanda konstruktiv kritik samt 
korrekturläsning, även bidragit till att förhöja stämningen under fritiden. Skål och 
tack! 

Anita Wester-Wedman, Britt-Marie Berge och Kristian Ramstedt som 
granskade mitt preliminära manus och på generalrepetitionen inför den stora 
föreställningen kom med givande och konstruktiva synpunkter. 

Ann-Marie Smeds som "knäckte" fotnötterna, redigerade och ändrade i det 
oändliga samt inte minst tog sig tid att dryfta det verkliga livet när det 
vetenskapliga då och då stod mig upp i halsen. Kerstin Salomonsson-De 
Vasconcellos som gjort engelska av min ibland inte ens riktigt svenska svenska. 
Och alla ni andra på institutionen som på olika sätt underlättat tillvaron, t ex 
Christer Åström som kopierat kilometervis med intervjuer, preliminära manus m 
m. Viveca Fällman och Carina Sjögren som skött det administrativa men även 
höjt standarden på det sociala livet inom institutionen samt Karin Rönnerman och 
Britt-Marie Berge, med vilka jag kunnat avhandla såväl vetenskapliga problem 
som livet i allmänhet och synnerhet. 

Min far och mor som sedan späd ålder (min alltså) på allehanda sätt givit mig 
"råg i ryggen". 



Sist men inte minst Heikki som tagit del i mitt arbete, diskuterat och 
ifrågasatt och därmed tvingat mig att förtydliga och tänka vidare och som 
tillsammans med resten av familjen, Frej, Mika, Miia och Sanna genom att finnas 
där, övertygat mig om att en avhandling trots allt bara är en "världslig sak" (se 
Karlsson på taket, 1955). 

Umeå september 1990 

Agneta Hult 
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Kapitel 1. UTGÅNGSPUNKTER 

Hur det hela började... 

INLEDNING 

Föreliggande arbete har sin utgångspunkt i och är en del av det s k Long-projektet 
(Långsiktiga effekter av högre utbildning - En longitudinell studie av de 
studerandes föreställningsvärld relaterad till olika utbildningslinjer) som bedrivits 
vid Pedagogiska institutionen i Umeå, under ledning av professor Sigbrit Franke-
Wikberg. Projektet har finansierats av UHÄ:s program "Forskning om 
högskolan". 

De högskoleutbildningar som studerats är ekonom-, läkar-, psykolog- och 
teknikerutbildning. Long-projektets syfte har varit att studera stabilisering och 
förändring av de studerandes föreställningar om utbildning, yrke och samhälle i 
samband med högskolestudier. I föreliggande avhandling har de studerandes 
föreställningar om det framtida yrkets funktion fokuserats. 

Projektets ansats och inriktning har sitt ursprung i de erfarenheter och den 
kritik av tidigare utvärderingsansatser som formulerats av Sigbrit Franke-
Wikberg.1 En central del av kritiken rörde den teorilöshet som präglade stora delar 
av utvärderingsstudierna. I stället förespråkades en uttalad teoretisk referensram 
som skulle vägleda och strukturera arbetet i alla dess faser. 

Utvärderingen skulle inte heller ta de officiella målbeskrivningarna som 
utgångspunkt, viktigare var att studera icke avsedda eller outtalade effekter av 
utbildning. Tidigare utvärderingar hade i allmänhet varit ensidigt kvantitativt 
inriktade. För att komma åt dessa dolda effekter av utbildning var ett ytterligare 
önskemål att framtida utvärderingar skulle ha en mer kvalitativ inriktning. 
Ovanstående ställningstaganden kan sägas ha varit vägledande för projektets 
ambitioner. 

Ett centralt begrepp inom projektet har varit föreställningar. I det gemen
samma projektarbetet har stor möda ägnats åt att utveckla och precisera detta 
begrepp, liksom åt att utarbeta och systematisera modeller för intervjuanalys. 
Detta gemensamma projektarbete är den grund som avhandlingsarbetet vilar på. 

I detta första kapitel skall jag relativt utförligt beskriva projektets 
utgångspunkter och arbete för att ge en bakgrund till detta arbete. Jag kommer 
huvudsakligen att koncentrera mig på vårt arbete med att utarbeta och 
systematisera föreställningsbegreppet samt de modeller för intervjuanalys som 
senare i avhandlingen kommer att tillämpas. 

I kapitel 2 ges först en mer detaljerad syftesbeskrivning. Därefter berörs ett 
antal exempel från tre näraliggande forskningsområden, utvärderingsforskning, 
professionaliseringsforskning samt könsskillnader när det gäller föreställningar, 
med avsikten att klargöra hur problemet kommer att angripas i detta arbete. 

I kapitel 3 återkommer jag till det gemensamma projektarbetet. Där redovisas 
en del av de arbeten som gjordes inom projektets ram, i första hand i syfte att 
karaktärisera de fyra utbildningarna för att i någon mån kunna fö rstå och förklara 

* Se bla Franke-Wikberg 1977 a, b, c. 
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de föreställningar de studerande utvecklade under utbildningstiden. Dessa arbeten 
genomfördes på ett relativt tidigt stadium, innan föreställningsbegreppet utvecklats 
till fullo, vilket har inneburit att vissa slutsatser angående möjligheterna att 
relatera dem till de studerandes föreställningar förändrats. Efter redovisningen 
kommenterar jag därför möjligheterna att relatera dem till föreställningsbegreppet i 
dess slutgiltiga utformning. 

Kapitel 4 börjar med en kort redogörelse för undersökningens uppläggning och 
genomförande, studerandegruppens sammansättning samt för intervju- och 
analysmetod. Därefter redovisas huvudresultaten som utgörs av de föreställ
ningskategorier varmed de studerandes olika sätt att föreställa sig yrkets funktion i 
samhället kan beskrivas. Hur de studerande i början av utbildningen fördelar sig på 
olika kategorier, inom olika utbildningar, mellan kön, social bakgrund och med 
eller utan arbetslivserfarenhet, redovisas slutligen. 

I kaptiel 5 är det de studerandes förändringar av föreställningar som står i fokus. 
Redovisningen gäller först huruvida de studerande ger uttryck för andra 
föreställningar i slutet av utbildningen jämfört med i början och ett flertal 
empiriska exempel får illustrera analysarbetet och de förändringar som skett. En 
annan aspekt av de studerandes föreställningar är i vilken mån föreställningarna är 
medvetna för den studerande och en preliminär analys av förändringar när det gäller 
denna aspekt redovisas. Som ett speciellt tema redovisas också en förändring som 
endast uppträdde bland psykolog- och teknikstuderande, nämligen en uppgivenhet 
inför yrkets möjligheter att åstadkomma vad man ansåg vara önskvärt. Slutligen 
redovisas även här skillnader vad gäller ovanstående aspekter för kön, social 
bakgrund och arbetslivserfarenhet. 

I kapitel 6 slutligen, sammanfattas och diskuteras resultaten, i första hand 
gentemot de utbildningskaraktäristika som tidigare redovisats men även gentemot 
utbildningskaraktäristika som framkommit i de studerandes intervjuer. Vissa 
resultat förefaller sammanhänga med bestämda inslag i utbildningarna. För 
resultaten som helhet diskuteras också de studerandes initiala föreställningars 
betydelse. 

PROJEKTETS INLEDANDE TEORETISKA RESONEMANG 

För att sätta in problemområdet i sitt vidare sammanhang och därmed klargöra för 
oss själva och andra med vilka utgångspunkter problemet skulle studeras, 
sammanställdes rapporten "Teoretiska utgångspunkter för en studie av 
högskolestuderandes föreställningsvärld'1.2 Avsikten var också att få ett underlag 
för att ringa in vilket innehåll som vore intressant att studera samt en bas att 
diskutera de framtida resultaten gentemot. Följande avsnitt är ett försök att 
kortfattat redogöra för de utgångspunkter och ställningstaganden vi presenterade i 
rapporten. 

Referensramen hade inte syftet att i traditionell mening generera hypoteser som 
sedan skulle testas genom de empiriska resultaten. Den var snarare att se som just 
en ram för projektet, där empirin skulle kunna bidra till att förtydliga och klargöra 
olika delar. Teori och empiri skulle ömsesidigt befrukta varandra. 

2Franke-Wikberg, Hult, Olofsson & Zetterström, 1977. 
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Kravet på teoretisk referensram innebar bl a att det studerade fenomenet skulle 
sättas in i sitt samhälleliga sammanhang, vilket för oss innebar att utbildningens 
funktion i samhället måste belysas. Här hämtade vi våra influenser framför allt 
från de utbildningssociologiska texter som var aktuella i slutet av 70-talet, t ex 
Bernstein, 1975; Bourdieu & Passeron, Baudelot & Establet, Poulantzas, 1977. 

Vår utgångspunkt när vi skrev rapporten var att utbildning är beroende av det 
samhälle vari den bedrivs och att utbildningens grundläggande funktion är att bidra 
till att reproducera de samhälleliga produktionsförhållandena. En viktig del i denna 
reproduktion är att den givna sociala ordningen att framstår som legitim. Denna 
ideologiska funktion är den som projektet, med sin inriktning på de studerandes 
föreställningar, har koncentrerats på. Vi antog att den yrkeskvalificering högre 
utbildning innebär inte enbart är en ren yrkesförberedande träning, utan också kan 
ses som en förmedling av den härskande ideologin samtidigt som motideologier 
bortträngs. Vi menade inte att utbildning i första hand är "skaparen" av före
ställningar dvs är upphovet till en nyproduktion av föreställningar utan snarare att 
den fungerar som "gödslaren" av vissa föreställningar och synsätt, som ligger i 
linje med de dominerande i samhället. Denna överföring (av föreställningar om 
politiska och ideologiska förhållanden) antogs kunna ske direkt eller indirekt i 
själva kunskapsinnehållet eller i de ritualer, normer och regler som bestämmer 
villkoren för kunskapsöverföringen. 

Även om vi såg högre utbildning som i sista hand styrd och begränsad av det 
samhälle i vilket den verkade och den arbetsmarknad den riktade sig till, så menade 
vi att den trots detta har en relativ självständighet gentemot övriga samhälleliga 
institutioner. Denna självständighet möjliggörs bl a av utbildningens institu-
tionalisering och hur den historiskt vuxit fram. De enskilda institutionerna har 
härvid en relativt stor självständighet vad gäller undervisningens innehåll (t ex 
urval av litteratur och arbetsmaterial) och undervisningsform. 

Vår ambition var också, att inte bara beskriva stabilisering och förändring av 
föreställningar utan även att försöka förstå och förklara dem. Därför var vi också 
på det klara med att vi måste beskriva utbildningarna för att ha något att tolka de 
framtida resultaten gentemot. Här redovisade vi bl a Bernsteins (1975) begrepp 
som användbara för en beskrivning. Bernstein skiljer mellan två typer av koder, 
sammansatt kod och integrerad kod, vilka analyseras med hjälp av begreppen 
klassifikation och inramning (dessa kommer att redovisas utförligare senare i 
texten). 

Individ- eller mikronivån var den nivå som skulle stå i fokus för projektet, 
eftersom det var studerandes föreställningar som skulle undersökas. Grundläggande 
för oss var att även om människan föds in i ett givet socialt och kulturellt 
sammanhang så är hon i grunden en aktiv varelse som utforskar och skaffar sig 
kunskap om sin omgivning på samma gång som hon förändrar denna omgivning. 
En utgångspunkt för projektet var givetvis också att hon påverkas av de ideologier 
som existerar i samhället men att hon också i sin praktik kan påverka den 
verklighet hon lever i och de ideologier som finns där. 

Det begrepp med vilket vi skulle studera den ideologiska överföringen var 
föreställningar. I detta tidiga skede kunde vi inte ge en klar definition av begreppet, 
det var något som skulle utarbetas under projektets gång. 

Vi såg föreställningar som nära besläktade med Bourdieus begrepp habitus. Att 
vi inte valde habitusbegreppet berodde på att vi uppfattade det som alltför statiskt, 
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som något som grundlagts redan innan skolstarten, vilket skulle göra en 
undersökning om förändring överflödig. Vi slog också fast att föreställningar och 
ideologi inte var att betrakta som enbart falskt medvetande och lämnade följande 
"inringning": 

"-föreställningar har en ideologisk komponent som kan ses vidare än att bara 
omfatta egenskaper som ej står i överensstämmelse med den verklighet den avser 
att motsvara. 

- e ftersom föreställningar innehåller en ideologisk komponent är de samhälls-
beroende. 

-föreställningar är relativt varaktiga men förändringsbara eftersom människan är 
en aktiv varelse som ständigt utvecklas. 

-föreställningar bygger på kunskapssystem om omvärlden" (Franke-Wikberg & 
Olofsson, 1977, s 51). 

När det gäller hur vi skulle studera föreställningar kunde vi vara lite mer precisa. 
En utgångspunkt var att, i stället för att granska i vilken mån resultaten av 
utbildningen överensstämmer med de uttryckta målen, försöka undersöka de 
outtalade och dolda ideologiska effekterna. Vi såg vårt undersökningsobjekt som 
kopplat till fenomenet metainlärning, en påverkan som inte finns uttalad i några 
intentioner, som inte behöver vara förväntad och som individen inte behöver vara 
medveten om. En annan utgångspunkt var att studien skulle ha en kvalitativ 
inriktning, de studerandes föreställningar skulle analyseras kvalitativt. 

Vi var också på det klara med att det var de innehållsliga aspekterna av 
föreställningar vi ville studera. De formmässiga kännetecknen föreföll inte lika 
relevanta i det ideologiska ljus som vi ville belysa föreställningar med. Genom att 
ta fasta på föreställningar som rör den egna utbildningen och det kommande yrket 
menade vi att det skulle vara möjligt att beskriva aspekter av de studerandes 
samhälls-, kunskaps- och människosyn. Detta skulle vi framför allt komma åt 
med omfattande och återkommande intervjuer varigenom vi skulle få en bild av 
hur de studerande tänker, argumenterar och resonerar. Vi förväntade oss bl a att 
deras föreställningar under utbildningens gång alltmer skulle närma sig de som 
finns representerade hos den etablerade yrkeskåren och hos utbildningarnas lärare. 

De studerandes föreställningar skulle huvudsakligen "fångas" med hjälp av 
intervjuer, vilka skulle analyseras kvalitativt. Hur denna kvalitativa analys skulle 
gå till kunde vi i detta tidiga skede endast spekulera kring. Martons (1977) 
forskningsresultat om inlärning där han identifierade två olika strategier för 
inlärning, en ytstruktur och en djupstruktur, såg vi som intressanta. Även Perry's 
(1970) forskning om hur högskolestuderandes sätt att tänka förändrades under 
utbildningen, föreföll relevant (jmf s 23 ff). Vi påpekade dock att de 
analysförfaranden vi diskuterade var att se som möjliga utgångspunkter. Vi kunde 
inte på förhand ange analysmetod, utan innehållet i de data vi skulle samla in 
skulle komma att avgöra hur vi skulle analysera dem. 

Klassbegreppet aktualiserades också. En utgångspunkt för projektet var att de 
studerandes föreställningar skulle relateras till deras sociala bakgrund. Vi antog 
med hänvisning till bl a Gintis & Bowles (1975) att den sociala bakgrundens 
inverkan på individens föreställningar är stark. 
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Rapporten avslutades med att vi underströk att den centrala beskrivningsnivån 
för det empiriska arbetet var individnivån. De beskrivningar av utbildnings- och i 
viss mån samhällsnivån som skulle göras, skulle i huvudsak ske utifrån utsagor 
på individnivån. 

...och hur det tog form 

DEN TEORETISKA REFERENSRAMENS BETYDELSE 

Vad kan man så här i efterhand säga om den teoretiska referensramens betydelse för 
projektarbetet? Avsikten med följande avsnitt är att göra en form av "efterklok" 
tolkning av den teoretiska referensramen. Dvs med de erfarenheter jag har i dag 
försöka värdera vad den stod för, på vilket sätt den inriktat arbetet, vilka potentialer 
den hade, vilka delar som varit betydelsefulla osv. 

I och med att den teoretiska referensramen sammanställdes var det på samma 
gång mycket som var fastlagt men också mycket som var öppet. Viktigt var att 
kursen för arbetet lades fast. Vi skulle studera utbildningens ideologiska funktion 
genom att undersöka hur studerandes föreställningar påverkades och förändrades 
under högskolestudier. 

Den bild av denna process som vi gav uttryck för i rapporten var i vissa 
stycken motsägelsefull. A ena sidan framskymtar ibland en bild av en enhetlig och 
passiv skock av studerande som, genom att passera sina respektive utbildningar, 
kommer att formas av en enhetlig borgerlig ideologi. Om det mot förmodan skulle 
finnas något motstånd kvar så skulle här den härskande ideologins "spikar" slås in 
i motståndets och förändringens "likkista". 

Å andra sidan fanns också viktiga inslag som motsade och nyanserade denna 
förenklade bild. Ett sådant inslag var, när vi menade, att utbildningarna trots allt 
hade en relativ autonomi i förhållande till det omgivande samhället. Utbild
ningarna är, samtidigt som de ska förbereda de studerande att inta givna positioner 
i samhället, också bärare av vetenskapliga traditioner, som i sin tur utvecklats 
under andra former av beroendeförhållanden till samhälleliga institutioner. Dessa 
vetenskapliga traditioner borgar visserligen inte för motstånd eller förändring, men 
de ger ett utrymme för olika föreställningar och synsätt. Det råder därmed inte 
något "ett till ett"-förhållande mellan vad yrket kräver och vad utbildningen 
förmedlar. Detta skulle m a o kunna förebåda ett flertal olika föreställningar hos de 
studerande, t ex när det gäller yrkets funktion i samhället, som detta arbete 
kommer att behandla. 

Ett annat viktigt inslag, som tonade ner utbildningens aktiva roll i reproduk
tionen av rådande ekonomiska och sociala förhållanden, var att vi såg utbildningen 
som "gödslare" och inte "skapare" av ideologier. Utbildningen fullföljer något som 
påbörjats redan tidigare i familjen och omgivningen i vidare mening, t ex 
kamrater, tidigare skolgång och massmedia och står således inte som enda garant 
för samhällets fortbestånd. 

Att vi redan här slog fast att den centrala nivån och utgångspunkten för studien 
var individnivån och individernas föreställningar har också varit viktigt. Vi 
redovisade vår syn på människan som en ak tiv varelse som utforskar, skaffar sig 
kunskap om och förändrar sin omgivning. Om detta inte bara skulle bli en 
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slentrianmässig men till intet förpliktigande deklaration, måste vi studera hur 
tillvaron blir meningsfull för individen från hans/hennes synpunkt. Dvs inte 
studera individen som ett passivt uttryck för systemet eller strukturen. Denna, då 
kanske inte helt medvetna konsekvens av vårt ställningstagande, utmanade också 
den förenklade bilden av processen. I det här avseendet influerades vi senare starkt 
av Paul Willis bok "Learning to labour" (1977).3 

Att vi hela tiden fokuserat hur individerna själva föreställer sig omgivningen 
innebär dock inte att vi studerat föreställningar som meningsfulla och relevanta 
enbart för individen själv. Utgångspunkten att studera utbildningseffekter i ett 
ideologiskt ljus har inriktat analysen och beskrivningen av föreställningarna mot 
en dimension av politisk-ideologisk relevans. Primärt har varit hur individerna 
förstår olika samhälleliga företeelser, men analysen och de resulterande 
föreställningskategorierna har också tagit fasta på de konsekvenser de olika 
föreställningarna skulle få för samhällets politiska och sociala organisering i stort. 
I det här sammanhanget har den tidiga inriktningen av studien mot utbildningens 
ideologiska effekter haft en avgörande betydelse för vad som kommit att bli 
innebörden i föreställningsbegreppet. 

Om den förenklade bilden av överföringsprocessen som ibland framskymtade i 
rapporten framställde processen som en ensidig överföring från utbildningens sida 
där de studerande passivt "sväljer" en enhetlig borgerlig ideologi, så fanns det 
således även inslag som förebådade en mer komplex bild. En bild där de 
ideologiska effekterna av utbildningen mer är att se som resultatet av en process, 
där de studerandes initiala föreställningar bryts mot de som utbildningen företräder 
och där slutprodukten därmed är mer oviss. 

En färdriktning var således fastlagd i den teoretiska referensramen, men hur vi i 
detalj skulle färdas för att nå målet var däremot mer öppet. Att vi skulle försöka 
komma åt de studerandes föreställningar med i huvudsak kvalitativa metoder var 
emellertid klart. Vårt studieobjekt, de ideologiska effekterna av högre utbildning, 
var relativt outforskat. Tidigare studier hade mest sysslat med kognitiva effekter av 
utbildning eller när det gäller mer värderingsmässiga effekter, kvantitativa 
undersökningar av t ex partipolitisk tillhörighet. Vi ville emellertid komma åt 
grundläggande sätt att resonera om och motivera olika ställningstaganden, varför 
vi ansåg intervjumetoden nödvändig. Ett annat argument för att använda intervju
metodik var att vi då hade viss kontroll över, dels att de olika studerande uppfattade 
frågan på ett riktigt sätt, dels att vi som intervjuare hade uppfattat svaret på ett 
korrekt sätt. 

Hur vi så småningom skulle bearbeta dessa intervjusvar kunde vi från början 
inte närmare precisera. Den färdriktning vi slagit fast innebar dock vissa 
antydningar. För det första var vi på det klara med att vi skulle studera innehållet 
och innebörderna i de föreställningar de studerande hade och skulle utveckla, i 
stället för mer formmässiga kännetecken. Vi menade att i ett ideologiskt 
perspektiv måste innehållet vara mer relevant bl a eftersom en och samma struktur 
eller form skulle kunna förmedla olika typer av ideologier. 

3 Där tolkade Willis "the lads" beteende utifrån deras villkor. Deras bristande 
anpassning kunde då ses som ett, visserligen missriktat i ett förändringsperspektiv, 
men dock uttryck för motstånd mot det samhälle som redan placerat dem längst ner, 
oavsett om de skulle anpassa sig eller inte. 
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Vi var vidare inte intresserade av vilka innebörder som helst, utan inriktningen 
mot ideologier medförde också att de innebörder vi skulle söka skulle vara 
samhälleligt relevanta. De skulle m a o i sin förlängning vara möjliga att relatera 
till förändring eller reproduktion av den givna samhälleliga ordningen. 

Att undersöka hur de studerande resonerade och motiverade olika ställnings
taganden innebar också att söka helheter i stället för enskildheter. Vi skulle i 
analysen vara tvungna att försöka komma bakom ytan för att se hur enskildheterna 
integrerades, dvs söka efter de studerandes uttryck för sammanhang, förklaringar 
och orsaker. Därmed skulle vi kanske också (i kombination med vår intervjuteknik 
som också försökte komma åt bakomliggande motiveringar och orsaker) kunna 
komma förbi och inte stanna vid att analysera enkla socialt önkvärda svar, dvs att 
de studerande försökte svara utfrån vad som är allmänt accepterat eller vad de tror 
att de borde svara. 

I detta avsnitt har jag försökt visa på vilka delar av den teoretiska 
referensramen som varit betydelsefulla för projektet, men också en del mer latenta 
innebörder som kanske inte var helt uppenbara för oss då men som i en 
tillbakablick blir synliga. I de följande avsnitten ska jag komma in på "hur det tog 
form" mer konkret, närmare bestämt på metodsidan och de analysstrategier vi 
utvecklat och de innebörder föreställningsbegreppet därmed har fått. 

KVALITATIV ANALYS STRATEGI 

Föreställningsbegreppet skulle utvecklas och preciseras under projektarbetets gång 
liksom, hur de data som skulle samlas in skulle analyseras. Utgångspunkten var 
att undersöka vilka föreställningar de studerande har om olika samhälleliga 
företeelser samt hur föreställningarna förändras under utbildningstiden. Eftersom vi 
inte kunde specificera detta i förväg var det nödvändigt att använda en relativt 
ostrukturerad och öppen intervjuform. Det var dock inte vilka föreställningar som 
helst som var intressanta. Vår teoretiska referensram inriktade arbetet mot 
frågeområden som föreföll relevanta i ett reproduktionsperspektiv. Intervjun rörde 
de studerandes syn på olika samhällsföreteelser bl a löneskillnader, skillnader 
mellan olika yrken, utbildningen och det specifika yrket de utbildade sig till (för 
intervjuformulär se bilaga 1). Frågorna var öppna och vida (av typen: Hur ser du 
på...) med uppföljningsfrågor (tex varför, orsaker, åtgärder samt frågor direkt 
relaterade till den intervjuades svar) för att precisera innebörden i svaret. 

Den teoretiska referensramen var inte bara viktig för vilka frågeområden som 
var väsentliga utan även för det mer konkreta innehållet i frågorna. För ett område 
som t ex löneskillnader var det intressant att få veta hur de studerande uppfattade 
löneskillnaderna i Sverige, dess orsaker och om de ansåg dem berättigade eller om 
det behövdes en förändring och i så fall hur. En fråga om hur det skulle kännas att 
vara rik eller högavlönad skulle t ex inte vara lika relevant. 

Kopplingen mellan den teoretiska referensramen och intervjufrågorna är således 
stark. Stark är också kopplingen mellan intervjufråga och bearbetningen av 
intervjusvaren. Frågan och svaret är i analysen förenade i en gemensam dimension 
vars innebörd ligger i "föreställning om" det frågan fokuserar och analysen söker 
fastställa svarens innebörder i ett samhälleligt sammanhang. Som kontrast kan 
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nämnas mer formmässiga kategoriseringar där själva formerna för svaret är det 
viktiga och inte så mycket den innebörd som ges den företeelse frågan gäller.4 

Bakom studiet av de ideologier eller föreställningar som människor bär på 
ligger inte bara ett intresse av att fastställa dessa idéer/föreställningar i sig, utan 
även ett antagande om att de genom individers handlande får konsekvenser för 
reproduktion eller förändring av de sociala, politiska och ekonomiska förhållanden 
vi har i dag. Ett handlande helt frikopplat från ideologier och föreställningar 
förefaller absurt. Däremot påverkas givetvis handlandet även av andra sociala, 
politiska och ekonomiska faktorer i omgivningen.^ 

Föreställningar som kan antas vara relevanta ur ett handlings- och 
reproduktions- eller förändringsperspektiv, menade vi måste inrikta sig på 
grundläggande resonemang, sammanhang och helheter i stället för ytliga attityder 
och enskildheter. Detta har vi försökt uppnå dels genom intervjumetoden med, 
öppna vida frågor där de studerande hade möjlighet att utveckla sina resonemang 
och dels genom en kvalitativ analysstrategi där vi försökt leta efter de studerandes 
sammanhängande tankegångar (föreställningar) inom ett frågeområde. 

Ett annat och mer metodiskt argument för att söka efter helheter i stället för 
enskildheter kunde vi se efter att ha gjort ett antal föreställningsanalyser.6 Det 
gällde det vanskliga i att ta enskilda ord och uttryck som utgångspunkt för 
analysen och förutsätta att orden har entydiga och absoluta innebörder som är 
jämförbara. Orden ingår i och får sin innebörd i den helhet som de studerandes 
olika tolkningar av verkligheten utgör eller m a o de föreställningar de har. 
Samma ord kan i kvalitativt skilda föreställningar ha helt olika innebörd. För att 
ta ett konkret exempel från de analyser som gjorts inom projektet, av de 
studerandes föreställningar om lönedifferentieringen: "Ansvar" t ex betraktades i en 
föreställning som något betungande vilket fordrar en högre lön, medan det i en 
annan föreställning betraktades som något positivt, i sig själv belönande och 
därmed inte en grund för lönedifferentiering. 

Ett annat exempel kan hämtas från den analys som senare kommer att 
presenteras i detta arbete, dvs de studerandes föreställningar om yrkets funktion i 
samhället. För de läkarstuderande som deltar i undersökningen får deras 
föreställningar om läkarens yrkesfunktion konsekvenser för hur de ser på 
fenomenet "förebyggande hälsovård". I en föreställning innebär det att läkaren 
skall informera människor om t ex rätt kost och motion eller rökningens 
skadeverkningar för att individen själv ska kunna undvika att utsätta sig för risker. 
Med en annan föreställning som utgångspunkt innebär det i stället att arbeta för 
att upptäcka, slå larm om och undanröja farliga arbetsmiljöer, giftiga ämnen och 
utsläpp m m . Läkaren har m a o i denna föreställning ett ansvar att påverka och 
förändra omgivning och miljö. 

4 Se tex Jakobsen (1981) där analysen resulterade i att vissa studerande kunde 
klassificeras i kategorin "additivt tänkande" och andra i kategorin "relationelit 
tänkande", där resultatet mer handlade om hur de tänkte än om, vad de tänkte om 
något. Jakobsens analys kommer att utförligare behandlas i kapitel 2. 
^ Angående föreställningars relation till handlandet. Se avsnittet "Medreflektion av 
föreställningar" sid 19. 
6 Dessa synpunkter utvecklades i arbetsrapporten "Long-projektet: Metodisk 
positionsbestämning" Zetterström m fl, 1981. 
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De kategorier som blir resultatet av föreställningsanalysen säger m a o något 
om hur individen tolkar och förstår den aktuella företeelsen men även vilken 
innebörd enskilda ord har, dvs den föreställningsbaserade innebörden. Analysen kan 
därför inte ta sin utgångspunkt i enskilda ord utan måste ta den i de helheter som 
föreställningarna utgör. Enskildheterna får sin mening i ljuset av helheten. Med 
föreställningskategorierna blir det möjligt att precisera vad i verkligheten som 
orden refererar till, liksom hur detta sker. 

Genom att ta vår utgångspunkt i föreställningsbegreppet har vi alltså 
möjlighet att komma bakom ytliga likheter och olikheter i intervjusvaren och i 
stället komma åt resonemang och innebörder på ett mer grundläggande plan. De 
ytliga likheterna kan, som exemplen visat vara skenbara. Bakom dem kan dölja 
sig kvalitativt skilda sätt att föreställa sig en företeelse på. Att t ex sammanföra 
alla som ser det som läkarens yrkesfunktion att satsa på förebyggande hälsovård, 
skulle vara att sammanföra individer med helt skilda föreställningar om vad läkaren 
kan och bör göra. 

Genom att ta sin utgångspunkt i enskilda ord och uttryck löper man också 
risken att ta fasta på delar av intervjusvar som är tillfälliga och övergående. 
Företeelser, händelser och problem kännetecknas av en viss "trendmässighet" 
genom den exponering de får i massmedia. Om kärnkraft var ett angeläget problem 
vid en viss tidpunkt kan vapenexporten vara det mest omdebatterade vid en annan 
tidpunkt. Om nu inte syftet enbart är att skildra denna trendmässighet, blir det 
viktigt att söka mer grundläggande resonemang eller helheter som strukturerar och 
integrerar enskildheterna på ett meningsfullt sätt. 

FÖRESTÄLLNINGSBEGREPPET - EN PRECISERING 

I följande avsnitt ska jag försöka precisera vad föreställningsbegreppet står för i 
dag. Genom att göra en del tillbakablickar på viktiga problem, lösningar och 
ställningstaganden som fått konsekvenser för innebörden i begreppet kommer 
förhoppningsvis våra nuvarande positioner att framträda tydligare.7 Problemen kan 
kanske så här i efterhand framstå som triviala och lösningar och slutsatser som 
självklara. Till vårt försvar kan dock anföras att eftersom vi utvecklat ett eget sätt 
att analysera och systematisera empirin på, har vi fått treva oss fram och göra våra 
egna misstag, utan några självklara auktoriteter eller något "facit" att luta oss mot 
och med vars hjälp problemen kunde ha identifierats och lösts. 

Det är i allra högsta grad det konkreta empiriska arbetet som, genom de 
problem vi ställts inför framtvingat föreställningsbegreppets förändringar. Så 
länge vi enbart diskuterade "saken" var det relativt lätt att vara eniga om vad vi 
skulle göra, men när tankegångarna började konkretiseras i olika analyser av 
intervjusvar började problemen. Det är inte heller så att det empiriska arbetet i sig 
skulle ha vållat lika stora problem, om ambitionen bara varit att systematisera 
materialet på ett eller annat sätt. Men eftersom vår utgångspunkt var att komma 
fram till en innehållslig systematisering som skulle vara möjlig att relatera till de 

n 
Avsnittet bygger på den analys av projektarbetet och föreställningsbegreppets 

utveckling som redovisas i Bo-Olof Zetterströms avhandling "Samhället som före
ställning", 1988. 
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reproduktionstankegångar vi startade med, ställde det sig genast lite mer 
problematiskt. Dessutom ville vi givetvis skapa kategoriseringar som skulle vara 
meningsfulla och relevanta för individerna och deras intervjusvar. Risken med 
alltför stark övervikt mot en teoretisk bestämning av analysen och de kategorier 
som blir resultatet, vore att "göra våld" på det innehåll vi var intresserade av, dvs 
hur de studerande själva strukturerar samhället. Ytterligheten vore en i förväg 
bestämd kategorisering som i och för sig är teoretiskt relevant, men som inte tar 
hänsyn till den empiriska mångfalden. Den andra extremen vore en mer 
hermeneutisk beskrivning av det unika hos varje individ, vilken dock skulle 
försvåra jämförelser mellan individer och grupper i en enhetlig dimension. 

Dessa kriterier fanns inte explicit uttalade när vi påbörjade analysarbetet utan 
har artikulerats under arbetets gång. De första kategoriseringar vi gjorde upplevdes 
som otillfredställande och svarade egentligen inte mot något av kraven. Ett 
avsevärt antal intervjuanalyser senare, tycker vi oss dock ha funnit en modell som 
tar hänsyn både till individernas egen förståelse och till de mer teoretiska kraven. 
Mao föreställningskategorier som meningsfulla både för individernas sätt att tala 
om och föreställa sig olika företeelser samt för de teoretiska tankegångarna, genom 
att kategorierna innebär olika förhållningssätt till samhällets sociala och politiska 
ordning. 

Det konkreta arbetet med intervjuanalyserna har således utvecklat och förändrat 
vår förståelse av föreställningsbegreppet. Det första mer utarbetade försöket att 
precisera föreställningsbegreppet gjordes i rapporten "Tekniker om teknik".8 Där 
jämfördes bl a föreställningar med "ett filter eller en matris för hur omvärlden 
tolkas och värderas" (sid 1), vilket av olika skäl var en olycklig analogi som 
förmodligen hade sitt ursprung i våra strukturalistiska influenser. Både filter och 
matris för tanken till oföränderliga, mekaniska strukturer som tagna på allvar gör 
det svårt att tala om förändring av föreställningar. De var dessutom uttryck för ett 
synsätt på "struktur" som något bakomliggande hos individen. Strukturen skulle i 
så fall vara en dold princip som genererar innehåll och innebörder i 
föreställningarna och som dessutom gör individen till ett offer eller passivt uttryck 
för en dold strukturering. 

En viktig kursändring kom i artikeln "Från idéer om utbildningskvalitet till 
idéer som utbildningskvalitet",9 där definitionen av föreställningar förutom andra 
smärre ändringar, hade fått det viktiga tillägget: 

"Föreställningar kan beskrivas som perceptuella gestalter, vilka utgör den 
ideologiskt betingade länkningen mellan samhälle och individens tankeinnehåll' 
sid 4). 

Gestaltanalogin var viktig för den innebörd som växte fram, eftersom den satte en 
hos individen bakomliggande struktur ur spel. Gestalten är föreställningen och det 
som strukturerar och integrerar resonemanget. Det är ingen dold bakomliggande 
princip som är verksam hos individen för att generera föreställningar. Härmed är 

8 Franke-Wikberg & Zetterström, 1979. 
9 Franke-Wikberg & Zetterström, 1982. 
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också föreställningarna möjliga att medreflektera för individen.10 En 
bakomliggande struktur, t ex Bernsteins kod är däremot dold och inte tillgänglig 
för reflektion. 

Denna innebördsförskjutning i föreställningsbegreppet innebar också att 
innehållet som relevant och meningsfullt för individen fick en mer framträdande 
plats än tidigare. 

För att konkretisera innebörden i föreställningsbegreppet ytterligare ska jag 
nedan peka på några erfarenheter från analysarbetet. 

De första intervjuanalyserna resulterade i två separata rapporter.11 Lärdomarna 
var flera. Vi hade systematiserat materialet men hade problem med kopplingen till 
vår teoretiska referensram. De "väsen-baserade" respektive "effekt-baserade" före
ställningskategorier om teknikens roll i samhället, som blev resultatet av den 
första analysen, var svåra att relatera till reproduktionstankegångarna. Den först
nämnda kategorin utgick från ett antagande om teknologins innersta väsen, medan 
den andra utgick från teknikens effekter med underkategorier som värderade dessa 
olika. Det var m a o svårt att avgöra vilken eller vilka föreställningar som 
legitimerade det existerande, eller om någon utmanade detta. 

Ett annat problem som dök upp rörde själva tolkningsarbetet. I de första 
analyserna av de studerandes intervjusvar försökte vi i hög grad "ta dem på orden" 
och letade efter explicita föreställningar på textens yta. Men redan i analysen som 
resulterade i rapporten "Medicinare om medicin" tvingades vi genom 
intervjusvarens beskaffenhet "under ytan", dvs vi tvingades att i högre grad tolka 
svaren. De studerande hade tillfrågats om hur de såg på medicinens roll i 
samhället, men de flesta svaren var inte av denna övergripande natur utan innehöll 
i stället mer konkreta beskrivningar av olika företeelser inom sjukvårdsapparaten. 
Valet stod alltså mellan att avfärda merparten av svaren eftersom de inte explicit 
uttalade sig om det som analysen skulle fokusera eller att se de konkreta svaren 
som olika kontextualiseringar eller beskrivningar av vad de studerande uppfattade 
som "medicinens roll i samhället". Eftersom vi valde det sistnämnda alternativet 
blev det nödvändigt att tolka svaren för att försöka komma fram ti ll, vad det sätt 
på vilket de talade om den konkreta sjukvården innebar för deras syn på medicinens 
roll i samhället. Vad var förutsatt? Vilka logiska förutsättningar frambringade de 
olika beskrivningarna av sjukvården? Tolkningen innebar m a o att finna den 
"gestalt" eller föreställning som det konkreta svaret förmedlade. Föreställningarna 
fick härmed en djupare och mer omfattande innebörd, de var mer än de konkreta 
och avgränsade svaren "på raderna". 

Resultatet av analysen blev två kategorier om medicinens roll i samhället som 
kallades "hälso"- respektive "vårdbegreppsbaserade". Något förenklat innebär den 
förstnämnda att medicinen är en kunskap som kan förebygga, vilket innebär att 
sjukvården omfattar mer än vad som traditionellt räknas dit, i princip hela 
samhället. I den vårdbegreppsbaserade föreställningskategorin åtgärdar den 
medicinska kunskapen i efterhand, sjukvården är ett slutet system som "tar hand 

10 Den modell för föreställningsanalys som vi senare utarbetade inom projektet skall 
därför inte ses som en struktur som är verksam inom individen. Den är i stället en 
struktur eller ordning som vi påfört materialet, ett tolkningsredskap. 
11 "Tekniker om teknik", samt "Medicinare om medicin", Franke-Wikberg & 
Zetterström, 1979 respektive 1980. 
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om". Det var således dessa innebörder som tycktes förklara de olika 
beskrivningarna av sjukvården som inte rvjusvaren innehöll. Det viktiga var inte 
om orden "vård" eller "hälsa" förekom i svaren utan om svaren kunde tolkas i 
ljuset av dessa innebörder. Redan här fick vi alltså en fingervisning om att orden 
inte har absoluta innebörder, utan att ordens innebörder framträder i och genom 
sammanhanget och helhetens innebörd (jmf s 8 ff). 

Lärdomarna från dessa första analyser rörde således de kriterier som tidigare 
nämnts. Dels fick vi klart för oss att föreställningar som var relevanta i ett 
reproduktionsperspektiv inte utan vidare framträder ur materialet. Den andra 
analysen (hälso- och vårdbegreppsbaserade föreställningar om sjukvården) var dock 
lättare att anknyta till ett reproduktionsresonemang eftersom den ena 
föreställningen utgår från och accepterar sjukvården som den ser ut i dag medan den 
andra förordar någon form av förändring (av både sjukvården och samhället). Dels 
upplevde vi de första analyserna, speciellt de effekt- och väsenbaserade 
föreställningskategorierna om teknik, som en systematisering som låg relativt 
långt ifrån de studerandes sätt att resonera om samhället. 

Med nya föreställningsanalyser kom nya problem och nya insikter. Den 
frågeställning som direkt och indirekt legat bakom många av de problem vi 
brottats med är (naturligt nog) frågan om vad en föreställning egentligen är. En 
aspekt på dena fråga som vållat en del "oreda" gäller de två åtskilda men i 
praktiken sammanvävda processer där vi utifrån intervjusvaren tolkar och skapar 
föreställningskategorier å ena sidan och tolkar och fördelar de studerandes svar på 
olika kategorier å andra sidan. 

Problemet uppenbarade sig indirekt i analysen av hur de studerande ser på 
löneskillnaderna i samhället, varför de finns och om de borde förändras.12 Här 
angav en del studerande flera olika skäl till varför löneskillnader borde finnas och 
därför kunde en och samma person placeras i flera kategorier. Det rörde sig om 
tre underkategorier som samtliga förespråkade löneskillnader, men på olika 
grunder. Vi drog därav slutsatsen att dessa föreställningskategorier inte var varandra 
uteslutande eftersom en studerande kunde ge uttryck för flera samtidigt. Vad vi inte 
såg var den andra rimliga slutsatsen att föreställningskategorierna faktiskt var 
oförenliga i sina grundantaganden men att de studerande ändå i praktiken kunde ge 
uttryck för flera samtidigt. Samtliga kategorier förespråkade visserligen löneskill
nader, men de grundantaganden om människans natur och samhällets organisering 
som låg bakom var oförenliga. 

De diskussioner som ovanstående kategoriseringsproblem utlöste ledde så 
småningom fram till insikten att analysen och skapandet av föreställ
ningskategorier är en annan process än den då vi tolkar och fördelar intervjusvar på 
de olika kategorierna även om de inte är helt oberoende av varandra. Den logik 
som styr de olika processerna är delvis olika. I den förstnämnda processen gäller 
det att renodla de kvalitativt skilda föreställningsgestalterna för att framställa en 
form av "miniteorier" om olika företeelser i samhället.13 Dessa hämtar givetvis 

12 Hult, Olofsson & Zetterström, 1981. 
13 I de tidiga försöken att göra kategoribeskrivningar hade vi till viss del "fastnat" i 
a t t ,  om en  s tud erande  bed ömts  ge  u t t ryck  för  en  v iss  för es tä l ln ing ,  var  hela  
hans/hennes svar uttryck härför och skulle därmed också kunna ingå i 
kategoribeskrivningen, vilket kunde göra kategorins logik svårförståelig. 
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sin inspiration och näring från de olika intervjusvaren men det var inte längre 
nödvändigt att försöka formulera kategorier vilkas innehåll skulle täcka av 
samtliga delar av enskilda intervjusvar, eftersom en person kunde tänkas ge uttryck 
för flera föreställningar. Då blev föreställningskategorins inre sammanhang 
viktigare än att i en kategori få med hela den empiriska mångfalden hos en person. 
Vi försökte m a o inte längre göra enskilda studerandes hela resonemang till 
föreställningskategorins. Vi blev därmed mindre beroende av enskilda 
intervjusvar i själva skapandet av föreställningskategorierna, vilket gjorde 
kategorierna mer entydiga och förmodligen banade väg för den analysmodell vi 
senare utvecklade. 

I den andra processen, tolkandet av intervjusvaren för att fastställa vilken/vilka 
föreställningskategorier de är uttryck för, måste man också ta hänsyn till en annan 
logik än i skapandet av föreställningskategorier. En logik som tillåter att en och 
samma individ kan ge uttryck för flera föreställningar om samma företeelse. I 
denna tolkningsprocess kan man inte utgå från, en person - en föreställning. Detta 
som kan synas motsägelsefullt visade sig vid närmare granskning (långt senare) 
vara uttryck för mer eller mindre medvetna distinktioner mellan olika 
föreställningar. Man kan t ex göra skillnad på olika föreställningar om vad som 
faktiskt är och vad som vore det ideala, på vad man själv tycker och vad 
andra tycker, på vad som är regel och vad som är undantag. 

Ytterligare ett problem som ansluter till vad föreställningar är, pekade på 
vikten av att ta fasta på innebörden i intervjusvaren och inte fastna i de 
formmässiga uttrycken. Problemet rörde den andra av ovan beskrivna processer, 
dvs tolkning och fördelning av intervjusvar på färdiga föreställningskategorier, och 
närmare bestämt hur olika intervjusvar skall tolkas när de varierar i 
abstraktionsgrad och utförlighet. Det låg nära till hands att bedöma ett intervjusvar 
som var väldigt abstrakt, explicit och utförligt som uttryck för en annan 
föreställning, än ett svar som var väldigt konkret och knapphändigt. Vi var 
förmodligen till en del influerade av Bernsteins åtskillnad mellan utarbetade och 
begränsade koder^ samt även Martons (1977) yt- och djupinlärning. Med hjälp 
av den M ledsynM som vår inriktning på innehåll och innebörder gav oss kom vi 
dock så småningom fram till att de empiriska uttrycken för en och samma 
föreställningskategori kan vara såväl utarbetade, abstrakta och utförliga som 
begränsade, konkreta och kortfattade. En föreställning kan m a o uttryckas i 
väldigt rudimentär och konkret form men ändå ha samma innebörd som ett 
abstrakt och utförligt svar. 

Sammanfattningsvis kan de studerande sägas ha föreställningar om olika 
företeelser i samhället, vilka kommer till uttryck i deras intervjusvar. Dessa 
föreställningar kan renodlas och systematiseras i ett antal föreställningskategorier. 
De föreställningar de studerande förmedlar i sina intervjusvar kan då ses som mer 
eller mindre klara och utförliga uttryck för den renodlade föreställningskategorin. 

Resultatet av de diskussioner jag redovisat ovan blev således att den teoretiska 
referensramen fick större tyngd när det gäller det första ledet i analysarbetet, 
skapandet av föreställningskategorier. Det innebar också ett första steg i en process 
där kategorierna mer och mer kom att framstå som tolkningsredskap i analysen av 

Dessa kan grovt och förenklat uttryckt sägas innebära en kategorisering av dels 
abstrakta och dels konkreta svar. 
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de enskilda intervjusvaren. Vi hade startat i en syn på intervjumaterialet där vi 
försökte hitta dess inneboende mening men landade så småningom i ett 
förhållningssätt där vi måste bestämma den dimension genom vilket materialet 
skulle tala till oss. Denna dimension är den modell för föreställningsanalys vi 
utvecklade och som jag kommer att redogöra för i nästa avsnitt. Den är alltså en 
systematik som vi påför materialet och inte en struktur som redan finns där. 

MODELL FÖR FÖRESTÄLLNINGS ANALYS 

Det fortsatta analysarbetet blev således en fråga om att, med det empiriska 
materialet som grund försöka utmejsla de olika föreställningskategorierna. Ett 
arbete där kategoriernas och vår egen logik blev viktigare än de intervjuades. 
Härmed blev det också uppenbart att vi verkligen tolkade materialet, vilket 
aktualiserade behovet av en uttalad systematik eller en fast punkt. En systematik 
hade också vid denna tidpunkt börjat framträda. Kategorierna för olika 
frågeområden började uppvisa en strukturlikhet även om de fokuserade olika 
företeelser och därför hade olika innehåll. Denna tendens var särskilt tydlig för 
kategorierna i ytterpolerna på den dimension föreställningskategorierna kan 
placeras in. Dessa ytterpoler innebär att den aktuella företeelsen får sin förklaring 
eller blir meningsfull om den å ena sidan relateras till samhällssystemet eller å 
andra sidan till individuella differenser. 

Vi började diskutera hur denna systematik skulle kunna beskrivas. Resultatet 
av diskussionerna har utvecklats och systematiserats av Bo-Olof Zetterström i två 
arbetsrapporter. 15 yi valde att använda oss av Bernsteins begrepp klassifikation/ 
makt och inramning/kontroll för att beskriva de olika föreställningskategoriernas 
strukturella kännetecken. Begreppet klassifikation har dock i detta sammanhang 
fått en något annorlunda innebörd. I Bernsteins teori används begreppet för att 
beskriva relationer mellan kategorier (stark-svag klassifikation). För att bli 
möjligt att använda på vårt empiriska material har i stället begreppet fått 
innebörden vad som klassificeras. 

Ett sätt att renodla beskrivningen och innebörden av de olika föreställ
ningskategorierna är således att lokalisera den grundläggande klassifikationen och 
inramningen för varje kategori. 

Skillnaderna mellan kategorierna kan belysas genom att visa hur klassifika
tionen och inramningen lokaliseras till olika nivåer. Vi har valt att skilja mellan 
tre olika nivåer; system-, verksamhets- och individnivå. På systemnivå 
uppfattas samhället som en abstrakt helhet. De olika delarna hänger ihop med 
helheten, systemet, som påverkar både verksamheter och individer. På 
verksamhetsnivån ses samhället som ett "hopkok" av olika verksamheter som 
utövar inflytande på individerna. De konkreta verksamheterna, arbetsplatser, 
skolor, osv är det som sammantaget utgör samhället. På individnivå är det 
individerna och de individuella differenserna som uppfattas skapa samhället. 

Den grundläggande klassifikationen och inramningen förläggs således på olika 
nivåer i olika föreställningskategorier. Den grundläggande klassifikationen avser 

"In search of the lost code" (1983) samt "The lost code-men sen då?" (1984). 
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vad som är den grundläggande förutsättningen för den aktuella företeelsen; vad det 
är som till syvende och sist förklarar sakernas tillstånd. Den grundläggande 
inramningen innebär hur klassifikationen realiseras, dvs hur den möjliggörs och 
upprätthålls. 

I de fem kategorier vi återkommande funnit förläggs klassifikationen och 
inramningen på följande sätt:16 

Kategorier A B C D E 

Systemnivå KI 
Verksamhetsnivå Kl K I 
Individnivå I K Kl 

Figur 1. Klassifikationens (K) och inramningens (I) lokalisering i de olika 
föreställningskategorierna (A-E). 

För att försöka konkretisera innebörden i strukturmodellen ska jag ta exempel från 
en analys av hur de studerande ser på lönedifferentieringen.17 

I föreställningskategorin "Ekonomiskt system" (A) sammankopplas löne
differentieringen med det politiskt-ekonomiska systemet. Det är fundamentala 
skillnader i makt- och ägarförhållanden som återspeglas i löneskillnaderna. De 
skillnader som finns i detta system befrämjar en konkurrens vars syfte är att 
optimera de enskilda individernas prestationer. Lönedifferentieringen hänger ihop 
med vårt nuvarande samhällssystem och är därmed inte något naturgivet eller 
självklart. Däremot "präglas" individerna att tänka och handla i enlighet med 
systemet och lönedifferentieringens principer. Systemet är överindividuellt och 
föregår individernas beteende. 

Det strukturella draget i denna föreställningskategori är att makten eller 
klassifikationen lokaliseras till en systemnivå, konkret till existensen av en grupp 
som äger och kontrollerar produktionen och dess medel och en annan grupp som 
endast har sitt eget arbete att erbjuda. Kontrollen eller inramningen lokaliseras 
också till systemnivå, dvs klassifikationen realiseras i den totala produktionen och 
dess hierarkiska organisering, vilket resulterar i en differentiering mellan mentalt 
och manuellt arbete, mellan de som fattar och de som verkställer beslut. 

I föreställningskategorin "Orättvisekompensation" (B) eftersträvas en rättvis 
lönefördelning och målsättningen är lika lön för alla arbetsuppgifter. Den 

16 Detta är de varianter vi funnit meningsfulla för att systematisera beskrivningen av 
de studerandes föreställningar, vilket i sig inte utesluter att andra varianter/ 
lokaliseringar skulle vara möjliga. Vidare kan sägas att denna systematik inte 
innefattar ett strikt ekologiskt synsätt, där kunskaper om och harmonin med naturen är 
den självklara utgångspunkten för samhällets organisering. Detta synsätt skulle 
närmast vara att jämföra med naturfolkens sätt att leva och uppfatta tillvaron. 
17 Se Zetterström, 1988. 
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nuvarande arbetsdelningen har indirekt skapat orättvisor i själva arbetsuppgifterna. 
Ansvar, makt, inflytande och varierade arbetsuppgifter etc är individutvecklande 
och utgör därmed i sig ett privilegiesystem i arbetsdelningen. Att dessa positioner 
dessutom ger högre lön är att ytterligare gynna de redan gynnade. I stället borde 
tunga, monotona och "meningslösa" yrken kompenseras. Det slutliga målet är 
dock att förändra arbetsuppgifter och yrken så att alla blir stimulerande och 
utvecklande. Därmed skulle också ett rättvist "lika-lön" system möjliggöras. 

I denna föreställning förläggs klassifikationen till verksamhetsnivån genom att 
olika yrken, positioner, arbetsuppgifter och indirekt arbetsdelningen klassificeras 
och relateras till lönedifferentieringen. Även inramningen lokaliseras till 
verksamhetsnivån. Det hela realiseras i fördelningen av arbetsuppgifter och löner 
på olika yrken och positioner. Det är också på denna nivå man vill åstadkomma 
förändringar. 

I den "Insatskompensatoriska" föreställningen (C) ses lönedifferentieringen 
som rättvis. Den ä r en återspegling av och kompensation för skillnader mellan 
olika typer av arbetsuppgifter och arbetsinsatser. Individerna ska kompenseras för 
betungande insatser som ansvar, utbildning, hård fysisk ansträngning och 
hälsorisker etc. Krävande uppgifter och insatser ska ge högre lön eftersom den 
enskilde "offrar" mer av sig själv för att utföra arbetet. 

Klassifikationen lokaliseras i ovanstående föreställning till verksamhetsnivån, 
konkret till olika typer av yrken och arbetsuppgifter/insatser vilka är löne
differentieringens förutsättningar. Inramningen, hur lönedifferentieringen realiseras, 
lokaliseras däremot till individnivån och de enskilda individernas insatser i olika 
grader av betungande arbetsuppgifter. Att lönerna varierar beror på arbetets karaktär 
och hur dessa löner fördelas beror av de enskilda individernas insatser. 
Lönedifferentieringen ses inte som förändringsbar men individen kan förändra sin 
lön genom att byta yrke. 

I den fjärde "Motivationsbaserade" föreställningen (D) ses lönedifferentieringen 
som nödvändig. Det behövs en "morot" i form av pengar för att locka fram 
individernas olika egenskaper och optimera deras prestationer, annars gör de inte 
sitt bästa. Utan högre lön för vissa arbetsuppgifter och yrken t ex de som kräver 
långa utbildningar skulle vissa positioner aldrig bli besatta. Differentierade löner 
skapar också en positiv konkurrens om de högre avlönade posterna vilket 
garanterar att de mest lämpade hamnar där. 

Klassifikationen lokaliseras i denna föreställningskategori till individnivån. 
Den implicita grundförutsättningen är att individer har olika kvalitativa och 
kvantitativa möjligheter till prestationer. Inramningen lokaliseras dock till 
verksamhetsnivån, det är genom en differentierad lönesättning som de olika 
individuella egenskaperna kommer till uttyck. Om inte en motivation i form av 
högre lön fanns skulle ingen (inte heller de verkligt lämpade) ta på sig de olika 
krävande och kvalificerade arbetsuppgifter som behövs för att samhället ska 
fungera. 

I den sista "Belöningsbaserade" föreställningen (E) ses löneskillnader som en 
självklarhet eftersom de återspeglar skillnader mellan olika individer och därmed 
också deras olika förmåga att bidra till den samhälleliga och ekonomiska 
utvecklingen. Det är personer med speciella förmågor (kreativitet, effektivitet, 
engagemang etc) som skapar produktionens förutsättningar och de ekonomiska 
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grundvalarna för alla samhällsmedborgare. Att dessa får en hög lön för sina 
oumbärliga egenskaper är en självklarhet. 

Här lokaliseras klassifikationen till individnivån, konkret till skillnader i 
individers genialitet och kreativa förmåga. Inramningen lokaliseras också till 
individnivån. Det individuella handlandet som en konsekvens av vissa individers 
genialitet och kreativa talanger kommer att resultera i en hög lön. 

Denna modell skall förstås som en analytisk konstruktion som vi påfört 
föreställningskategorierna och därmed det empiriska materialet. De studerande talar 
givetvis inte om klassifikation och inramning och var den lokaliseras. Men de ger 
uttryck för föreställningar om olika samhälleliga företeelser och dessa 
föreställningar kan systematiseras med hjälp av modellen. Modellen fungerar som 
ett tolkningsredskap i analysarbetets båda faser. För det första underlättar den själva 
skapandet av de olika föreställningskategorierna. Modellen ger det strukturella 
draget för de olika kategorierna och kan kanske ses som "skelettet" medan empirin 
ger "köttet på benen". Kategoriernas slutgiltiga utseende bestäms av empirin men 
strukturmodellen hjälper oss att tolka och systematisera den. För det andra 
underlättar modellen analysen av varje enskilt intervjusvar för att avgöra 
vilken/vilka föreställningskategori/er svaret är uttryck för. 

Modellen innebär också en systematik som möjliggör jämförbarhet, eftersom 
samma struktur kan användas för att analysera föreställningar om vitt skilda 
samhälleliga företeelser. Jämförelser kan göras dels för samma individ men över 
olika frågeområden/företeelser och dels för olika individer (t ex studerande på olika 
linjer och av olika kön) men över samma företeelse. 

Vi startade på sätt och vis projektet på makronivå i och med den teoretiska 
referensramen vars utgångspunkter var övergripande samhällsteorier om ideologins 
roll vid reproduktionen av systemet. Det konkreta arbetet har dock genom vårt 
utforskande av föreställningsbegreppet inneburit att individnivån kommit att stå i 
fokus. Att under lång tid och i en mening förutsättningslöst (genom att vi inte 
hade några färdiga kategorier eller analysredskap) läsa och "vrida och vända" på de 
olika intervjusvaren, gjorde det möjligt att uppmärksamma den mångfald och de 
motsättningar som trots allt fanns mellan de studerandes föreställningar. Det 
gjorde det därmed betydligt svårare att bekräfta den förenklade bilden av ideologisk 
överföring som vi till viss del gav uttryck för i den inledande teoretiska 
referensramen (jmf s 5). 

Föreställningar är olika sätt att gestalta och förhålla sig till omvärlden och 
samhället. De avgör vad i samhället som framträder och hur det gestaltar sig för 
individen. Föreställningar bär också på en handlingspotential.18 

De handlingar som de olika föreställningskategorierna implicerar, har vi på en 
abstrakt nivå försökt beskriva genom att mot begreppen makt (klassifikation) och 
kontroll (inramning) ställa "kontrabegreppen" motstånd (reklassifikation) och 
strategi (reintegrering). Om makt och kontroll i föreställningarna kan sägas 
uttrycka ett förhållningssätt som förklarar reproduktion, stabilitet och ett 
underordnande under de dominansförhållanden som råder i samhället, så uttrycker 
motstånd och strategi ett förhållningssätt som implicerar transformation, 
upplösning och opposition mot rådande förhållanden. Varje föreställning uttrycker 
m a o både en potential för återskapande och för förändring av de 

18 Relationen föreställning-handling kommer att behandlas i nästa avsnitt. 
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samhälleliga och/eller individuella förhållandena. Hur återskapandet går till samt 
vilka förändringar föreställningarna implicerar skiljer sig dock åt kvalitativt mellan 
föreställningarna, beroende på till vilken nivå makt och motstånd samt kontroll 
och strategi förläggs. Om makt och kontroll i en föreställningskategori (A-E) 
lokaliseras till en bestämd nivå/vissa bestämda nivåer så innebär det också i ett 
handlingsperspektiv att motstånd och strategi kommer att riktas mot den 
nivån/dessa nivåer. Motståndet riktas mot samma nivå som makten lokaliserats 
till och strategin mot samma som kontrollen lokaliserats till. 

Begreppen måste dock ses som analytiska redskap applicerbara på de "ideala" 
konstruktioner som föreställningskategorierna utgör. De empiriska uttrycken 
(intervjuutsagorna) utifrån vilka kategorierna skapas kan ses som mer eller mindre 
klara uttryck för olika föreställningskategorier. Begreppen kan härvidlag ses som 
tolkningsredskap vilka kan hjälpa till att avgöra vilken/vilka kategori/er intervju
utsagan är uttryck för. 

Om vi igen exemplifierar med de föreställningskategorier som blev resultatet 
av analysen av lönedifferentieringsfrågorna så innebär det att i den första kategorin 
(A) kommer motståndet och strategin att riktas mot systemnivån. Individen måste 
således arbeta för att förändra det politiskt-ekonomiska systemet för att förändra 
lönedifferentieringens grunder. Förändring är inte en individuell fråga utan ett 
kollektivt problem eftersom systemet ses som överindividuellt. Förutsättningen 
för en sådan förändring är att en majoritet omfattar denna föreställning och riktar 
sitt kollektiva handlande mot denna nivå. 

I den andra kategorin (B) riktas motstånd och strategi mot verksamhetsnivån 
vilket innebär att strävandena inriktas mot att modifiera lönedifferentieringen och 
vissa yrken och arbetsuppgifter i syfte att uppnå större rättvisa när det gäller 
fördelningen av arbetsuppgifter och löner. 

Den tredje föreställningskategorin (C) kännetecknas av att motståndet riktas 
mot verksamhetsnivån medan strategin riktas mot individnivån. Att motstånd och 
strategi riktas mot olika nivåer innebär att principerna för lönedifferentieringen 
inte kan förändras genom individens handlande. Som utgångspunkt för enskilt 
handlande kan föreställningen bara leda till att individen kan förändra sin egen lön 
genom att byta yrke eller arbetsuppgifter till något som kräver större eller mindre 
insatser av honom/henne. 

I den fjärde typen av föreställningar (D) riktas motståndet mot individnivån 
medan strategin riktas mot verksamhetsnivån. Inte heller i denna föreställning är 
det möjligt eller önskvärt att förändra grunderna för lönedifferentieringen. De 
individuella skillnaderna är grundläggande och genom att "testa" sina egenskaper i 
olika typer av verksamheter hittar man sin rätta plats och får de för- och nackdelar 
som är förknippade därmed. Ett misslyckande är därför en fingervisning om vem 
man är och vilken lön man är värd. 

Den femte och sista kategorin (E) kännetecknas av att både motstånd och 
strategi riktas mot individnivån. Här ligger förverkligandet av en hög lön helt och 
hållet hos den enskilde individen. Individer med de "rätta" och "goda" egenskaperna 
kommer, genom att omsätta dessa i handling, att erhålla och ha rätt till belöning i 
form av hög lön. Denna föreställning som grund för ett förändrat samhälle skulle 
försöka att undanröja det som i dag förhindrar, att de med goda och rätta egenskaper 
får höga löner och en yttersta konsekvens vore, att de själva avgör sina löner. 
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Det finns således en spänning mellan föreställningskategorierna eftersom de 
är uttryck för kvalitativt skilda förklaringar till samhällets sociala organisering 
samt olika normativa ställningstaganden om vad som vore det önskvärda och hur 
detta skulle kunna uppnås. Det innebär att föreställningarna står i motsättning till 
varandra. 

Det är också i spänningsfältet mellan olika föreställningar som man kan se 
stabilitet och förändring på ett individuellt plan, dvs av individens föreställningar. 
Individens föreställning om en viss företeelse "skavs" eller "slipas" mot andras 
föreställningar samt mot materialiserade eller "verkliggjorda" föreställningar, dvs 
traditioner, organisationer och praktiker/verksamheter som är uttryck för olika 
föreställningar. Detta kan då leda till att den ursprungliga föreställningen antingen 
byts ut eller utvecklas och stabiliseras. 

MEDREFLEKTION AV FÖRESTÄLLNINGAR 

Våra föreställningar om t ex vårt yrke; vad det innebär och vad som är och borde 
vara målsättningen, kan antas vara viktiga för hur vi handlar i vår yrkes
verksamhet. Föreställningar har m a o en handlingspotential. 

Våra föreställningar är dock bara ena sidan av vad som påverkar hur vi handlar. 
Den andra sidan utgörs av de redan existerande praktiker vi verkar i och som sätter 
gränser för våra möjligheter att handla. Vi befinner oss ständigt i redan etablerade 
organisationer, relationer och traditioner vilka kan ses som verkliggjorda eller 
materialiserade föreställningar. Dessa praktiker kan vara uttryck för helt andra 
föreställningar om vad som är och bör vara målsättningen med verksamheten, 
jämfört med våra egna föreställningar. Det innebär i sin tur att vad vi idealt skulle 
vilja göra inte alltid är vad vi gör. Vi kan alltså mer eller mindre medvetet tvingas 
handla enligt andra principer än de vi ser som ideala. 

En konsekvens av detta är att våra egna föreställningar hela tiden "skavs" eller 
slipas mot dessa verkliggjorda föreställningar, liksom även mot andras 
föreställningar, vilket kan leda till att vår ursprungliga föreställning antingen byts 
ut eller stabiliseras. Ett byte av föreställning kan vara ett sätt att lösa en eventuell 
motsättning mellan den egna föreställningen och den yrkespraktik man befinner 
sig i. Den gamla föreställningen kan också tänkas leva kvar efter ett byte, men då 
som något som vore idealt men tyvärr inte möjligt. 

En stabilisering och utveckling av den egna föreställningen är också tänkbar, 
även om den står i motsättning till den praktik man befinner sig i. Detta 
förutsätter förmodligen att föreställningen är relativt väl utarbetad och fast 
förankrad hos individen samt att man ser en möjlighet att på kortare eller längre 
sikt arbeta för att förändra praktiken i riktning mot den egna föreställningen. En 
stabilisering och utveckling av föreställningen skulle också gynnas av att den 
delas av andra som också befinner sig i samma verksamhet. Ju fler som delar den 
oppositionella föreställningen desto större möjlighet att för det första bibehålla 
och utarbeta den och för det andra att omsätta den i handling. Dvs att försöka 
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påverka praktiken i enlighet med och i riktning mot den oppositionella 
föreställningen.19 

Huruvida de studerande i sin yrkesverksamhet också handlar i enlighet med sina 
föreställningar har vi inte möjlighet att undersöka inom detta projekt. Att 
indirekt problematisera relationen föreställning-handling är dock möjligt med 
hjälp av de tre aspekter av föreställningar som utarbetats och presenterats i en 
tidigare avhandling från projektet.20 Här görs en analytisk åtskillnad mellan tre 
olika plan; föreställningar som subjektiva, kollektiva och ideolo
giska representationer. Med hjälp av dessa aspekter av föreställningar kan de 
studerandes medreflektion av det egna föreställandet indirekt studeras. Dessa 
representationsplan är, liksom modellen för föreställningsanalys, att betrakta som 
tolkningsredskap, i det här fallet, ägnade åt att problematisera relationen 
föreställning-handling samt i viss mån förändring över tid. Bakgrunden är, som 
antytts tidigare, att försöka beskriva och förstå hur de studerande ger uttryck för 
flera föreställningar om samma företeelse. Som tidigare nämnts har detta 
förhållande ofta visat sig vara uttryck för mer eller mindre medvetna distinktioner. 

De studerande kunde sålunda göra en åtskillnad mellan: 

- olika kontext, dvs olika föreställningar gäller för olika sammanhang. 
- regel och undantag, dvs en föreställning kan utgöra regeln, medan andra represen

terar undantagen. 
- själv och andra, dvs den föreställning man själv har i kontrast till andras. 
- faktiskt och idealt/omöjligt, dvs de föreställningar som beskriver det som är, i 

förhållande till det som vore idealt, men tyvärr omöjligt. 
- idealt/möjligt och faktiskt, dvs de föreställningar som beskriver det som är idealt 

och möjligt i relation till det som är. 

När jag nedan redogör för föreställningar som subjektiva, kollektiva och 
ideologiska representationer, inleds varje plan med en analytisk bestämning och 
därefter behandlas de empiriska implikationer denna bestämning får för analysen av 
de studerandes intervjuutsagor. En enskild studerandes föreställningar kan m a o 
beskrivas som subjektiva, kollektiva eller ideologiska representationer oberoende 
av vilken föreställning det gäller. För den analytiska bestämningen gäller att den 
(liksom de olika föreställningskategoriema) är renodlad och de empiriska indikatio
nerna får ses som mer eller mindre klara uttryck för den renodlade bestämningen. 

Med föreställningar som subjektiva representationer riktas uppmärksamheten 
"inåt", mot individens unika erfarenheter och de föreställningar som härmed 
konstitueras. Det som på denna nivå fokuseras är "föreställning" utan att beakta 

Ett mellanting mellan dessa båda möjligheter, förändring eller stabilisering, skulle 
kunna vara en "bordläggning" av den egna föreställningen till det dyker upp ett tillfälle 
då den kan praktiseras eller få stöd av andra. Det vore en slags tillfälligt "spela med i 
spelet-lösning", vars konsekvenser är svåra att förutsäga. En risk torde dock vara att 
det tillfälliga permanentas och föreställningen övergår från att ha varit ideal och 
möjlig till att bli ideal men omöjlig. 
20 Zetterström, B-O. "Samhället som föreställning", 1988. 
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andra föreställningar om samma företeelse. Föreställningar framstår här som ett 
sätt att tänka, känna, uppleva osv. 

För de studerande vars föreställningar utgör subjektiva representationer är 
föreställningarna självklara. Den föreställning som kommer till uttryck hos den 
studerande, tas av henne/honom för given som det självklara och enda sättet att 
uppfatta företeelsen på. Det är m a o inte uppenbarat att det existerar motsatta sätt 
att föreställa sig företeelsen i fråga, endast att det finns olika situationer, kontext, 
individer etc. Trots att det kan förekomma olika föreställningar om samma 
företeelse är motsättningen dem emellan inte uppenbarad. Det som på detta plan 
"ordnar" flera föreställningar om samma företeelse är olika sammanhang eller 
kontext. Vad som kunde ha varit motsättningar och motsägelser mellan olika 
föreställningar framträder i stället som unika och självklara drag hos olika kontext. 
Man ser vare sig att det kan existera olika föreställningar om den aktuella 
företeelsen eller att verkligheten skulle kunna se ut på något annat sätt. 

Med föreställningar som kollektiva representationer är det istället 
"föreställningar" som fokuseras. Olika föreställningar relateras till varandra och det 
blir därmed uppenbarat att de står i motsättning till varandra. Intresset riktas inte 
som i föregående fall inåt mot individen, utan "utåt" mot föreställningar och 
föreställandet som sådant. Föreställningar är här kollektivt delade representationer 
av samhället. Att en specifik föreställning delas av flera är en förutsättning för att 
den ska leva kvar och utgöra en gemensam grund för kommunikation mellan 
individer. Denna kommunikation både bekräftar denna grund och utarbetar den 
vidare. Kommunikation innebär också och ett utbyte mellan olika föreställningar. 
I dessa båda former av kommunikation, mellan samma föreställning och mellan 
olika föreställningar, ligger den dynamik som skapar både stabilitet och förändring 
av individens föreställningar. Föreställningar är på detta plan ett sätt att tala. 

För de studerande är det uppenbarat att olika föreställningar finns om samma 
företeelse, dvs att man kan ha olika åsikter om saker och ting. Här framträder 
också motsättningar och motsägelser mellan individer och mellan grupper. De 
distinktioner som på detta plan ordnar de olika föreställningarna är "mina" 
föreställningar i förhållande till "andras", de föreställningar som beskriver det 
"faktiska" i förhållande till något som upplevs som "idealt" samt "regel" i 
förhållande till "undantag". När det gäller distinktionen idealt-faktiskt, så rör det på 
detta plan dels idealt/omöjligt men även idealt "i allmänhet", utan att den ideala 
föreställningen problematiseras som ett realistiskt handlingsalternativ. Vad som 
m a o skiljer detta plan från det föregående är att föreställandet som sådant är 
uppenbarat samt att motsatta föreställningar om samma företeelse existerar. Det 
som här problematiseras är relationen mellan olika föreställningar på ett diskursivt 
plan. 

Med föreställningar som ideologiska representationer fokuseras föreställ
ningars relation till verkligheten. På detta plan framträder föreställningar som 
transformationsprinciper, dvs som de olika sätt på vilka människan försöker 
bemästra, påverka och förändra sin omgivning. Föreställningar som ideologiska 
representationer är m a o utgångspunkten för människors medvetna strävan (med 
vissa förbehåll, t ex omedvetna motiv och oförutsedda konsekvenser av 
handlandet). Här riktas således intresset framåt och mot handlandet som en 
medveten strävan att uppnå vissa mål. Verkligheten tas inte längre för given. 
Beroende på vilken föreställning och därmed förknippade handlingar, kommer 
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individen att försöka påverka omgivningen på olika sätt. Föreställningar kan då 
betraktas som "potentiella verkligheter", men det är först som en grund för 
mänskligt handlande dvs som ideologiska representationer som de kan bli en 
förändrande kraft.21 

För de studerande på detta plan är föreställningars relation till handlandet 
uppenbarat. Med föreställningar som ideologiska representationer kan den 
studerande göra en distinktion mellan "idealt" och "faktiskt", men här är det 
faktiska relativt och förändringsbart och det ideala är, på kortare eller längre sikt, 
möjligt och utgör därmed utgångspunkten för hans/hennes strävan.22 Det skulle 
t ex för den företeelse som här kommer att undersökas, kunna innebära att den 
studerande relaterade sina föreställningar om yrkets funktion till etablerad praktik 
och problematiserade möjligheterna och svårigheterna att leva ut föreställningen. 
Man skulle tala om det ideala som en möjlighet och inte bara som en utopisk 
vision. 

Dessa olika representationsplan avser dock inte att karaktärisera en individs 
"totala föreställande", så att en enskild individs samtliga föreställningar skulle 
kunna karaktäriseras som t ex kollektiva representationer. Utgångspunkten är i 
stället att alla människor har föreställningar om ett stort antal samhälleliga 
företeelser, varav vissa fungerar som subjektiva, vissa som kollektiva och vissa 
som ideologiska representationer. I denna undersökning studeras således endast den 
aspekt av föreställningar som gäller de studerandes föreställningar om yrkets 
funktion i samhället. 

21 Med handlande menas här "intentionelit" handlande. Detta innebär alltså inte att 
man med föreställningar som "subjektiva" eller "kollektiva representationer" inte 
skulle handla. Alla människor handlar. Men handlandet är inte intentioneilt, i den 
meningen att det är relaterat till en ideal föreställning och en medveten strävan att 
uppnå vissa mål. Handlandet kommer att styras av andra saker än ideala föreställningar, 
t ex av omständigheter och verksamheter man hamnar i. 
22 I Zetterströms analys har endast de "idealt/omöjliga" hänförts till "kollektiva 
representationer", medan de "idealt/möjliga" hänförts till "ideologiska represen
tationer". Jag har dock i mina intervjuanalyser, pga att de studerande inom det 
frågeområde jag arbetat med relativt ofta gör skillnad på idealt-faktiskt i allmän 
bemärkelse utan att problematisera möjligheterna att omsätta föreställningen i konkret 
handling, även hänfört dessa studerande till "kollektiva representationer". Till 
"ideologiska representationer" har jag liksom Zetterström hänfört de som talar om 
föreställningen som en ideal och möjlig handlingsstrategi. 
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Följande schematiska framställning, hämtad från Zetterström (1988, s 76) kan 
kanske tydligöra skillnaderna mellan de olika representationsplanen: 

Erfarenheter 

Internalisering 

Reflektion 

Subjektiva 
Föreställningar fokuserade som 

Kollektiva 
representationer aktualiserar aktiviter som 

Kommunikation 
vilka möjliggörs av och pekar på 

Språket 
som aktualiserar processer som 

\ Förmedling 

Ideologiska 

Transformation 

Externalisering 

Handlandet 

vilka förenar och förenas i 
Individ 

Bekännandet 

Kollektiv 
i kampen om 

Benämnandet 

Samhälle 

Bemästrandet 
av den sociala gestaltningen (struktureringen) 

När det gäller den företeelse jag fokuserat, "föreställningar om yrkesfunktion" 
riktar redan frågeområdet och frågorna in de studerandes svar på vad man som 
yrkesutövare gör och borde göra, dvs på handlingar. Men även om alla studerande 
talar om vad man gör så kan man tala om "görandet" på olika sätt, något som 
också kan tolkas och analyseras. Man kan tala om vad t ex psykologen gör och 
bör göra på ett självklart sätt, som något som är uppenbart och omfattat av alla 
(föreställningar som subjektiva representationer). Man kan också tala om vad 
psykologen gör och bör göra som, just "tal". Man ser att det finns andra 
föreställningar om psykologens funktion, men man problematiserar varken dem 
eller de egna gentemot en etablerad och potentiell verklighet (föreställningar som 
kollektiva representationer). Man kan slutligen tala om vad psykologen gör och 
bör göra som just etablerad och potentiell verklighet. Därmed uppenbaras också att 
de etablerade praktikerna kan stå i motsättning till den potentiella (föreställningar 
som ideologiska representationer). 

Dessa olika aspekter av föreställningar kan jämföras med Perry's (1970) 
forskningsresultat om högskolestuderandes kunskapsuppfattning.23 Han fann at t 
högskolestuderandes sätt att tänka förändrades kvalitativt i tre generella stadier som 
vart och ett innehöll tre positioner. Det första stadiet karaktäriseras av ett absolut, 
dualistiskt tänkande, det andra av ett relativistiskt tänkande, där man var medveten 
om att det fanns olika sätt att se på saker och ting. Det tredje stadiet innebar att de 
studerande tog ställning för ett alternativ. 

Det första stadiet kan jämföras med föreställningar som subjektiva 
representationer genom den självklara tilltron till ett sant och riktigt alternativ. 
Det blir aldrig frågan om att göra ett val eftersom olika alternativ inte existerar. I 
Perry's första stadium är det auktoriteten/ läraren som avgör vad som är rätt. När 
det gäller föreställningar är det individens subjektiva erfarenheter som genererar 

23 En grov jämförelse kan också med vad Therborn (1981) kallar "tre grundläggande 
ideologiska interpellationssätt": 1) Vad som existerar 2) Vad som är gott, dvs 
värderingar och önskningar samt 3) Vad som är möjli gt, dvs bl a våra ambitioner. 
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olika föreställningar. Föreställningar som subjektiva representationer kan dock i 
viss mån hantera olika föreställningar, men då som ett uttryck för olika kontext. 
Detta kommer i Perry's schema in i det andra relativa stadiet, där kunskaps
relativismen hanteras genom att se all kunskap som kontextuell. 

Föreställningar som kollektiva representationer innebär att man på en diskursiv 
nivå tagit ställning för en bland flera föreställningar, men relationen till handlingar 
är inte uppenbarad. Denna innebörd är svår att direkt jämföra med Perry's stadier 
eftersom vi tagit fasta på något olika saker. Perry talar inte explicit om handlande. 
Föreställningar som kollektiva representationer torde ändå närmast vara jämförbara 
med de inledande positionerna i det tredje stadiet (positionerna 7 och 8), där man 
inser att man själv måste ta ställning till något av flera alternativ. 

Föreställningar som ideologiska representationer skulle närmast vara 
jämförbart med det tredje stadiets sista position (9). Perry's stadier rör sig dock på 
ett mer personligt plan än föreställningar och kan närmast jämföras med 
mognadsgrad. Han talar också i flera sammanhang om mognad. Den studerande har 
här kommit till insikt om vem hon/han är. Man har ett ansvar inför sig själv och 
andra i sina ställningstaganden. Olika beslut får olika konsekvenser som man 
måste "stå för". Denna position, "developing commitment(s)", implicerar 
visserligen handlingar men inte på samma målinriktade sätt som föreställningar 
som ideologiska representationer. Handlingar skulle i Perry's mening vara själva 
ställningstagandet och att man är beredd att ta de konsekvenser som kommer, vilka 
de än må vara. Föreställningar som ideologiska representationer innebär att man 
går ett steg längre och i en mening försöker förutse konsekvenserna av olika 
handlingar för att kunna handla så att ce "rätta" eller "goda" konsekvenserna 
uppnås. 

Denna jämförelse skall dock inte drivas för långt eftersom studieobjekten 
skiljer sig åt. Perry har studerat formerna för de studerandes kunskapsuppfattning, 
medan Long-projektets och mitt intresse är innehållet i de studerandes 
föreställningar om olika samhälleliga företeelser. 

De olika aspekterna av föreställningar innebär förutom ett indirekt sätt att 
problematisera relationen föreställning-handling ytterligare en möjlighet att studera 
förändring. Förändring studeras i detta arbete i första hand genom de olika 
föreställningskategorier de studerande ger uttryck för, dels i början av utbildningen 
och dels i slutet av utbildningen. Med hjälp av de ovan nämnda aspekterna av 
föreställningar undersöker jag också huruvida de studerande i högre grad 
differentierar föreställningar och problematiserar handlandet i slutet av utbildningen 
jämfört med i början. 

Slutligen kan, i relation till de reproduktionstankegångar projektet startade 
med, sägas att föreställningar som subjektiva och kollektiva representationer 
skulle kunna ses som en del av det som utgör stabiliteten i samhället, eftersom de 
inte utgör utgångspunkten för en medveten strävan (åt något håll) för individen. 
Föreställningar som ideologiska representationer däremot kan förstås som 
handlingsstrategier och därmed som en del av förutsättningarna för förändring av 
samhället. Vilka förändringar och hur de skall gå till, beror på styrkeförhållandena 
mellan "bärarna" av olika föreställningar och vilka maktmedel de förfogar över. 
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Kapitel 2. FÖRESTÄLLNINGAR OM YRKETS FUNKTION 

INLEDNING 

Utifrån de initiala, löst formulerade ambitionerna att undersöka de studerandes 
föreställningar om olika företeelser i samhället utkristalliserades så småningom tre 
avhandlingsområden. I sin avhandling "Samhället som föreställning" (1988) har 
Bo-Olof Zetterström behandlat frågor om arbetsdelning, arbetskraftens reproduk
tion och lönedifferentieringen. I Anders Olofssons kommande avhandlingsarbete 
studeras frågor om utbildningen och ämnets kunskapspotential. I föreliggande 
arbete har jag analyserat de studerandes föreställningar om yrkets funktion i 
samhället. 

Min analys av yrkets funktion utgår i grova drag från huruvida de studerande 
ser yrkesutövaren och yrket som uttryck för och underordnat ett politiskt-
ekonomiskt system eller som uttryck för och underordnat individuella differenser.1 

Ytterpositionerna kan om man "hårddrar" dem å ena sidan sägas innebära 
människan som ett uttryck för samhället (systemet) eller å andra sidan samhället 
som ett uttryck för människan (individuella differenser). 

Med föreställningar om yrkesfunktion har jag försökt fånga, inte bara vad de 
studerande tycker att man gör och bör göra som yrkesutövare inom de olika 
sektorerna utan även varför man gör det, vad det innebär och vad man vill uppnå 
med det, sett utifrån ett samhälleligt perspektiv. 

Föreställningar om yrkesfunktion avser således vilken funktion yrket och 
yrkesutövaren uppfattas ha och bör ha i ett samhälleligt eller socialt perspektiv. 
Det samhälleliga eller sociala perspektivet innebär att yrket, i intervjun och 
analysen, sätts i relation till det nuvarande och i ett längre perspektiv till andra 
möjliga och önskvärda sätt att organisera samhället på. Dvs dels vilka 
konsekvenser olika sätt att föreställa sig människan, yrkesutövaren och yrket får 
för hur samhället bör organiseras och dels vilka konsekvenser olika sätt att 
föreställa sig hur samhället och yrket bör organiseras får för individens plats däri. 
Alla föreställningar kommer, om de skulle omsättas i praktik (dvs utgjorde 
grunden för alla, eller en majoritet av samhällsmedborgarnas sätt att handla) att få 
olika konsekvenser för hur samhället och individens plats däri skulle se ut. De 
olika föreställningskategorierna innebär kvalitativt skilda sätt att se på yrket och 
vad man som yrkesutövare försöker uppnå. 

Utifrån våra erfarenheter av samhället i allmänhet och av ett visst yrke i 
synnerhet samt även den "samhälleliga bilden" av yrket (som det framträder i 
massmedia, skola osv) bildar vi oss en föreställning om yrket i fråga. Med den 
samhälleliga bilden av yrket menar jag i vilken mån och hur yrket diskuteras och 
värderas i samhällsdebatten. Under långa tider kan det råda en relativ konsensus om 
ett visst yrke och dess funktion i samhället och yrket blir "osynligt" i betydelsen 
självklart, dess innehåll och utövning är inget som man nämnvärt reflekterar över 
eller ifrågasätter. Men så kan något göra att det etablerade blir "synligt" och 
ifrågasätts och andra föreställningar om vad yrket kunde och borde innebära får då 
utrymme. Detta kan t ex sägas ha hänt för teknikeryrket som pga sin "åverkan" på 

1 Detta är ytterkategorierna i föreställningsdimensionen, däremellan finns även andra 
varianter 
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natur och människa till slut förlorade sin självklarhet och blev synligt och utsatt 
för kritik från många håll. Den samhälleliga bild som blir resultatet av sådana 
diskussioner påverkar givetvis våra föreställningar om teknikeryrket och teknikern. 
Det blir något att förhålla sig gentemot och en grund för reflektion. 

En utgångspunkt för detta arbete är att de föreställningar om det kommande 
yrket som de studerande går in i utbildningen med är en produkt av erfarenheter i 
olika former. Dessa föreställningar kommer också att påverka hur nya erfarenheter 
i utbildningen, kommer att tas emot och vilket resultatet blir (eventuella byten av 
föreställningar t ex). De föreställningar som i sin tur blir resultatet av mötet 
mellan de studerandes initiala föreställningar och de som förs fram i utbildningen 
och på eventuell praktik blir de som den studerande träder in i yrkeslivet med. 
Tillsammans med i första hand etablerad praktik på den nya arbetsplatsen och 
kollegors föreställningar kommer den studerandes föreställning/ar om yrket och 
yrkesfunktionen att påverka hur hon/han kommer att utföra sitt yrke, dvs handla. 
Avgörande för hur stort utrymme individens föreställningar kommer att få när det 
gäller det individuella handlandet är också i vilken mån föreställningarna är 
medvetna och utgör grunden för individens medvetna strävan (jmf kapitel 1, s 19 
ff). 

Syfte 

Det övergripande syftet med detta arbete är att studera vilka föreställningar ett 
antal studerande vid fyra yrkesinriktade högskoleutbildningar ger uttryck för om 
sitt framtida yrkes funktion. Syftet är vidare att undersöka om de studerandes 
föreställningar förändras under utbildningstiden samt även att studera huruvida 
kvinnor och män inom dessa utbildningar skiljer sig åt vad gäller föreställningar 
om yrkesfunktion. 

Syftet kan specificeras i ett antal problemställningar: 

- Vilka föreställningar om det framtida yrket ger de studerande uttryck för? 

- Förändras de studerande såtillvida att de ger uttryck för andra föreställningar i 
slutet av utbildningen än i början? 

- Förefaller de studerandes initiala föreställningar ha betydelse för hur de i så fall 
förändras? 

- Förändras de studerande under högskoletiden med avseende på huruvida de ger 
uttryck för och differentierar mellan olika föreställningar (föreställningar som 
kollektiva representationer) och huruvida de problematiserar handlandet i relation 
till föreställningen (föreställningar som ideologiska representationer)? 

- Skiljer sig studerande vid olika utbildningar när det gäller dessa aspekter? 

- Skiljer sig kvinnliga och manliga studerande vad gäller dessa aspekter? 
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- Skiljer sig studerande med olika social bakgrund och med längre eller kortare 
arbetslivserfarenhet vad gäller dessa aspekter? 

Med det relativt begränsade urval studerande som Long-projektet studerat avser jag 
inte att uttala mig om en riksrepresentativ fördelning mellan olika föreställ
ningskategorier bland högskolestuderande eller bland kvinnor och män på 
högskolan. Däremot är min strävan att belysa vilka olika föreställningar om 
yrkets funktion som finns representerade bland högskolestuderande inom ekonomi, 
medicin, psykologi och teknik. I denna bemärkelse kan studien snarare betecknas 
som explorativ än som uttryck för en traditionell generaliseringstankegång. 

Inringning av forskningsområdet 

I de följande avsnitten skall jag genom att beröra tre näraliggande forsknings
områden försöka precisera mitt intresse och område. Dessa genomgångar skall inte 
betraktas som traditionella litteraturgenomgångar av de tre områdena, som vart och 
ett är gigantiska i sin omfattning. Vad jag i stället valt att göra, är begränsade 
översikter vars syften är att i relation till olika inriktningar och ett urval exempel 
inom dessa forskningsområden klargöra vad jag vill studera och på vilket sätt. 

I det första avsnittet kommer jag att redovisa och diskutera en del av den 
tidigare utvärderingsforskningen. Eftersom den övervägande delen av denna 
forskning har varit och är kvantitativt inriktad kommer preciseringen framför allt 
att fokusera föreliggande arbetes kvalitativa inriktning. Den kvalitativa 
inriktningen har dock inte varit ett självändamål utan beror givetvis på att det 
problem som skulle studeras inom Long-projektet inte låter sig studeras 
kvantitativt, varför även problemområdet och kunskapsintresset kommer att 
beröras. 

I det andra avsnittet kommer jag att beröra professionaliseringsforskningen. 
"Föreställningar om yrkets funktion" som rubrik kan ju förefalla som en 
professionaliseringsfråga, men beröringspunkterna hänger samman med huruvida 
professionaliseringsforskningens och mina utgångspunkter och kunskapsintressen 
sammanfaller. Här blir det således fråga om att precisera Long-projektets och mina 
utgångspunkter samt hur jag ser på innebörden i föreställningskategorierna i 
relation till professionaliseringsbegreppet. 

I det tredje avsnittet som berör skillnader mellan män och kvinnor med 
avseende på politiska värderingar är avsikten att klargöra på vilket sätt jag vill 
studera könsskillnader vad gäller föreställningar. Även här kommer metodfrågor att 
beröras. 

FÖRESTÄLLNINGAR OM YRKESFUNKTION OCH UTVÄRDERING 

När Long-projektet initierades av Sigbrit Franke-Wikberg var det i mångt och 
mycket i opposition mot den allt överskuggande kvantitativt inriktade 
utvärderingsforskningen och dess bristande intresse för annat än snäva utfallsmått, 
baserade på de uttryckta målen för undervisningen. Ett annat centralt kännetecken 
för denna forskning var den teorilöshet den präglades av. Teorilöshet i den 
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bemärkelsen att det studerade forskningsobjektet sällan eller aldrig (explicit) sattes 
in i sitt historiska och samhälleliga sammanhang, vilket innebar att man oftast 
inte fick reda på med vilka utgångspunkter forskarna ville studera det aktuella 
fenomenet. Det var således för att i någon mån "råda bot på" ovanstående brister 
som Franke-Wikberg lanserade vad som senare kommit att benämnas teoriinriktad 
utvärdering.2 

De trender som varit märkbara inom utvärderingsforskningen fram till början 
av 70-talet skisseras kort nedan utifrån d en genomgång Franke-Wikberg gjorde i 
rapporten "Pedagogisk utvärdering av högre utbildning med tonvikt på långsiktiga 
utbildningseffekter". 

I början av 70-talet hade kritiken av den positivistiskt inriktade utvärderingen 
vuxit sig stark. Kritiken gällde bl a det ensidiga intresset för mätning och 
prediktion, baserad på mängden kunskaper före och/eller efter en utbildning. 

"Exempelvis underströk en flerhövdad skara de krav Cronbach ställde 1963 på att 
gå in för en bred beskrivning av utfall. Fördelarna med processinriktad utvärdering 
jämfört med produktinriktad framfördes i upprepade skrifter (bl a Eisner, 1972). 
Det betydelsefulla i att sätta in det pedagogiska fenomenet i sitt sammanhang 
påpekades (bl a Tumin, 1970). Utvärdering enligt den s k målrelateringsmodellen, 
vars upphovsman Tyler (1942) var, rönte en alltmer mångfacetterad kritik (bl a 
Combs, 1973; Cox & Kontiainen, 1973). Den ensidiga inriktningen på numeriska 
data avvisades och kvalitativ information efterlystes (bl a The Cambridge 
Manifesto, 1973)" (Franke-Wikberg, 1977, s 3). 

Den flitigt använda målrelateringsmodellen, där de uttalade målen för utbildningen 
utgjorde utgångspunkten för utvärderingen, kritiserades bl a för att den medförde att 
lätt mätbara och ibland triviala mål fick stort utrymme medan andra och kanske 
väsentligare utbildningssyften förbisågs (t ex Dyer, 1972; Scriven, 1972). 
Utbildning och undervisning framstod i denna modell som begränsad till 
kunskapsöverföring i snäv bemärkelse. Modellen ger därmed en begränsad bild av 
vilken funktion utbildning och undervisning fyller i ett samhälle. Genom att som 
utvärderare bara fråga sig hur pass effektiv undervisningen är när det gäller att 
uppfylla de uttryckta målen, ger utvärderingen dessutom legitimitet åt dessa mål 
(Weiss, 1975). 

Att sätta in det studerade fenomenet i en teoret isk referensram var också krav 
som började formuleras. 

"Om utvärderaren uttryckligen beskriver vilka teoretiska utgångspunkter hanlhon 
valt och varför just des sa valts är det ett sätt att klargöra de värdepremisser som 
gäller. Utvärderaren tvingas att reflektera över egna ställningstaganden. Teorin styr 
och vägleder empirin. Kursen anges för innehållet i processtudierna. Problemet får 
en förankring. Helhetsperspektivet ges ryggrad. Tolkningen av data underlättas och 
sannolikheten att förstå och förklara informationen ökar" (aa. s 6). 

De undersökningar som gjordes angående förändringar i attityder och värderingar 
som en effekt av högre utbildning fram till början av 70-talet hade som nämnts 

2 Franke-Wikberg, S. & Lundgren, U-P. 1980. 
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till övervägande del en kvantitativ inriktning. Förändringar beskrevs oftast i termer 
av att de studerande blivit mer eller mindre t ex liberala, auktoritetsbundna m m. 
Vad dessa beteckningar egentligen innebär och hur de studerande själva resonerar 
får man dock sällan reda på. 

I en översikt av undersökningar inom högre utbildning slår Withey (1971) fast 
att utbildningen har effekt på individen. De studerande beskrivs som mer öppna, 
mer liberala, mindre moralbundna, mer rationella, mer självmedvetna och mindre 
auktoritetsbundna. Detta gällde i högre grad de som studerade samhällsveten
skapliga och humanistiska ämnen jämfört med tekniska, ekonomiska och 
naturvetenskapliga. 

Två longitudinella undersökningar visar att collegestuderande jämfört med andra 
blivit mindre dogmatiska och etnocentriska efter studierna (Plant 1965) samt mer 
reflekterande, abstrakt tänkande, oberoende och flexibla (Trent & Medsker, 1968). 

När det gäller frågan om hur bestående förändringar är, som påvisats efter 
genomgången högskola menar Feldman & Newcomb (1969) efter sin granskning 
av aktuell forskning att det beror på hur den miljö ser ut som den studerande 
hamnar i efter utbildningen. Om sådana attityder och värderingar som utmärkte 
collegetiden även dominerar den framtida miljön, förstärks utbildningseffekterna. 

Att man trots den mängd forskning som bedrivs ändå hade bristfällig kunskap 
om utbildningseffekter berodde enligt ett flertal forskare (Astin, 1970; Withey, 
1971; Hochbaum, 1972 samt Solmon & Taubman, 1973) på att dessa studier, 
som oftast undersöker skillnader mellan college-studerande och icke-studerande haft 
en alltför generell fråga som utgångspunkt för arbetet. I stället borde forskarna 
undersöka: 

"vilka studerande påverkas på vilket sätt av vilka typer av institutioner. Ett 
problem uttryckt på det sättet får till följd att a) studerande-karaktäristika måste 
beaktas, b) utbildningen som sådan måste beskrivas och c) de aspekter som 
undersöks måste preciseras" (aa. s 10). 

Vissa avvikelser från den for skningsbild som ovan antytts redovisades dock. Bl a 
Perry (jmf s 23 ff) använder sig av en kvalitativ forskningsmetod i det att han gör 
omfattande intervjuer med studerande på olika nivåer i sin utbildning och 
upptäcker därmed nya aspekter av utbildningseffekter. Perry beaktar dock inte 
innehållet i det "tänkta", vilket fått vissa att ifrågasätta om den studerande kan 
uppnå samma stadium i vitt skilda situationer (Baron, 1975). 

Den kritik som här anfördes gentemot amerikansk utvärderingsforskning som 
rör högre utbildning kan till stora delar sägas gälla även för den europeiska och den 
svenska. Teoretiska resonemang kring undervisningen och dess funktion i ett 
bestämt samhälle blev dock under den senare hälften av 70-talet vanligare både i 
amerikansk, europeisk och svensk utvärderingslitteratur (t ex Gintis & Bowles, 
1975, 1976; Callewaert & Lundgren, 1976; Gesser, 1976; Kallos, 1976; 
Jakobsen, 1981). Påverkan från den kontinentala och brittiska utbildnings
sociologin har också varit stor i Sverige (Bourdieu & Passeron, 1977; Poulantzas, 
1977; Baudelot & Establet, 1977; Bernstein, 1975). Intresset för kvalitativa 
studier har också ökat (Marton, 1977; Dahlgren, 1977). 
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Efter denna allmänna översikt skall jag gå in lite närmare på några senare 
arbeten som dels lägger större vikt vid de teoretiska resonemangen och dels 
poängterar den kvalitativa metoden. 

Bo Jakobsen (1981) fokuserar både genom teoretiska och empiriska analyser 
den högre utbildningen i Danmark. Utgångspunkt för dessa analyser utgör 
dimensionen "strukturfasthet-strukturlöshet". Dessa begrepp används för att 
analysera högre utbildning på alla nivåer, ända ner till effekter på individnivån i 
termer av "fast" eller "lös" personlighetstyp. Två olika utbildningar vid 
Köpenhamns universitet undersöks. Som representant för fast struktur analyseras 
läkarutbildningen och som representant för lös struktur, utbildningen i danska. De 
empiriska studierna omfattar observationer och intervjuer samt en analys av 
skriftligt material av typ studiehandböcker, studievägledningar och tidskrifter. Här 
skall jag koncentrera mig på intervjuanalysen och resultaten på individnivån. 

Intervjuerna omfattar 20 studerande från vardera utbildning och tycks i 
huvudsak bestå av (intervjuschemat i sin helhet redovisas ej) i förväg och detaljrikt 
formulerade frågor om undervisningen och lärare/studerande, studieklimat och om 
möjligheter till inflytande. Ett huvudresultat på individnivån rör de tankestrukturer 
som sägs känneteckna studerande i medicin respektive danska. De studerande har 
svarat på frågan: "Hvad forstår du ved en god laerer?" och svaren analyseras i två 
olika tankestrukturer, additivt respektive relationelit tänkande. Additivt tänkande 
kännetecknas av åtskilda egenskaper enligt grundformen: x och y och z, medan det 
relationella tänkandet kännetecknas av egenskapernas inbördes sammanhang och 
dess grundform är: x implicerar y eller z som implicerar v. Här visar det sig att de 
studerande inom den fast strukturerade medicinarutbildningen, i långt högre grad 
svarade additivt, 17 studerande jämfört med 3 relationelit. För de danskstuderande 
var skillnaderna inte lika klara, 11 studerande svarade relationeilt och 7 additivt. 
Undersökningen kan dock inte ge svar på om de studerande förändrats i sitt sätt att 
tänka under utbildningen eller om de tänkte additivt respektive relationelit i den 
utsträckning resultaten visar, redan när de påbörjade utbildningen, eftersom 
intervjuerna gjordes vid ett tillfälle. Jakobsen påpekar dock att samma skillnader 
finns mellan utbildningarna på alla strukturnivåer, t ex att läkarutbildningen har en 
klar åtskillnad mellan olika discipliner och ämnen, medan danskstudierna i högre 
grad betonar sammanhang. 

I intervjuanalyserna är det de formmässiga skillnaderna som fokuseras, 
innehållet i de studerandes svar har en underordnad betydelse.3 Jakobsen är således 
mer intresserad av hur de studerande tänker än vad och om vad de tänker. De 
läkarstuderande framstår som additiva tänkare och de danskstuderande som 
relationella tänkare oberoende av vad de tänker om. Intervjun har dock fokuserat 
olika aspekter av undervisningen och analysen har (av vad som framgår i texten) 
genomförts utifrån de studerandes svar på en fråga: hur en bra lärare skall vara. De 
studerande besvarar således frågor om en praktik de deltar i, som ska förmedla ett 
innehåll som å ena sidan beskrivits som fast/åtskiljande samt löst/samman
hängande å andra sidan. Frågan torde för de studerande innebära att utifrån ett givet 
utbildningsinnehåll ta ställning till hur en lärare borde vara för att på bästa sätt 

3 För en utförligare diskussion av Jakobsens arbete, se "Long-projektet: Metodisk 
positionsbestämning", Zetterström m fl, 1981, samt Franke-Wikbergs recension av 
boken i Tidskrift för Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning, 1981, nr 1. 
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förmedla detta innehåll. Att därifrån dra slutsatsen att läkarstuderande i alla 
situationer är additiva tänkare och danskstuderande relationella tänkare som 
implicit görs, för dock alltför långt. Det vore kanske lika rimligt att påstå att det 
inte rör sig om två olika tankestrukturer utan om två olika tankei nnehåll. De olika 
omnämnda egenskaperna hos en bra lärare (x, y, z osv) är inte heller jämförbara 
mellan de två grundformerna, vilket innebär att innehållet inte är lika. Det är 
således olika egenskaper man tänker och talar om i de olika tankestrukturerna. 

Intervjuundersökningen är dock bara en del i Jakobsens undersökning som 
sammantaget är väldigt helgjuten, med teoretiskt härledda begrepp som han 
återfinner på alla nivåer av analysen. Härvidlag kunde man kanske betrakta hans 
undersökning som ett exempel på teoriinriktad utvärdering, vars kanske viktigaste 
kriterium är en uttalad teoretisk referensram som i alla faser vägleder arbetet. 

Jag har diskuterat Jakobsens intervjuanalys för att kunna relatera den mot de 
mer innehållsligt bestämda intervjuanalyser vi gjort inom Long-projektet och för 
att precisera mitt intresse. Inom Long-projektet och i föreliggande arbete är 
motivet bakom att undersöka de studerandes föreställningar i viss mån att belysa 
potentialen på en individnivå för stabilitet eller förändring av samhället.4 En 
utgångspunkt för arbetet var också att det var innehållet i de studerandes 
resonemang som skulle fokuseras, inte formerna för hur de resonerade. Tanken 
bakom detta ställningstagande är att det är innehållet och inte formerna som 
förmedlar de relevanta innebörderna i ett stabilitets- eller förändringsperspektiv. 
För att återknyta till Jakobsens begrepp additivt och relationelit tänkande, så 
uttalar de sig enbart om huruvida olika fenomen åtskiljs eller sätts i relation till 
varandra. Det säger dock ingenting om vilka fenomen och på vilket sätt de 
relateras till varandra. Ett relationeilt liksom et t additivt tänkande kan m a o till 
sitt innehåll vara uttryck för ett accepterande av nuvarande omständigheter såväl 
som förespråka förändring av samhället.5 

I relation till Jakobsens arbete kan man kanske säga att inom Long-projektet 
har vi, genom vår intervju- och analysmetod uppmuntrat och försökt "göra" de 
studerande till relationella tänkare. Det vore orimligt att tänka sig att människor 
genomgående tänker antingen relationellt eller additivt. Snarare torde det vara så att 
människor i olika utsträckning och i olika situtioner tänker relationellt respektive 
additvt, men att alla har förmåga till "både-och". I de intervjuer vi gjort inom 
projektet frågar vi de studerande hur de ser på olika företeelser i samhället. Svaren 
följs upp med frågor om varför det ser ut som det gör, om de skulle vilja se en 
förändring, till vad, och hur den skulle kunna uppnås osv. De studerande "tvingas" 
att reflektera över orsaker, sammanhang och lösningar, mao till ett relationellt 
tänkande. I analysen av intervjusvaren är det samma utgångspunkt som gäller. De 
studerandes svar tolkas, analyseras och beskrivs i ett antal renodlade och kvalitativt 

4 Tyngdpunkten när det gäller stabilitet eller förändring har dock förskjutits, initiait 
var reproduktionstankegångarna mer dominerande. 
5 En möjlig koppling till reproduktion eller förändring skulle dock kunna vara att "ett 
additivt tänkande" kanske är lättare att manipulera än "ett relationellt" eftersom det 
sistnämnda skulle fordra orsaker och förklaringar. Jakobsen analyserar också läkar
utbildningen utifrån observationerna, som att överta strukturer och danskundervis
ningen som att modifiera eller producera strukturer. 
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skilda föreställningskategorier som tar fasta på hur den aktuella företeelsen 
förklaras, värderas och borde "se ut". 

Att människor använder sig av olika principer beroende på hur frågorna ställs 
eller på innehållet i uppgifterna har av Ference Marton (1981) diskuterats bl a i 
relation till Piagets stadieteori. Ett flertal undersökningar har visat att förmågan att 
behärska ett visst begrepp eller att lösa en specifik uppgift hänger samman med 
både innehållet i uppgifterna och kontextuella faktorer. 

Marton som för sin diskussion utifrån ett inlärningsteoretiskt perspektiv, 
menar att inlärning aldrig kan studeras i sig, oberoende av innehåll. Det är dock 
inte bara innehållet i det som skall läras ut som är viktigt. Av yttersta vikt är 
också innehållet i de uppfattningar människor redan har av olika delar av 
verkligheten. Inlärning får ej förstås som en överföring av färdiga begrepp eller 
principer till ett tomrum i den studerandes huvud, vilket en stor del av 
inlärningsforskningen implicit utgått från när den söker nå kunskap om en 
generell inlärningsprocess. Hos den studerande finns redan uppfattningar av 
verkligheten, som kommer att påverka inlärningseffekterna av ett givet 
undervisningsinnehåll. 

Martons resonemang gäller kognitiv inlärning men är även tillämpbart när det 
gäller ideologisk överföring eller förändring av föreställningar. De studerande 
kommer inte till sina respektive utbildningar med "tomma rum" som ska fyllas, 
utan de har redan erfarenheter av och föreställningar om de företeelser de kommer 
att möta i undervisningen. Föreställningar, som har betydelse för hur de studerande 
kommer att uppfatta och ta till sig det innehåll som utbildningen förmedlar. En 
utgångspunkt för detta arbete är att de föreställningar som de studerande ger uttryck 
för i slutet av utbildningen är resultatet av mötet mellan de studerandes initiala 
föreställningar, vilka vi benämnt inlärningens förutsättningar, och de som 
förs fram i utbildningen, vilka vi kallat utlärningens förutsättningar.6 

Den typ av forskning Marton argumenterar för, studiet av människors 
uppfattningar av verkligheten (2:a ordningens pespektiv) skall inte ses som ett 
alternativ till utan som ett komplement till studiet av verkligheten (l:a ordningens 
perspektiv). De beskrivningar eller kategorier som blir resultatet av den 
förstnämnda typen av forskning är intressanta i sig, som en beskrivning av den 
upplevda världen eller en form av kollektivt medvetande. I första hand är således 
resultatet en kvalitativ beskrivning av olika sätt att uppfatta verkligheten. Dessa 
kategorier är också stabila och generaliserbara över situationer,7 även om 
individerna kan förändras mellan dem. Ett andra resultat är den kvantitativa 
fördelningen av individer på de olika uppfattningarna. Detta resultat är dock inte 
generaliserbart, utan bundet till specifika grupper och en specifik tid. 

Marton argumenterar för relevansen hos den forskning som studerar 
människors uppfattningar av världen. Hans intresse rör dock i första hand kognitiv 
inlärning och de beskrivningskategorier som blir resultatet av den forskning som 
bedrivs i den grupp inom vilken han är verksam kan ofta härledas vetenskaps
historiskt. Det innebär att det ofta finns en kategori som är den rätta, ur en 

6 Inlärningens förutsättningar redovisas i kapitel 4. I kapitel 3 redovisar jag de försök 
som gjorts inom projektet för att beskriva utbildningarna och därmed utlärningens 
förutsättningar. 
7 I ett historiskt perspektiv försvinner dock vissa och andra kommer till. 
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vetenskaplig synpunkt, medan andra tillhör tidigare historiska skeden och ur 
vetenskaplig synpunkt har passerats. Detta hindrar dock inte att de kan leva kvar i 
människors uppfattningar av verkligheten. Härmed blir det också lättare att göra en 
uppdelning mellan den verkliga världen och den upplevda. 

När det gäller föreställningar om olika samhälleliga företeelser är det svårare att 
göra denna uppdelning mellan en verklig värld och en idévärld. För det första 
existerar det samtidigt, både i samhället och inom den vetenskapliga världen olika 
föreställningar eller teorier och förklaringar till varför samhället ser ut som det 
gör, även om vissa dominerar vid vissa tidpunkter. För det andra existerar de olika 
föreställningarna inte bara i en idévärld. Olika praktiker, organisationer, 
institutioner, arbetsplatser m m kan ses som olika materialiserade föreställningar. 
De uttrycker olika sätt att tänka om, värdera och förklara verksamheten. I den 
meningen är de också en del av den verkliga världen och inte bara den idémässiga.8 

Martons kunskapsintresse kan kanske sammanfattas som att undersöka och 
beskriva den upplevda verkligheten och poängtera de inlärningsteoretiska och 
pedagogiska konsekvenser dessa beskrivningar får. När det gäller föreställningar är 
mitt intresse, som tidigare nämnts ideologisk förändring och den dynamik den 
speglar. Människors föreställningar är då inte bara intressanta i sig, på ett 
upplevelse- eller idéplan, utan också som en potential för handling i den ena 
eller andra riktningen (jmf s 19 ff). Den analysmodell för tolkning av 
intervjusvaren som utvecklats inom Long-projektet kan därför sägas försöka 
spegla denna potential. Föreställningsanalysen inleds med att fastställa en 
gemensam dimension av innebörder.9 Detta innebär att det är viktigt att de 
föreställningskategorier som blir resultatet av analysen uttalar sig om samma 
företeelse, fast på olika sätt. Att de m a o ger olika svar på samma "fråga". För att 
illustrera detta skall jag redovisa en undersökning som genomförts av Lars-Owe 
Dahlgren som är verksam inom samma forskningsgrupp som Marton. Denna 
forskning har således bedrivits inom det av Marton benämnda feomenografiska 
perspektivet, vilket innebär att dess kunskapsintresse är ett annat än mitt. Mina 
synpunkter skall därför ses utifrån mitt intresse och endast uppfattas som ett 
försök att precisera vad jag vill göra. 

I sin longitudinella undersökning har Dahlgren intervjuat högskolestuderande 
inom samma fyra utbildningslinjer som Long-projektet (ekonomi, medicin, 
psykologi och teknik) för att studera kognitiva effekter av högskolestudier.101 en 
artikel redovisar Dahlgren (1989) resultaten av intervjuanalysen för ekonomi
studerande på två olika frågeområden, varav jag skall beröra ett. De studerande har 
besvarat frågan: "Om Du tänker på förhållandena inom den ekonomiska sektorn i 
stort, vilka problem tycker Du då är de mest centrala?" 

Analysen vållade till en början en del problem eftersom variationen på de 
angivna centrala problemen var så stor. Man valde dock att inte försöka 

8 För en utförligare diskussion i denna fråga, se Zetterström 1988, s 64 ff) 
9 Se s 103 och även "Long-projektet": Metodisk positionsbestämning. Zetterström 
m fl, 1981, s 4 ff. 

Projekten startade samtidigt med syftet att inom samma utbildningslinjer (men 
olika utbildningsorter) och vissa gemensamma frågor studera å ena sidan kognitiva 
effekter och å andra sidan ideologiska effekter av högskoleutbildning. 
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karaktärisera själva variationen utan att försöka hitta större grupper av 
gemensamma inslag, bakom variationen. Detta ledde till att man fann en grupp 
vars gemensamma nämnare var en "effektivitetsaspekt på det ekonomiska 
livet". Oberoende av vilket problem som diskuterades så var utgångspunkten ett 
effektivitetsperspektiv. Ofta diskuterade problem i denna grupp var, höga löner 
och/eller skatter och avgifter. Denna grupp hade också en mer konservativ/liberal 
utgångspunkt jämfört med det andra huvudperspektivet. Vad som sammanförde 
denna andra grupp var att de uppfattade samhällets mest centrala problem som 
"distributionen av de ekonomiska resurserna". Medan många inom 
effektivitetsperspektivet förnekar eller beklagar ett politiskt perspektiv på 
ekonomin, så är det många inom distributionsperspektivet som explicit diskuterar 
det. En del av dessa ger också direkt uttryck för mer eller mindre socialistiska 
värderingar. En tredje uppfattning återfanns också i den andra intervjuomgången, 
dvs i slutet av utbildningen, hos två av de studerande. Denna bestod i att det mest 
centrala problemet är en "intern kris inom den ekonomiska disciplinen". I det 
intervjucitat som redovisas menar den studerande att det är maktgrupper utanför 
själva disciplinen som avgör vilka ekonomiska teorier som accepteras. Denna 
studerande gav vid första intervjutillfället uttryck för ett distributionsperspektiv, 
vilket Dahlgren menar finns implicit närvarande även här, när den studerande talar 
om vilka som styr den ekonomiska kunskapsbildningen. Huvudtendensen för hela 
undersökningsgruppen, när det gäller förändring mellan första och andra 
intervjutillfället är en förändring från distributions- till effektivitetsperspektivet. 

Den aktuella intervjufrågan är pga den stora variation i svaren som den 
uppmuntrar till svår att analysera om man inte enbart vill beskriva variationen. Vi 
har ställt samma fråga inom Long-projektet men någon föreställningsanalys har 
bl a av ovanstående skäl ej genomförts. Om jag, utifrån mina utgångspunkter och 
föreställningsanalyser, diskuterar denna intervjuanalys, så gäller problemet just att 
fastställa, vad vi kallat en gemensam dimension av innebörder. Analysen skall 
således gälla hur de studerande, på olika sätt förhåller sig till en och samma sak, 
annars utesluter de olika kategorierna inte varandra. När det gäller analysen av 
centrala problem så rör de två första perspektiven, effektivitets- och distributions
perspektivet, i stort samma dimension, det handlar om vilken princip (effektivitet 
eller distribution) som är utgångspunkten när man diskuterar det ekonomiska livet. 
När vi däremot kommer till den tredje kategorin som rör en intern kris inom den 
ekonomiska disciplinen så talar man inte längre om samma sak. Eftersom denna 
kategori behandlar en annan dimension vet vi inte hur dessa studerande ställer sig 
till den företeelse som de övriga i undersökningsgruppen visat sig ha två olika 
perspektiv på, dvs om de har ett effektivets- eller distributionsperspektiv. 

För en föreställningsanalys skulle det viktiga ha varit att hitta en övergripande 
dimension som de studerande förhåller sig på olika sätt till. Vår teoretiska 
referensram riktar in analysen mot att söka de samhälleligt relevanta innebörderna i 
svaren. Eftersom vi är intresserade av de individuella potentialerna för stabilitet 
eller förändring av samhället så har det hjälpt oss till vår innebörd i det vi kallat 
"gemensam dimension av innebörder". Föreställningen avser hur den specifika 
företeelse/dimension det gäller, uppfattas i relation till samhällets sociala 
organisering. Det skulle kanske för den här aktuella analysen handla om hur 
ekonomins plats i samhället ser ut och borde se ut i relation till människan och 
hennes plats däri. När det t ex gäller effektivitets- och distributionsperspektivet 
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skulle det ur föreställningssynpunkt varit viktigt, på vilket sätt och på vilka 
grunder man vill effektivisera eller distribuera. Man kan t ex tänka sig två 
studerande som båda tycker att distributionen är det viktigaste ekonomiska 
problemet, men att den ena utifrån sina grunder anser att de ekonomiska 
orättvisorna borde avskaffas, medan den andre utifrån andra grunder förespråkar 
större skillnader. 

När det gäller den tredje kategorin, skulle det bli fråga om att försöka tolka vad 
de studerandes syn på den ekonomiska disciplinen innebär för synen på ekonomin i 
samhället. Dahlgren menar att en rimlig tolkning av det citat från en av de 
studerande som redovisas i artikeln, är att ekonomisk kunskap används av grupper 
i maktställning som ett verktyg för att tjäna deras intressen. I förlängningen av 
detta kan man kanske tänka sig att den studerande skulle vilja ha en annan 
maktfördelning i samhället. 

För att göra en rimlig tolkning måste man dock ha tillgång till hela 
intervjumaterialet. Med mina synpunkter och "spekulationer" har jag bara velat 
exemplifiera vissa aspekter av en föreställningsanalys. 

Vad som förhoppningsvis framgått av den mer ingående genomgången av de 
ovanstående arbetena och därmed mitt försök till precisering av vad jag vill göra, 
är vikten av en teoretisk referensram som anger riktningen för arbetet. För detta 
arbete har det också varit väsentligt att referensramen varit relativt grov och inte 
utarbetad i alla detaljer. Empirin har därmed tillåtits att tala tillbaka och att även 
"tillrättavisa" den. Om den teoretiska referensramen är alltför utarbetad, detaljrik 
och färdig, blir det snarare en fråga om att med hjälp av empirin illustrera de redan 
avslutade tankegångarna. 

FÖRESTÄLLNINGAR OM YRKESFUNKTION OCH PROFESSIONALISE-
RING 

Som jag tidigare angivit menar jag med föreställningar om yrkets funktion något 
mer än en snävt yrkesspecifik dimension. Ur föreställningarna om yrket kan även 
utläsas synen på människa och samhälle. Hur yrket uppfattas kastar m a o även 
ljus över hur samhällets sociala organisering uppfattas. Detta är dock inte frågor 
som den traditionella, ofta funktionalistiska professionsforskningen intresserat 
sig för. Denna forsknings utgångspunkt har oftast, mer eller mindre explicit, varit 
att professionalisering är en stabiliserande och därmed positiv företeelse i 
samhället och den har främst inriktats på att bestämma de kännetecken som 
utmärker en profession. Jag kommer nedan att relativt kortfattat beröra den 
traditionella och dominerande professionsforskningen för att ge en bakgrund, 
varefter jag lite mer ingående redovisar två senare undersökningar vars 
kunskapsintresse och utgångspunkter, om än på olika sätt, bättre överensstämmer 
med mitt. 

En som betytt mycket för den traditionella professionsforskningen är Talcott 
Parsons. Dingwall (1983) anser således att denna forskning till stora delar grundar 
sig på Parsons och Everett Hughes. Mycket förenklat kan sägas att Parsons 
betraktade professionalisering och professionerna som det unika draget för det 
moderna samhället, på samma sätt som Marx framhöll kapitalism och Weber 
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byråkratisering, även om Parsons också såg exempel på professioner i andra typer 
av samhällen (Gesser, 1985). 

"It is my view that the professional complex, though obviously still incomplete 
in its development, has already become the most important single component in 
the structure of mod ern societies. It has displaced first the "state" in the relatively 
modern sense ofthat term, and most recently, the "capitalistic" organization of the 
economy. The massive emergence of the professional complex, not the special 
status of capitalistic or socialistic modes of organization, is the crucial structural 
development in the twentieth-century society" (Parsons, 1968, s 545). 

Utmärkande för professionerna enligt Parsons är bl a en auktoritet som är grundad 
på teknisk kompetens, samt universalism, dvs att beslut fattas enbart på grund av 
tekniska skäl. Läkaren är t ex intresserad av vad det är för fel på patienten och inte 
vem patienten är. 

Parsons försökte också i sin professionsanalys överbrygga klyftan mellan makt 
och moral i det offentliga livet: 

"Parsons förenar "makt" och "rätt" (gott) i begreppet profession. Betraktat som ett 
professionellt yrke definieras därför företagsledarens!affärsmannens yrke som 
utövandet av den moraliska kompetensen i allas intresse för produktivitet" 
(Gesser, s 249). 

Gesser menar att om man går igenom professionaliseringslitteraturen så följer den 
ungefär samma mönster som andra försök inom samhällsvetenskapen att förstå 
komplicerade fenomen. Inom ledarskapsforskningen började man med att 
identifiera egenskaper (allmänna och specifika), för att så småningom övergå till 
att försöka förstå ledarskap genom att relatera det till olika situationer. Även inom 
professionaliseringsforskningen finner man mängder av försök att fastställa 
egenskaper hos en profession, liksom det finns försök att relatera olika 
professioner till olika sociala situationer. 

En överväldigande del av professionaliseringsforskningen efter Parsons har 
bedrivits inom ett funktionalistiskt perspektiv. Här finns två dominerande 
inriktningar: den egenskaps- eller konstellationsinriktade, som försöker specificera 
de egenskaper som utmärker en profession, samt den mer renodlat 
funktionalistiska eller strukturfunktionalistiska ansatsen (Hellberg, 1978). Den 
funktionalistiska ansatsen betonar explicit professionernas stabiliserande 
funktion i vårt samhälle. 

För den egenskapsinriktade ansatsen, vars teoretiska referensram ofta varit 
outtalad eller diffus, har uppgiften varit att komma fram till vilka egenskaper som 
utmärker en profession. Hellberg finner efter sin genomgång att i de definitioner 
som föreslagits har oftast ingått någon eller några av följande egenskaper: ett yrke 
som har karaktären av "kall", är baserat på viss kunskap och specifik teknik i 
kunskapstillämpningen samt kännetecknas av fri eller autonom yrkesutövning. 
Den idealtypiska professionen man ofta utgått från i sina definitionsförsök är 
läkaryrket. Andra ofta förekommande yrken är advokat, präst och officer. I den 
andra ytterpolen, dvs yrken som är mycket lågt eller inte alls professionaliserade 
återfinns de s k manuella yrkena t ex städerska, brevbärare. Däremellan finns yrken 
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som till viss del är professionaliserade, t ex sjuksköterska, socialarbetare och 
lärare.11 

Olika genomgångar och sammanställningar har antingen poängterat 
överensstämmelsen mellan olika forskares definitioner eller betonat bristen på 
överensstämmelse. Hellberg refererar bl a en artikel av Ernest Greenwood (1962) 
som presenterar ett antal egenskaper som forskare dittills varit tämligen överens 
om skiljer professioner från annan yrkesutövning. Professionen baseras på en 
systematisk teori och kräver därmed lång utbildning, den utmärks av auktoritet på 
sitt specifika område, samhället har på något sätt sanktionerat verksamheten, den 
professionella verksamheten regleras av en etikkod och slutligen skapar 
professionen sin egen subkultur. Geoffrey Millerson (1964) fann dock efter en 
genomgång av 21 författares definitioner, 23 olika karaktäristika utmärkande för en 
profession. Inget enskilt kännetecken hade angetts av samtliga. Det fanns inte 
heller några som angett samma kombination av karaktäristika (Hellberg, 1978). 

Oenigheten om professionsbegreppets innebörd och räckvidd är fortfarande 
stor.12 En del vill t ex utöka professionsbegreppet till att omfatta i princip alla 
yrken, dvs alla yrken är mer eller mindre professionaliserade, medan andra vill 
reservera professionsbegreppet för den monopolsituation som råder för bl a präster, 
läkare och advokater. 

Gesser menar att två huvuddimensioner tycks känneteckna moderna 
professioner, för det första en relation till en bestämd kunskapsmassa som 
monopoliserats genom högre utbildning samt för det andra en etik, som i det 
idealtypiska fallet säger att den professionelle tjänar klienten, samhället och det 
allmänna bästa utan att bry sig om inkomster eller andra belöningar. Gesser menar 
också att vad som ytterligare utmärker en majoritet av moderna professionella är 
att de arbetar i ett bestämt organisatoriskt sammanhang, vilket innebär att den 
makt de utövar inte enbart baseras på den kunskap de har utan också på den makt 
organisationen har. En läkare i Sverige har t ex inte bara makten eller monopolet 
att bedöma sjukdomar utan även den makt som kopplingen till försäkringskassan 
innebär. Även om en patient har rätt att neka till viss behandling skulle 
ekonomiska sanktioner kunna inskränka denna rätt. Om patienten skulle vilja ha 
annan än av läkaren föreskriven behandling, vore det knappast lätt att få hjälp av 
försäkringskassan med detta. För att undgå den idealistiska överton som ligger i 
beskrivningen av den professionella makten som härledd från ett kunskaps
monopol, menar Gesser att det är nödvändigt att studera professioner i deras 
organisatoriska och klassmässiga sammanhang. Gesser pekar också på den 
ideologiska funktion som professionalisering och professionsbegreppet kan få, 
som ett sätt att motivera innehavarnas status, privilegier och maktställning. 

Denna ideologiska och legitimerande funktion är bl a något som den nyare och 
mer kritiskt inriktade professionsforskningen intresserat sig för. Popkewitz (1986) 
har t ex studerat professionaliseringen av samhällsforskaren och hur detta bidragit 

11 De yrken som kom att betraktas som professionerna par exellance, läkare och 
advokater, kallar Staffan Selander (1989) "den första generationens professioner". 
"Den andra generationens professionaliseringsprojekt" som t ex innefattar social
arbetare, poliser och sjuksköterskor, utmärks av att man bl a försöker använda sig av 
forskningsanknytning och praktikhandledning för att stärka sin professionalitet. 
12 Se t ex Broady, 1986 (red). 
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till att legitimera den sociala ordningen genom att ge ett sken av vetenskaplig 
objektivitet åt politiskt fattade beslut. Denna ansats ligger, genom att den tittar på 
de vidare politiskt-ideologiska konsekvenserna av professionalisering, närmare 
Long-projektets och mina intressen än traditionella professionsstudier. 

En sådan ansats kännetecknar också Sarfatti-Larsons (1977) analys av 
professionernas samhälleliga ursprung och funktioner. Hon ifrågasätter stora delar 
av den traditionella professionsforskningens utgångspunkter, bl a den moraliska 
och etiska karaktär, som ofta anges som ett kännetecken hos professioner, dvs 
professionens karaktär av "kall", med närmast självuppoffrande arbetsinsatser. "Det 
professionella projektet" som Sarfatti-Larson kallar det, handlar istället om att 
"marknadsföra" sin "vara" på en "professionsmarknad". Varan i det här fallet är den 
professionelles expertkunskaper, vilka (och det är viktigt för projektets framgång) 
framstår som grundade på vetenskaplig och objektiv kunskap. Det kanske 
viktigaste för det professionella projektet, förutom den historiska och samhälleliga 
förutsättningen - utvecklingen av en ekonomisk varumarknad, är en standardiserad 
längre utbildning som vilar på vetenskaplig grund. Utbildningen måste också 
framstå som om den är öppen för alla som vill och har möjlighet att tillgodogöra 
sig den: 

"But if those centers appear to be open to all who "deserve" education, the 
individual appropriation of specially valued skills can be justified by another 
"natural" law: namely, the unequal distribution of "natural" intelligence and 
resolve, which maintains an inevitable selection process among individuals with 
equal rights and equal opportunities" (Sarfatti-Larson, 1977, s 223). 

Genom att den professionelle uppnår sin position, inte längre pga börd eller 
pengar, utan genom att genomgå en utbildning till vilken alla förefaller ha 
tillträde, är det endast som en följd av egna tillkortakommanden (bristande 
intelligens, ambition, intresse etc) som man kan förvägras tillträde. Genom att ge 
näring åt denna ideologi bidrar det professionella projektet till att legitimera 
rådande orättvisor: 

"Professions, as the occupational roles which most closely tie educational 
credentials to occupational function, bring a significant and realistic reinforcement 
to the meritocratic legitimation of social inequality" (aa. s 51). 

Att med vetenskaplig och objektiv kunskap som bas "lansera" den professionelle 
som neutral och närmast altruistisk ingår således i det professionella projektet, dvs 
som ett sätt att "vinna marknadsandelar". 

Sarfatti-Larsons analys har genom att ta fasta på de ideologiska effekterna av 
professionaliseringen, långt mer gemensamt med Long-projektet och detta 
avhandlingsarbete än den traditionella professionaliseringsforskningen. I detta 
sammanhang blir det intressant att titta på vad hon säger om den 
socialisationsprocess som förutsätts försiggå under utbildningen: 

"What training centers appear to do for practicing professions is, among other 
things, to provide them with effectively socialized average members: members 
that is, who recognize a profession's hierarchy and, implicitly, the criteria of 
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success on which it is founded, because they themselves have often already entered 
the professional networks on which success so largely depends" ( aa. s 46). 

Här finns således beröringspunkter mellan Sarfatti-Larsons analys och de 
föreställningar som jag avser att studera, förutsatt att de i Long-projektet ingående 
utbildningarna/yrkena kan betraktas som professioner i Sarfatti-Larsons mening. 
Vad gäller läkaryrket och även psykologyrket så är det nog rimligt att betrakta 
dessa som professioner. Däremot tycks teknikerna till viss del men framför allt 
ekonomerna vara att betrakta som gränsfall. Sarfatti-Larsons kanske viktigaste 
kriterium för ett lyckat professionaliseringsprojekt är att den kunskap professionen 
baserar sin expertstatus på, framstår som vetenskaplig och objektiv. Detta kan, 
kanske framför allt för ekonomerna men även för teknikerna vålla vissa problem 
pga deras nära koppling till näringslivet och ett ekonomiskt vinstintresse. 
Teknikerna har dock, med sin naturvetenskapligt baserade kunskap, förmodligen 
lättare än ekonomerna att hävda sin objektivitet, även om framför allt 
miljörörelsen bidragit till att "sätta käppar i detta hjul". Vi kan därför framför allt 
för ekonomerna sätta ett frågetecken för huruvida detta yrke kan betraktas som en 
profession i Sarfatti-Larsons mening. Jag diskuterar ändå nedan de implikationer 
hennes resonemang får för socialiseringen av högskolestuderande. 

De studerande borde således efter genomgången utbildning i högre grad uppvisa 
föreställningar som innebär att utbildnings- och yrkesval bestäms av individens 
talanger, ambitioner, intressen m m. Man blir det man är lämpad för och känner 
sig "kallad" till. I förlängningen skulle det också kunna innebära en påverkan av 
den blivande professionelles klientsyn, i den mån man har klienter. Det skulle 
kunna yttra sig så att man menar att de som utnyttjar den professionelles tjänster 
gör det som en följd av individuella differenser. Psykologens klienter skulle 
befinna sig hos honom/henne pga vissa felaktiga eller bristfälliga egenskaper. 
Detta skulle i så fall innebära att de studerande som grupp i högre grad i slutet av 
utbildningen borde uppvisa föreställningar som ser individuella differenser som 
grundläggande för hur samhället och arbetsdelningen organiseras, i slutet av 
utbildning jämfört med i början. Det borde m a o vara möjligt att spåra någon 
form av systematisk förändring. 

I Sarfatti-Larsons mening skulle det således vara en form av professionalisering 
av de studerande, om de i högre grad skulle uppvisa dessa föreställningar i slutet av 
utbildningen. Denna typ av socialisering ingår i det professionella projektet 
eftersom en framgångsrik professionalisering förutsätter att man "lierar" sig med 
olika inflytelserika grupper i samhället. Den "professionella ideologin" kan därför 
inte stå i motsättning till den dominerande borgerliga ideologin. 

Att utbildning har en ideologisk eller "kulturöverförande" funktion torde idag 
stå relativt oemotsagt. På vilket sätt och i vilken grad kan däremot diskuteras. 
Sarfatti-Larsons resonemang om utbildningens socialiserande effekter framställer 
processen som synnerligen "väloljad" och framgångsrik. Hon behandlar dock inte i 
diskussionen av denna process de studerandes initiala föreställningar. De kan i den 
mån de avviker från de i utbildningen företrädda, åstadkomma ett visst "gnissel i 
maskineriet". Resultatet av socialisationen blir i detta perspektiv en effekt av den 
process där de studerandes initiala föreställningar bryts mot de i utbildningen 
förmedlade. Utbildning framstår dessutom i Sarfatti-Larsons resonemang som 
förmedlare av en entydig och legitimerande borgerlig ideologi, vilket kan 
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ifrågasättas och också görs i nästa undersökning som jag skall redovisa. Sarfatti-
Larson utgångspunkt och ambition är dock, bl a att undersöka på vilket sätt det 
professionella projektet bidrar till att reproducera de sociala orättvisor vi har, vilket 
gör att hon givetvis fokuserar de dominerande tendenserna. 

Ytterligare en studie är intressant att närmare diskutera. Mark Ginsburg (1987) 
redovisar en undersökning där blivande lärare intervjuas om huruvida, varför och på 
vilket sätt läraryrket är en profession. Utgångspunkten är, att inte bara belysa hur 
professionsideologin bidrar till att reproducera orättvisor vad gäller makt och 
ekonomiska tillgångar som kännetecknar ett kapitalistiskt och patriarkalt 
samhälle, utan att även visa att denna ideologi innehåller motsägelser eller 
motsättningar som kan väcka kritiska frågor och därmed en medvetenhet om 
sociala och könsmässiga orättvisor hos de studerande. 

" While taking as the major problematic the question of how unequal social 
relations are percpetuated and legitimated, my approach provide space for human 
agency, that is, for people's relatively autonomous acts of resistence, contestation 
and struggle" (Ginsburg, 1987, s 87). 

Med hänvisning till Giddens begrepp "duality of structure", menar Ginsburg att de 
makropolitiska, ekonomiska och ideologiska sfärerna både begränsar och 
möjliggör människors medvetenhet och handling, på samma gång som de 
materiella villkoren reproduceras, utmanas och ibland förändras genom mänsklig 
tanke och handling. Eftersom människan är aktiv och samhällsformationen 
inrymmer motsättningar, så är alltid en potential för social förändring, hur liten 
eller trivial den än må vara, inneboende i reproduktionsprocessens alla steg. 

Ginsburg påpekar också det paradoxala i att så relativt få av de kritiska 
teoretikerna inom undervisning använt sig av motsättningsbegreppet i sina 
analyser, om man betänker den vikt motsättningsbegreppet tillmäts i den 
marxistiska analysen. 

Ginsburgs analys av intervjuerna med lärarkandidaterna visar bl a att medan sju 
av femton intervjuade diskuterade professionalism utan att på något sätt ifrågasätta 
den yrkesmässiga stratifieringen, så innehöll åtta av intervjuerna motsägelser 
rörande det legitima i den hierarkiska arbetsdelningen. Två av de blivande lärarna 
uttryckte en begynnande kritik av det amerikanska samhället när de diskuterade 
ojämlikhet och skolsystemets roll. 

Ginsburg redovisar flera olika exempel på motsägelser i professionsideologin 
och visar också på hur dessa motsägelser uppfattades och togs emot på olika sätt 
beroende på de studerandes olika initiala uppfattningar eller föreställningar. Ett 
exempel är att professionalism förknippas med hög ekonomisk ersättning 
samtidigt som professionens service-ideal utan tanke på personlig vinning är ett 
annat kännetecken. En del studerande betonade antingen den ena eller den andra 
aspekten, medan andra införlivade båda men ofta ändå som avskilda från varandra. 
Det var också när dessa frågor diskuterades som stratifieringen vad gäller både 
social klass och kön kom upp, dock inte alltid som en kritik av ojämlika sociala 
relationer. 

Ginsburg diskuterar således professionsideologin som bärare av både en 
legitimerings- och en transformationspotential. Den ena aspekten av ovanstående 
motsägelse (hög ekonomisk ersättning) kan då å ena sidan leda till ett accepterande 
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av sociala orättvisor med hänvisning till skillnader i utbildning eller arbets
uppgifternas vikt eller svårighetsgrad. Å andra sidan kan den leda till att belysa 
motsägelser inom ekonomin. Om t ex rikedom är en välförtjänt ersättning, varför 
är då vissa rika som vare sig har hög utbildning eller utför uppgifter som är 
särskilt väsentliga för samhället? Även service-idealet diskuteras på liknande sätt, 
som innehållande både en potential för legitimering och för kritik/förändring. 

På motsvarande sätt analyserar Ginsburg olika teman från intervjuerna, både 
vad gäller klass och kön. Men är det då någon mening att studera ideologi på detta 
sätt; att professionsideologin å ena sidan kan få en konsekvens, men å andra sidan 
en annan? Om ideologin inte har någon förutsägbar inverkan vad gäller klass- och 
könsrelationer, varför då bry sig om att studera dess implikationer? Ginsburg 
bemöter frågorna på följande vis: 

"In response to this we should first state that the absence of predictability of the 
relationship between the ideology of professionalism and structural features of 
society is only a problem if one assumes a non-dialectical account of society, 
where ideology s and social relations are always in perfect 'correspondence' with 
each other. Second, the fact that there are contradictory aspects of the ideology of 
professionalism makes it more worthy of study, as a way to encourage reflection 
about other contradictions in society. Such contradictions are not only a source of 
consciousness raising ; they also identify regions of social relations toward which 
progressive transformative actions can be directed' (aa s 120). 

Ginsburgs sätt att angripa ideologiproblematiken förefaller mig både rimlig och 
fruktbar. Det är ungefär på detta sätt jag skulle vilja beskriva vad vi försökt göra 
inom Long-projektet. Ginsburg har dock studerat professionsideologins 
konsekvenser och potentialer för reproduktion och förändring medan Long-
projektet studerat ideologi i mer allmän bemärkelse. Analyserna av 
intervjumaterialen skiljer sig också till viss del. Där Ginsburg talar om 
motsättningar inom professionsideologin har vi renodlat olika motsatta 
ideologier eller föreställningar och beskrivit dem i de föreställningskategorier vi 
redovisar. Utgångspunkten, motsättningen mellan olika ideologiska inriktingar, är 
emellertid densamma. Ginsburg uppmärksammar även och gör en poäng av att 
många av de studerande är motsägelsefulla i sina intervjusvar. Eftersom 
professionsideologin innehåller motsägelser/motsättningar, vilket därmed även 
budskapen i utbildningen och de intervjuades föreställningar gör, är de studerandes 
förhållningssätt gentemot de olika budskap de kommer i kontakt med aktivt och 
tolkande. De är inga passiva "svampar" som suger åt sig allt som serveras. Denna, 
av Ginsburg beskrivna, motsägelsefullhet är det som skapar spänningar inom 
individens föreställningsvärld. De olika föreställningar de studerande ger uttryck för 
och kommer i kontakt med kan ses som de motsättningar som aktiverar, förändrar 
eller stabiliserar. 

När det gäller föreställningar om yrkesfunktion, skulle jag vilja betrakta de 
olika föreställningar som studerande kan ge uttryck för, som olika professions
ideologier inom samma yrke. Studerande inom en utbildning kan ha helt olika 
föreställningar om det blivande yrkets funktion i samhället. Föreställningar som 
de antingen redan hade när de påbörjade sin utbildning eller som de utvecklat under 
utbildningen. Dessa föreställningar berör det som professionaliseringsforskningen 

41 



kallar den vetenskapliga kunskapsmassa som professionerna baserar sin ställning 
på samt hur denna skall användas, dvs den samhälleliga funktionen. Föreställ
ningarna kan vidare antingen ligga i linje med etablerad praxis inom yrket eller stå 
i motsättning till denna. Vid sidan av d et etablerade professionaliseringsprojektet 
inom ett yrke, kan "frön" till alternativa och kanske mer kritiska professions
ideologier finnas. Det pågår med andra ord en ständig kamp om innehållet i den 
professionella kunskapen och hur den skall användas, både i utbildningen och ute i 
arbetslivet. Hur starkt dessa alternativ lyckas hävda sig varierar mellan olika 
tidpunkter och för olika yrken. 

För att återkomma till Sarfatti-Larsons och Ginsburgs analyser och ställa dem 
mot Long-projektets och den analys som här skall redovisas, så har det kanske 
framgått var mina största sympatier ligger. Deras respektive analyser kan dock inte 
betraktas som motsatta varandra, Ginsburg refererar också flitigt till Sarfatti-
Larsons analys. Genom att fokusera den legitimerande funktionen i professions
ideologin lägger Sarfatti-Larson huvudvikten vid reproduktionen av den rådande 
sociala ordningen, medan Ginsburg genom att ta sin utgångspunkt i motsätt
ningsbegreppet även ger utrymme för en förändringspotential. Sarfatti-Larsons 
tankegångar kan kanske sägas representera det synsätt och de ambitioner vi hade i 
projektets inledningsskede, medan Ginsburgs utgångspunkter på ett bättre sätt 
överensstämmer med de grundläggande ställningstaganden som fortsättningsvis 
präglat projektarbetet och den analysmodell vi utvecklat. 

FÖRESTÄLLNINGAR OM YRKESFUNKTION OCH KÖNSSKILLNADER 

När det gäller könsskillnader kommer jag längre fram i detta arbete att jämföra 
huruvida kvinnliga och manliga studerande ger uttryck för olika föreställningar. I 
detta avsnitt skall jag därför ge en kort bakgrund vad gäller könsskillnader med 
avseende på politiska värderingar och attityder. 

Här dominerades bilden under många år av ett antal välkända "sanningar" som 
först på senare år ifrågasatts. Om kvinnor har bl a sagts att de har starkare 
moralisk inriktning än män, är mer positiva till förbudslagstiftning samt tycks 
vara mindre toleranta mot politiska och religiösa avvikelser. Kvinnor röstar också 
i lägre grad än män på socialistiska partier och är mer positiva än män till 
regeringskydd av kristen tro och moral, visar en norsk undersökning från 1957 
(Holter, 1973). De tidiga undersökningarna har gett en bild av kvinnornas 
politiska beteende som Lise Togeby sammanfattar enligt följande: 

"I den politiska sociologin har kvinnors attityder tidigare karaktäriserats av ringa 
politiskt intresse, stort förtroende för de offentliga myndigheterna, moralisk 
konservatism, skepsis mot okonventionella och aggressiva metoder och slutligen 
ett svagt utvecklat medvetande om kvinnoförtryck" (Togeby, 1985, s 12.). 

På senare år har dock denna bild nyanserats, dels genom nya undersökningar som 
gett andra resultat och dels genom att de tidigare påvisade könsskillnaderna kan få 
sin förklaring som en effekt av en könsspecifik socialisering vilken till stora delar 
har sin grund i specifika historiska och samhälleliga omständigheter. Inom den 
norska kvinnoforskningen har man t ex utvecklat begreppen "ansvars- eller 
omsorgsrationalitet" respektive "teknisk-begränsad rationalitet" för att förklara 
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varför kvinnors och mäns tankemönster skiljer sig åt (Sörensen, 1982; Ve, 1982). 
Kvinnor förbereds från tidiga barnaår både indirekt och direkt för sina kommande 
uppgifter främst inom den oavlönade sektorn, vilket innebär att de utvecklar en 
ansvars- eller omsorgsrationalitet där fysiskt och psykiskt välbefinnande för i 
första hand den närmaste omgivningen är den primära målsättningen. Män 
förbereds däremot främst för den avlönade sektorn och utvecklar en tekniskt 
begränsad rationalitet, där effektivitet är det viktigaste. 

De ovan refererade könsskillnaderna i politiska åsikter får således inte ses som 
orubbliga sanningar oberoende av historiska och samhälleliga omständigheter. 
Goul Andersen (1984) menar att kvinnors konservatism i termer av t ex positiv 
hållning till förbudslagstiftning vad gäller alkohol och starkare moralisk och 
religiös inriktning bör ses i ljuset av deras ansvar för familjen. Alkohol utgjorde 
ett hot mot familjens välbefinnande och säkerhet, medan ett upprätthållande av 
kristen tro och moral gav stabilitet. 

Kvinnors förhållande till politik måste ses i ljuset av deras placering i den 
samhälleliga arbetsdelningen. En genomgripande förändring har de senaste tjugo 
åren skett i kvinnors sociala placering i och med kvinnornas övergång till 
livslångt lönearbete. Denna förändring bör således få konsekvenser för kvinnornas 
politiska ställningstaganden. Andersen påpekar också att det är helt avgörande att 
vara uppmärksam på de historiska betingelserna eftersom den tekniskt-ekonomiska 
utvecklingen kan skapa nya potentiella kvinnofrågor, som t ex kamp mot 
kärnkraft, mot social nedrustning och för ekologisk balans. Om kvinnors 
anknytning till reproduktionen tidigare betingade en större konservatism så 
betingar den idag en potentiellt större radikalism. 

Nedan skall jag redovisa ett antal senare undersökningar av kvinnors och mäns 
attityder till olika frågor. Den sammantagna bilden är att kvinnornas förändrade 
levnadsvillkor, varav det livslånga förvärvsarbetet förmodligen är det viktigaste, 
lett till att kvinnorna förändrat sina ställningstaganden i en rad politiska frågor. 
Undersökningarna visar också att det inte längre är så att kvinnorna är 
partipolitiskt mer konservativa än männen. I mellanskiktet och bland de mycket 
politiskt intresserade ligger kvinnorna till och med klart längre till vänster än 
männen. 

Gjertsen (1976) visar med hjälp av den norska Familjeundersökningen att när 
det gäller en del konkreta politiska frågor är kvinnor mer radikala än män. Ett 
index på ekonomisk och politisk radikalism konstruerades utifrån attityder på fem 
frågor: jämnare inkomstfördelning, bort med momsen, sträng priskontroll, Norge 
ut ur Nato och Norge in i EG. Här undersökte man även hur kön och klass 
samspelade och fann för detta index att kön och klass förstärker varandra så att 
kvinnliga arbetare är de mest radikala och män från den borgerliga kategorin är 
minst radikala. Med något undantag är kvinnor mer radikala än män i samtliga tre 
klasser (borgerliga, mellanskikt och arbetarklass). När det gäller andra 
frågeområden kan könsdifferentieringen variera i de olika klasserna. Ett index för 
familjeorientering visar t ex att i den borgerliga kategorin är det en avsevärd 
skillnad mellan män och kvinnor medan de i mellanskiktet och arbetarklassen är 
ungefär lika mycket orienterade mot familjen. 

I en analys av fem av varandra oberoende surveyundersökningar i Danmark 
(valundersökningar 1971,1979 och 1981 samt två attitydundersökningar 1979 och 
1981) studerar Andersen könsskillnader när det gäller ställningstaganden i olika 

43 



politiska frågor. Utgångspunkten är att kvinnornas övergång till livslångt 
lönearbete har fått konsekvenser för kvinnornas politiska ställningstaganden. 
Analysen visar också att den nya kvinnorollen och andra samhällsförändringar till 
stor del förändrat könsskillnaderna. Det är framför allt inom mellanskikten som 
kvinnorna gått åt vänster. I slutet av 60-talet är det större andel män än kvinnor 
inom mellanskikten som röstar på arbetarpartier (vänsterflygeln och 
socialdemokratin), omkring 1970 ligger män och kvinnor lika och 1980 ligger 
kvinnorna klart längre till vänster än männen. Däremot är kvinnors politiska 
intresse och självförtroende i politiska frågor fortfarande klart lägre än mäns. 
Skillnader i politiskt intresse minskar dock om man frågar om konkreta 
sakområden och förvärvsarbetet förefaller ha haft en effekt på nästan alla 
frågeområden, speciellt på arbetsmarknadspolitiska, ekonomiskt-politiska och 
kvinnopolitiska områden. När det gäller fackligt engagemang är kvinnliga 
löntagare mindre engagerade, aktiva och kritiska än manliga. Det rör sig dock om 
en gradskillnad som är liten sedd i ljuset av kvinnornas avsaknad av facklig 
tradition och den högre frekvensen deltidsarbete bland kvinnor. I takt med ökad 
facklig tradition så blir könsskillnaderna mindre. Förvärvsarbetet medför således en 
större integration i "lönearbetar-subkulturen". För s k reproduktiva frågeställningar 
bekräftades i stort sett antagandet att kvinnor skulle vara mer progressiva än män 
på de "nya" områdena (det offentligas övertagande av reproduktionen: t ex sociala 
reformer, utgifter för daghem, miljöförstöring, undervisning osv) men att rester av 
konservatism bland kvinnor skulle återfinnas på "gamla" områden (t ex moral, lag 
och ordning). Män och kvinnor prioriterar också olika när de tillfrågas om vilka 
som är de viktigaste politiska uppgifterna. Kvinnorna tycker att sociala pro
blem/offentlig service och sysselsättning är viktigare än vad männen gör. Männen 
prioriterar ekonomi/näringsliv och skatter/offentliga utgifter mer än kvinnorna. 
Tesen att kvinnors koppling till reproduktionen i dagens samhälle tenderar att dra 
kvinnorna åt vänster får stöd i det empiriska materialet. 

Andersen drar följande slutsats av analysen: 

"Overgangen till livslångt erhvervsarbejde og derqf afledede konsekvenser for den 
offentlige sektor, arbejdslivet og privatlivet synes at have mobiliseret kvinder 
holdningsmaessigt på tre fronter: Som löneabejdere, for kvindefrigörelse og for 
nye reproduktive intresser. Man kan måske tale om kvinder som potentiel 
oppositionsgruppe, og der er ingen tegn på, at denne rolle vill bli svaekket i de 
kommende år" (aa. s 291). 

Lise Togeby utgår, liksom Andersen från att kvinnors förändrade levnadsvillkor 
har förändrat deras politiska beteende och inställning. Dessa förändringar kan antas 
starkast ha förändrat de unga kvinnorna som idag har en förväntan om en livslång 
anknytning till arbetsmarknaden, vilket skiljer dem från deras mödrar. Ett förändrat 
politiskt beteende måste därför särskilt komma till uttryck bland de unga 
kvinnorna. Mot denna bakgrund genomfördes en undersökning av danska 
ungdomars politiska deltagande och inställning. Undersökningen omfattar cirka 
2100 ungdomar i åldern 16-28 år. Resultaten visar att när det gäller t ex fackligt 
deltagande, som i Andersens analys visade att kvinnorna var mindre aktiva än män, 
så är de unga danska kvinnorna lika aktiva som männen. I fråga om politiska 
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attityder framkommer inga stora skillnader. Om man koncentrerar sig på den del av 
ungdomarna som själva uppgett att de är mycket intresserade av politik framträder 
dock betydande skillnader: 

'7 denna grupp är kvinnorna mer vänsterorienterade, de har större misstroende mot 
politikerna, de uttrycker större accepterande av okonventionella politiska 
handlingar och de har först och främst betydligt mer feministiska åsikter än 
männen. Bland alla ungdomar i Danmark är politiskt engagemang förenat med 
politisk radikalism, men detta samband är starkare bland de unga kvinnorna än 
bland de unga männen. Det verkar som om medvetandet om kvinnoförtrycket har 
givit radikalismen ytterligare en knuff" (Togeby, 1985, s 14). 

Togeby menar att dessa och liknande resultat är viktiga i sig eftersom de visar att 
de tidigare resultaten var tids- och kulturbundna. De nya beteende- och 
attitydmönstren har ett klart samband med den allmänna förändringen av kvinnors 
levnadsvillkor som skett de senaste 25 åren. Utvecklingen tycks dessutom vara 
irreversibel. De danska kvinnorna har inte gett upp förvävsarbetet och återvänt till 
hemmen trots den ekonomiska kris som skakat Danmark sedan mitten av 70-talet. 

I en svensk riksrepresentativ undersökning har Stefan Svallfors (1989) studerat 
svenskarnas attityder till välfärdspolitiken. Deltagarna fick bl a ta ställning till ett 
antal påståenden om socialpolitiken och den offentliga sektorn samt ge sin syn på 
huruvida offentliga utgifter och social service till olika ändamål borde ökas, hållas 
oförändrad eller minskas. Könsskillnaderna (som bara är en delaspekt i studien) 
visar sig vara små när det gäller inställningen till ovan nämnda påståenden, vilka 
hämtats ur debatten om välfärdspolitiken. Endast i synen på inkomstutjämning 
finns klara skillnader. Kvinnorna är mer positiva till minskade inkomstskillnader 
än män. Könsskillnaderna är större när frågan gäller huruvida staten skall satsa 
mer eller mindre pengar på specifika områden. Kvinnorna är bl a mindre negativa 
än män till en ökning av socialbidragen och mer positiva till en ökning av 
sysselsättningspolitiska insatser. Kvinnorna är över huvud taget genomgående mer 
positiva i sin syn på utgifter till vård och omsorg än männen, vilket stöder 
antaganden om att det är inom dessa frågor kvinnors anknytning till 
reproduktionen idag gör sig gällande. Resultaten anknyter också till Togebys 
antagande om att förändrade attityder starkast kommer till uttryck hos de unga 
kvinnorna: 

"De yngre kvinnorna intar i högre grad än de unga männen en 'vänster-position i 
debatten kring välfärdspolitikens effekter. Bland de äldre grupperna är förhållandena 
de omvända" (Svallfors, 1989, s 95). 

Resultaten visar sammanfattningsvis att kvinnorna i högre grad försvarar 
välfärdsstaten än män även om skillnaderna ofta är väldigt små. Andersen menar 
att utvecklingen i samhället kan skapa nya kvinnofrågor och även Svallfors 
resultat kan kanske tala för ett sådant antagande. 

Vad kan då ovan refererade undersökningar sägas ha att göra med föreliggande 
arbete och med föreställningar om yrkets funktion i samhället? I de undersökningar 
som refererats ingår inte frågor som direkt kan anknytas till föreställningar om 
yrkesfunktion. Undersökningarna är däremot intressanta i sina mer allmänna 
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frågeställningar och utgångspunkter: Är kvinnor idag mer konservativa än män? I 
den modell för föreställningsanalys som utarbetats inom Long-projektet 
struktureras intervjusvaren i olika föreställningskategorier beroende på hur den 
företeelse de studerande uttalar sig om kan ses som meningsfull för dem, dvs hur 
de tolkar och förstår den. Kategorierna löper på en dimension från att företeelsen 
blir begriplig i ljuset av den nuvarande samhällsstrukturen till att det är 
individuella differenser som ger den mening. Samtidigt som en kategori innebär en 
specifik kontextualisering och förståelse av företeelsen i fråga, innebär den också 
en specifik förståelse av samhället och dess sociala organisering i stort. I detta 
avseende kan undersökningarnas resultat, att kvinnor på de flesta punkter i dag inte 
är mer konservativa än män, anknytas till den delaspekt av denna studie som rör 
könsskillnader. 

De olika föreställningskategorierna innebär kvalitativt skilda sätt att uppfatta 
företeelsen i fråga på, dess ursprung och utformning, hur man värderar den och 
som en konsekvens härav, eventuella önskemål om förändring och hur den i så fall 
skall komma till stånd. För att exemplifiera med den specifika företeelse som 
denna studie skall behandla så innebär föreställningskategorierna kvalitativt skilda 
sätt att se på hur man ska arbeta som t ex psykolog, hur psykiska problem 
uppstår, om och i så fall hur man kan ändra betingelserna för deras uppkomst, hur 
man annars kan arbeta med problemen osv. Därmed speglar kategorierna också den 
potentiella beredskapen att arbeta för en förändring av psykologens yrkesfunktion. 
De säger även något om den studerandes syn på samhället i mer allmän mening. 
Häri ligger mao föreställningskategoriernas politiskt/ideologiska relevans och i 
den meningen kan man också i viss mån jämföra dem med de ovanstånde 
undersökningarnas resultat. 

De undersökningar som refererats här är stora kvantitativa undersökningar som 
inte har möjlighet att komma åt hur de utfrågade/resonerar kring sina 
ställningstaganden. De kan dock uttala sig om hur ett stort antal kvinnor och män 
tog ställning. I den studie som ska redovisas här, med det begränsade antal 
intervjuer som gjorts, har jag inte möjlighet att uttala mig om kvinnor och mäns 
föreställningar i allmänhet. Men med den intervju- och de analysmetoder som 
använts finns möjlighet att analysera hur de studerande resonerar och motiverar m 
m. Dvs analysen kan komma bakom "etiketter" av typen höger-vänster. Det 
viktiga blir inte om de intervjuade själva skulle klassificera sig som radikala eller 
konservativa utan hur de resonerar kring, förklarar och värderar den aktuella 
företeelsen. Det är detta som utgjort grunden för den innehållsliga beskrivningen 
av föreställningskategorierna. I denna innehållsliga analys har således även de 
kvinnliga studerandes resonemang utgjort grunden. Härmed kan resultaten visa om 
och i så fall hur de kvinnliga och manliga högskolestuderande som intervjuats 
skiljer sig åt vad gäller föreställningar om yrkesfunktionen och därmed i sin 
potentiella beredskap att påverka yrkets nuvarande utformning. 
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Kapitel 3. UTLÄRNINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

INLEDNING 

Redan i projektets inledningsskede var vi på det klara med att om vi i någon mån 
skulle kunna förstå och förklara de föreställningar de studerande utvecklade under 
utbildningstiden så måste vi försöka beskriva dessa utbildningar. Utbildningarna är 
visserligen bara en del av alla de faktorer som kan tänkas influera de studerandes 
föreställningar. Att kontrollera de studerandes hela sociala situation och möjliga 
påverkanskällor hade emellertid varit en omöjlighet. Utbildningen får ändock anses 
som en av de viktigaste influenserna under studietiden, speciellt för vissa 
frågeområden, som t ex det här aktuella området, föreställningar om det kommande 
yrkets funktion i samhället. 

I detta kapitel skall jag redovisa och diskutera en del av de arbeten som gjorts 
inom Long-projektet i syfte att skapa en bild av det som möter de studerande i 
utbildningen. Dessa arbeten rör i första hand försök att på olika sätt karaktärisera 
de olika utbildningarna, men ä ven en granskning av fyra facktidskrifter samt en 
delstudie om allmänhetens syn på de fyra yrkesgrupperna. De två sistnämnda 
delstudierna behandlar alltså aspekter som kan tänkas influera utbildningarnas 
innehåll och även de studerandes föreställningar. 

Dessa olika arbeten genomfördes i början av projektarbetet när föreställ
ningsbegreppet ännu inte hade utarbetats till fullo. Allt eftersom föreställ
ningsbegreppet under analysarbetets gång utarbetades och preciserades, förändrades 
också vår syn på möjligheterna att relatera ovan nämnda arbeten till föreställ
ningsbegreppet. Detta innebär att vissa arbeten eller delar av dem idag har en annan 
betydelse i relation till föreställningsbegreppet än de hade då vi genomförde dem. 
Jag kommer därför att för varje delstudie först redovisa de ursprungliga 
utgångspunkterna och slutsatserna, för att därefter diskutera möjligheten att relatera 
dem till föreställningsbegreppet i dess slutgiltiga utformning. 

Det första avsnittet rör våra beskrivningar av de olika utbildningarna med hjälp 
av de begrepp som utarbetats av Bernstein (1977). Det gäller huruvida 
utbildningarna kan sägs kännetecknas av en sammansatt eller integrerad kod, samt 
utbildningarnas relation till produktionen. I nästa avsnitt skall jag redovisa hur vi 
försökte komma åt en mer innehållslig beskrivning av de fyra utbildningarna. Det 
tredje avsnittet behandlar den tidskriftsgranskning som genomfördes inom 
projektet. Slutligen redogör jag för ett Cl-arbete inom projektets ram, där 
allmänheten intervjuades om sin syn på ekonomer, läkare, psykologer och 
tekniker. 

Utbildningskod och utbildningarnas relation till produktionen1 

När vi ställdes inför uppgiften att beskriva de olika utbildningarna för att få en 
fond gentemot vilken de framtida resultaten skulle kunna tolkas, föreföll det 

1 Redovisningen är hämtad från: Franke-Wikberg, S., Hult, A. & Olofsson, A. (1980). 
"En beskrivning av utbildningen i teknik, ekonomi, medicin och psykologi utifrån 
kursplaner och intervjuer med studerande och lärare." 
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självklara valet att vara Bernsteins teori. Här analyserades utbildning i sitt 
samhälleliga sammanhang och dess reproducerande funktion fokuserades. Här fanns 
dessutom analysverktyg för att karaktärisera utbildningar utvecklade och färdiga att 
användas. 

I Bernsteins teori är utbildningskod ett centralt begrepp som avser de 
underliggande principerna för en läroplan, ett visst undervisningssätt och typ av 
utvärdering. Koden refererar till karaktäristiska drag i undervisningen och en 
utbildning kan kännetecknas av antingen en sammansatt eller en integrerad kod. 
För den sammansatta koden gäller bl a att olika innehållsmoment är isolerade från 
varandra, medan den integrerade koden utmärks av att det finns en övergripande idé 
som relaterar olika innehållsmoment till varandra. Begreppet "klassifikation" 
(classification) används för att bestämma avgränsning respektive samhörighet 
mellan innehållsmoment, varvid stark klassifikation kännetecknar den samman
satta koden och svag klassifikation utmärker den integrerade koden. 

För att bestämma utbildningskod används även begreppet inramning (framing), 
vilket är knutet till undervisningssätt. Begreppet avser graden av kontroll som 
lärare och/eller elever har över vilka kunskaper som behandlas samt vilken 
ordningsföljd och med vilken uppläggning dessa kunskaper behandlas. Stark 
inramning innebär att de studerandes inflytande är litet, medan svag inramning 
anger att de studerandes möjligheter att påverka undervisningen är större. Det förra 
kännetecknet utmärker en sammansatt kod, medan den integrerade koden kan 
beskrivas enligt det senare. Undervisning i enlighet med den integrerade koden 
kännetecknas av att de hierarkiska regler och de kunskapskrav som gäller är oklara 
och ofta outtalade. Undervisningen utmärks av en s k osynlig pedagogik. För den 
sammansatta koden gäller det omvända, undervisningen kännetecknas av explicita 
regler, kriterier och krav, m a o av en s k synlig pedagogik. 

Skilda pedagogiska principer antas också gälla för undervisning enligt de olika 
koderna. För den integrerade koden vars innehåll är sammanbundet av en 
övergripande idé, går man från djup till yta, från helhet till delarna. För den 
sammansatta koden vars innehållsmoment är avskiljda från varandra, är principen 
att gå från yta till djup, från delar till helhet. 

När det gäller relationen mellan utbildning och produktion bestäms den av 
styrkan i klassifikationen mellan dessa två kategorier. Svag klassifikation innebär 
en nära koppling mellan utbildning och produktion, medan stark klassifikation 
avser att utbildningen är relativt autonom i förhållande till produktionen. En 
utbildning vars relation till produktionen kännetecknas av en svag klassifikation, 
kan därför till sitt innehåll och uppläggning i högre grad förväntas präglas av de 
synsätt och värderingar som dominerar inom produktionen. 

I en förundersökning inom projektet intervjuades lärare, studerande och yrkes
verksamma2 inom de fyra aktuella ämnesområdena bl a för att få information om 
utbildningskaraktäristika. Intervjuerna med lärare och studerande i slutet av 
utbildningen (sammanlagt 36 intervjuer) samt de officiella utbildningsdokument 
och kursplaner som fanns att tillgå utgjorde underlaget för den analys av de olika 
utbildningarna som genomfördes med utgångspunkt i Bernsteins begrepp. 

2 Förstudien omfattade 69 intervjuer, 37 studerande i början eller i slutet av 
utbildningen, 18 lärare samt 14 yrkesutövare inom de olika sektorerna. 

48 



De aspekter utifrån vilka vi analyserade intervjuer och utbildningsdokument var 
således: 

1) Klassifikationen mellan olika ämnen och kurser inom utbildningen. 
2) Inramningen, dvs studerandeinflytande över innehåll och uppläggning. 
3) Pedagogisk princip, dvs om kunskapsförmedlingen går från yta till djup, från 

del till helhet eller omvänt. 
4) Relationen mellan utbildning och produktion. 

Punkterna 1-3 gäller alltså den utbildningskod de olika utbildningarna kan sägas 
kännetecknas av. 

Genomgången av intervjuutsagorna och utbildningsdokumenten gav, med 
undantag av psykologlinjen, relativt entydiga beskrivningar av de koder som 
kännetecknar utbildningarna. Psykologutbildningen bedrevs på fyra olika 
institutioner som hade liten eller ingen kontakt med varandra, vilket speglar den 
starka klassifikationen mellan de olika ämnena i utbildningen. Svårigheten gällde 
att bedöma inramningens styrka för linjen som helhet, eftersom undervisnings
former och studerandeinflytande varierade mellan institutionerna. Inramningen 
förefaller dock ha varit relativt stark fram till de två sista terminerna på 
utbildningen. 

Psykologutbildningen omorganiserades lite senare och av den undersök
ningsgrupp som utgör Long-projektets huvudundersökning, har hälften av de 
psykologstuderande gått den gamla utbildningen och hälften den nya. Därför gjorde 
vi också utifrån de beskrivningar som då fanns att tillgå av den nya utbildningen, 
en bedömning utifrån de intentioner som uttrycktes där, dock medvetna om att 
dessa inte alltid realiseras i önskvärd omfattning. Detta gäller i viss mån även 
ekonomlinjen som omorganiserades en termin innan förstudien genomfördes, 
varför bedömningen baseras på en förändring som var på väg. 

Resultaten av de bedömningar vi gjorde sammanfattades i tabellform: 

Tabell 1. Utbildningskaraktäristika beroende på styrka i klassifikation och 
inramning. 

Inramning Klassifikation 
Stark Svag 

Stark Teknik 
Medicin 
Psykologi (gamla) 

Svag Ekonomi 
Psykologi (nya) 

Utbildningarna i teknik, medicin och psykologi (gamla) utmärks således av stark 
klassifikation och inramning, vilket också kännetecknar den sammansatta koden. 
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Ekonomlinjen och den nya psykologutbildningen, som bedömdes ha en svagare 
klassifikation och inramning kan närmast karaktäriseras med en integrerad kod. 

När utbildningarna grupperades med avseende på deras relation till produktionen 
blev bilden en annan. 

Tabell 2. Utbildningarnas relation till produktionen. 

Klassifikation 
Stark Svag 

Medicin Teknik 
Psykologi Ekonomi 

Intervjuerna och utbildningsdokumenten visade att utbildningarna i teknik och 
ekonomi har en närmare koppling till produktionen än psykologi och medicin. 

Vi resonerade också en del om vad de olika utbildningarnas kännetecken kunde 
få för betydelse för de studerandes föreställningar. För teknik- och ekonomi
studerande menade vi att den svagare klassifikationen mellan utbildning och 
produktion, innebar att deras resonemang beträffande samhälle och produktionsliv 
kunde förväntas bli mer entydigt. Detta eftersom de ska verka inom den existerande 
produktionsapparaten och ett alltför avvikande synsätt skulle försvåra eller 
omöjliggöra ett sådant arbete. 

När det gäller utbildningskoden så bedömde vi att ekonomlinjen och 
psykologlinjen (nya) utmärktes av en strävan bort från en tidigare sammansatt kod 
mot en undervisning i enlighet med en integrerad kod. I vilken grad denna 
förändring skulle genomföras var svårt att avgöra, men Bernstein har också 
påpekat att en utbildning helt i enlighet med en integrerad kod knappast existerar. 
För att klassificeras som integrerad kod är det tillräckligt att man är på väg mot en 
integration. En konsekvens för de studerande som genomgår en utbildning som 
kännetecknas av en integrerad kod är att de studerandes egna värderingar och 
ställningstaganden antas bli mer blottlagda och tillgängliga. Eftersom 
undervisningen i högre grad bygger på de studerandes aktiva deltagande och 
initiativ, tvingas de att mer öppet ta ställning i olika frågor. Socialisationen antas 
därför bli mer djupgående. 

En annan socialisation antas vara förbunden med undervisning enligt en 
sammansatt kod. Den starka klassifikation och inramning som råder ger enligt 
Bernstein upphov till en stark identite tskänsla bland de studerande, samtidigt som 
denna identitetsprägling inte omfattar mer djupgående och grundläggande principer 
och synsätt. Den starka avgränsningen mellan ämnen och avsaknaden av en 
övergripande och sammanbindande idé gör att identitetskänslan stannar på ytan. 
Ämnes- eller yrkesidentiteten kan också antas bli större för tekniker och läkare, 
eftersom den tekniska och medicinska kunskapen står längre ifrån 
"vardagskunskapen" än vad den ekonomiska och psykologiska gör. Det ligger 
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närmare till hands att vara "sin egen" ekonom eller psykolog än att vara sin egen 
tekniker eller läkare. 

Kommentar 

Som jag tidigare nämnt genomfördes bearbetningen och beskrivningen av de olika 
utbildningarna innan föreställningsbegreppet och modellen för intervjuanalyserna 
hade tagit sin slutgiltiga form. Vi visste m a o inte till fullo, vad dessa 
beskrivningar skulle relateras till. Även om några intervjuanalyser hade 
genomförts på andra frågor inom förstudien, var vi inte nöjda utan betraktade dessa 
som de första trevande försöken (se s 11 ff). Vår ambition var att försöka belysa 
föreställningar som var relevanta i ett samhällsreproducerande perspektiv. Men 
riktigt hur dessa kategorier skulle se ut och beskrivas visste vi inte. Därför var det 
också svårt att avgöra hur den utbildningsbeskrivning skulle se ut som var möjlig 
att relatera till detta okända.3 Bernsteins teori föreföll, som tidigare nämnts 
fruktbar, eftersom den behandlade utbildningens funktion i ett reproduktions
perspektiv. 

Allt eftersom nya intervjuanalyser tog form och diskussionerna kring 
föreställningsbegreppet fördjupades, blev vi mer och mer på det klara med det 
komplicerade i att relatera Bernsteins mer formmässiga begrepp till de 
innehållsligt bestämda föreställningskategorier vi ville beskriva. Dessutom gjorde 
det faktum att vi i våra intervjuanalyser hittade ett flertal studerande med avvikande 
och kritiska föreställningar, att Bernsteins och till viss del våra egna 
utgångspunkter började kännas "trånga". Bernsteins huvudproblem rör hur 
samhället regleras och reproduceras och då blir "avvikarna" inte så intressanta. Vårt 
intresse började emellertid på grund av den empiriska mångfalden, att riktas mot de 
kritiska föreställningarna och därmed även mot den ideologiska potentialen för 
förändring. Det var kanske inte så mycket i den grundläggande synen på samhället 
som det "skar sig" mellan Bernstein och oss, utan mer när det gäller med vilket 
intresse det studeras, från vilken synvinkel och med vilket fokus.4 

När det gäller den formmässiga karaktäristik som Bernsteins begrepp ger fann 
vi dem således svåra att relatera till innehållet i föreställningar. Utbildnings
kodernas effekter kan "avläsas" genom hur djupt socialisationen går. Denna 
dimension aktualiseras dock inte direkt i föreställningsanalysen. En antydan härom 
skulle dock de studerandes förändringar när det gäller föreställningar som 
subjektiva, kollektiva och ideologiska representationer kunna ge (jmf s 19 ff). 
Dessa representationsplan kan sägas innebära vilken grad av medvetenhet individen 
har om sina egna föreställningar och om "föreställandet" i sig. Föreställningar 
som subjektiva representationer är självklara för individen, det är m a o inte 

3 Att vi trots allt gjorde utbildningsbeskrivningarna i detta tidiga skede får till viss del 
tillskrivas den externfinansierade forskningsorganisationen, som en gång per år 
fordrade rapporter och resultat. Förutom preliminära intervjuanalyser var det vid 
ansökningstillfället lämpligt att även ha "handfasta" resultat i rapportform att komma 
med. 
4 För en utförligare diskussion av föreställningsbegreppets relation till Bernsteins 
analytiska modell, se Zetterström 1983, 1984, 1988. 
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uppenbarat att olika föreställningar om samma företeelse existerar. Med före
ställningar som kollektiva representationer framträder olika föreställningar om 
samma företeelse och motsättningarna mellan dem uppenbaras. För föreställningar 
som ideologiska representationer gäller att även relationen till handlandet är 
uppenbarad, föreställningarna utgör medvetna handlingsprinciper. Föreställningar 
som ideologiska representationer skulle då vara de som antas vara de mest 
djupgående, därefter kollektiva och slutligen subjektiva representationer som 
skulle vara de minst djupgående. 

En indirekt möjlighet att relatera innehållet i de studerandes föreställningar till 
Bernsteins begrepp finns också när det gäller de konsekvenser en stark eller svag 
klassifikation mellan utbildning och produktion antas ha. Variationsvidden i de 
studerandes föreställningar inom en utbildning med svag klassifikation borde efter 
genomgången utbildning vara mindre än för dem som deltagit i en utbildning vars 
relation till produktionen är mer indirekt. De studerande i teknik och ekonomi 
borde m a o uppvisa färre kritiska och avvikande föreställningar i slutet av 
utbildningen än psykologer och läkare. 

Eftersom Bersteins begrepp inte förde oss mycket närmare, när det gällde att 
försöka förstå och förklara innehållet i de studerandes föreställningar, gick vi vidare 
och försökte göra en mer innehållsnära beskrivning av de olika utbildningarna. 

Innehållskod^ 

Vi hade i flera omgångar diskuterat frågan om utbildningarnas innehåll och hur det 
skulle kunna bestämmas. De inledande diskussioner vi hade, rörde försök att 
karaktärisera "ämnet i sig". Dessa diskussioner hamnade dock i fruktlösa försök att 
skilja ut värderingar från kunskap. Istället valde vi nu att ta fasta på och försöka 
karaktärisera ämnets relation till samhället (i vid mening) samt hur denna 
relation förmedlas i utbildningen. Härvid skulle det vara möjligt att indirekt 
bestämma ämnets karaktär. En sådan bedömning skulle fastställa de underliggande 
principerna för utbildningsinnehållet och skulle alltså vara liktydigt med 
innehållskoden. Vi skiljde härvid mellan en konkret-objektsburen 
förmedling och en abstrakt-teoriburen förmedling av ämnets relation till 
samhället. 

Om vi börjar med ämnets relation till samhället, så kan den vara antingen 
konkret eller abstrakt. Konkret i den meningen att man sysslar med företeelser av 
materiell karaktär och abstrakt i den meningen att man sysslar med teorier, där mer 
konkreta företeelser får sin meningen i ljuset av en specifik teori. Ett ämnes olika 
delar kan självfallet vara av både konkret och abstrakt karaktär, men som helhet 
och i jämförelse med varandra blir de mer eller mindre konkreta respektive 
abstrakta. 

Om vi så övergår till hur ämnets relation till samhället förmedlas så kan denna 
förmedling sägas vara antingen objektsburen eller teoriburen. I det första fallet sker 
förmedlingen via materiella objekt och i det andra fallet via teorier. Förmedlingen 
av ämnets relation till samhället säger m a o både något om ämnets karaktär samt 

^ Redovisningen är hämtad från: Zetterström, B-O., Franke-Wikber g, S. & Hult, A. 
(1981). "Long-projektet: Teoretisk vidareutveckling". 
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hur denna förmedlas, konkret-objektsburet eller abstrakt-teoriburet. Dessa olika 
sätt att förmedla ämnets relation till samhället kallade vi objektsutpekande 
respektive kontextutpekande kod. 

Hur denna relation förmedlas antog vi även utgöra grunden för de studerandes 
förståelse av ämnets relation till samhället. Olika ämnens karaktär har således 
avgörande betydelse för på vilket sätt ämnet får sin samhälleliga framtoning både i 
utbildning, undervisning och i sista ledet, i de studerandes föreställningar. Detta 
innebär också att förståelsen av ett ämne med en objektsutpekande kod i sig kan 
vara teoretisk, men förståelsen av ämnets relation till samhället kan endast 
uttryckas konkret och via objekt. Förståelsen av relationen blir konkret-
objektsburen. För ett ämne med en kontextutpekande kod råder samma förhållande 
såtillvida att ämnet förstås teoretiskt, men däremot så är förståelsen av relationen 
till samhället abstrakt och därför i högre grad teoriburen. 

Vår bedömning av de fyra ämnena resulterade i att teknik och medicin 
karaktäriserades som objektsutpekande medan ekonomi och psykologi känne
tecknades av en kontextutpekande kod. 

Ämnena teknik och medicin har en konkret-objektsburen förmedling och därav 
följande förståelse av ämnets relation till samhället. De flesta kursmomenten är av 
konkret natur och det är genom materiella objekt (för teknik t ex balkar, broar osv 
och för medicin t ex muskler, nerver osv) som innehållet i dessa kursmoment kan 
relateras till samhället. Även teknikens mer abstrakta inslag som t ex matematik 
och fysik kan bara relateras till samhället genom att de ges konkret innebörd i 
teknologi och materiella objekt. 

Både när det gäller teknik och medicin är de objekt varmed relationen förmedlas 
entydiga (dvs en bro är en bro och en muskel är en muskel). Ämnets innehåll 
och ordning går från mikrostrukturer till makrostrukturer där relationen till 
samhället framstår klarare för makrostrukturerna, t ex för teknik, maskiner och för 
medicin, människokroppen. Konkret-objektsburen förmedling underlättar i en 
mening förståelsen eftersom den är entydig. Men denna förståelse är endast knuten 
till de materiella objekten. Ämnet ger inga ledtrådar för att förklara samhället som 
sådant, dvs dess sociala, politiska och ekonomiska organisering. Det är m a o 
svårt att "se" samhället genom dessa ämnen. Den möjlighet som finns att "avläsa" 
samhället utgörs av de effekter eller den påverkan som utövas på eller genom dessa 
ämnens objekt. T ex miljögifters inverkan på människokroppen, ekonomiska 
faktorers inverkan på den tekniska utvecklingen samt teknologins inverkan på 
miljön. Teknik skiljer sig dock från medicin såtillvida att teknik skapar 
produktivkrafter, vilket kanske gör det något lättare för tekniker att se sitt ämnes 
koppling till samhället. 

För att den kontextuella innebörden hos dessa ämnens objekt ska framträda 
krävs någon form av metateori eller att teorier eller förklaringar från andra ämnen 
kopplas till eller integreras med ämnet. I den maskintekniska utbildningen finns 
det kursmoment av denna "samhällsinplacerande" karaktär, t ex samhällskunskap, 
aktuella samhällsproblem och ergonomi. Den medicinska utbildningen har vissa 
kortare inslag av bl a socialmedicin, hygien och nutrition. Dessa kursmoment har 
varken inom teknik eller medicin någon högre status. Inom läkarutbildningen var 
de dessutom ofta fria från examination och av icke-obligatorisk karaktär. 

Den viktigaste effekten av ämnets och förmedlingens karaktär torde vara att 
ämnet framstår som det förmedlas, dvs utan närmare anknytning till det omgivande 
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samhällets politiska, ekonomiska och sociala liv. Ämnet framstår som objektivt 
eller värdeneutralt. För de studerande innebär det att det blir deras egna upplevelser, 
ämnets framtoning i massmedia etc som får utgöra grunden för "samhälls-
inplacerandet", i den mån det görs. 

Om vi övergår till den abstrakt-teoriburna förmedlingen och ämnena psykologi 
och ekonomi, så framstår de flesta kursmomenten som relativt abstrakta och 
ämnets relation till samhället förmedlas abstrakt och genom teorier. För dessa 
ämnen finns inte samma entydighet i begreppen som för teknik och medicin, 
enskilda fenomen förstås i stället i ljuset av en teori. T ex "inkomstskatt" eller 
"avvikande beteende" kommer därför att uppfattas på olika sätt beroende på vilken 
teori som tas som utgångspunkt. 

Psykologutbildningen innefattar förutom olika psykologiska teoribildningar 
även sociologi och pedagogik, vilka på olika sätt och utifrån olika aspekter 
behandlar förhållandet mellan individer, grupper och samhälle. Givetvis ingår även 
moment av mer konkret karaktär. I ekonomutbildningen presenteras olika 
ekonomiska teoribildningar, men även många moment av mer konkret karaktär 
ingår. För dessa båda utbildningar gjorde vi bedömningen att förmedlingen i 
huvudsak är abstrakt-teoriburen, men med inslag av konkret-objektsburen 
förmedling. Vi menade dock att den resulterande förståelsen hos de studerande 
skulle bli teoriburen trots de konkreta inslagen. Detta eftersom de mer abstrakta 
och teoretiska inslagen har en strukturerande och integrerande potential. De 
konkreta momenten ges härmed en kontextuell innebörd och mening. 

Abstrakt-teoriburen förmedling ger en teoriberoende förståelse av ämnets 
relation till samhället. Förståelsen blir därmed mångtydig. Graden av 
mångtydighet kan variera dels med teoriernas inre struktur (komplexitet, 
begreppsrikedom m m) och dels med antalet konkurrerande eller kompletterande 
teorier. Samtidigt som det är lättare att "se" samhället genom ämnena ekonomi 
och psykologi jämfört med teknik och medicin, så föreligger en svårighet av 
motsatt slag. Hur skall den mångtydighet som ämnet frammanar kunna reduceras? 
Om man antar att individen eftersträvar reducering av mångtydighet, så finns flera 
alternativ. Konkurrerande teorier kan värderas gentemot varandra med hjälp av en 
mer eller mindre medveten och utarbetad metateori. Vidare kan konkurrerande och 
mer begränsade teorier kombineras med en mer omfattande. Slutligen kan också 
teorier ställas mot "verkligheten", vilket skulle favorisera de mer i detalj 
utarbetade. Exempelvis kan man inom ekonomutbildningen presentera olika 
ekonomiska system och modeller, som planekonomi, marknadsekonomi och s k 
biandekonomi. Utan att man behöver värdera dessa i utbildningen framstår 
blandekonomimodellen förmodligen som den rimligaste när de ställs emot hur ett 
företag fungerar ute i samhället. Objektivitet och värdeneutralitet i utbildningen 
kan tillgodoses genom en form av pluralism vad gäller ämnesinnehållet. Den 
mångtydighet denna pluralism kan ge upphov till kan då reduceras med hjälp av 
verkligheten, t ex i form av projektarbeten där man arbetar med konkreta företag. 
Härigenom reduceras antalet möjliga teorier, verklighetsexemplet pekar ut den 
"rätta" teorin som får en entydig och kontextuell innebörd. 

Även för psykologi finns behovet av entydighet, men de positioner som 
psykologerna skall inta är inte lika "betydelsefulla" som ekonomernas. En större 
teoretisk pluralism är möjlig. Moment av typen praktik, utredningar och 
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behandlingsarbete garanterar ändå en rimlig tillämpning av teorier och en större 
entydighet i förståelsen av olika teoriers tillämpbarhet. 

De karaktäristika vi hade lyft fram menade vi skulle få konsekvenser för 
intervjuanalysen i främst två avseenden. Dels huruvuda de studerandes före
ställningar direkt eller indirekt skulle komma till uttryck i deras utsagor. Dels i 
vilken grad föreställningar om ämnet, om relationen ämne-samhälle samt om 
samhället skulle ha en ämnes-extern eller ämnes-intern bestämning. De 
konsekvenser vi här diskuterade gällde givetvis de intervjuer som genomfördes med 
de studerande i slutet av utbildningen. 

Medicin och teknik karaktäriserades med den objektsutpekande koden, där 
ämnets relation till samhället är konkret och förmedlingen av denna relation är 
objektsburen. Detta menade vi skulle innebära att analysarbetet inte kunde inriktas 
på att söka ideologier "på ytan", i de konkreta objekt och exempel som de 
studerande kunde förväntas belysa samhället genom. De studerandes föreställningar 
skulle endast indirekt komma till uttryck i deras utsagor och intervjuanalysen 
måste därför söka sig bakom eller till det som implicit sägs.6 

I en konkret-objektsburen förmedling ligger att de konkreta objekten pekas ut 
men att något sammanhang eller någon djupare kontextuell innebörd inte ges. Av 
detta drog vi slutsatsen att innehållet i sig inte skulle ge direkta återverkningar på 
föreställningsnivån. Det är snarare bakom det egentliga innehållet, på en metanivå 
som det ideologiska budskapet finns. Grundvalen i detta budskap är att medicin 
och teknik framstår som akontextuellt. En konsekvens av denna framtoning kan 
t ex vara att när problem inom ämnet diskuteras kommer symptom att hamna i 
förgrunden och orsaker utanför själva ämnesområdet förbigås. Det ideologiska 
budskapet antogs också få betydelse för hur de medicin- och teknikstuderande 
skulle uppfatta sin roll och funktion i en vidare mening. Man skulle komma att se 
sig som experter inom sitt specialområde medan samhälleligt betingade problem 
skulle uppfattas ligga utanför ens ansvarsområde. 

Eftersom medicin och teknik inte antas ge någon djupare kontextuell innebörd 
är den ämnesinterna bestämmningen av föreställningar rörande ämnet-samhället 
relativt begränsad. Det innebär att de ämnesexterna faktorerna kan få större 
spelrum. Bl a den massmediala framställningen av ämnet, dess samhälleliga 
relation och innebörd kan få stort inflytande över de studerandes föreställningar. 
Detta förutsatt att det finns en strävan hos dem att förstå ämnets-yrkets relation till 
samhället eller samhället över huvud taget. Om denna strävan saknas kan ämnet 
komma att framstå som omöjligt att relatera till ett större samhälleligt 
sammanhang, dess objektiva natur och rena "samhällsobefläckade" karaktär blir det 
som framträder. 

Ämnena ekonomi och psykologi bedömdes domineras av en kontextutpekande 
kod och därav följande abstrakt-teoriburen förståelse av ämnets relation till 
samhället. Denna mer abstrakta och teoriberoende förståelse antog vi också skulle 
komma till mer direkt uttryck i de studerandes utsagor, som ett mer explicit 
resonemang om sammanhang och orsaker. Intervjuanalysen skulle i högre grad 
kunna göras direkt "på raderna", jämfört med medicin- och teknikstuderande. Att 
olika teorier i de kontextutpekande ämnena mer direkt behandlade ämnets realation 

6 Jmf den tidigare diskussionen om analysen av de studerandes syn på medicinens roll i 
samhället, s 11. 
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till samhället menade vi också skulle innebära att de föreställningar de studerande 
uppvisade i slutet av utbildningen, i högre grad än för de objektsutpekande 
ämnena, skulle ha en ämnesintern bestämning. 

De implikationer vi kunde se för analysen och de studerandes föreställningar 
rörde främst tre frågeområden i intervjun; problem inom sektorn, yrkesfunktioner 
samt till viss del undervisning och utbildning. 

Kommentar 

Om jag så övergår till att kommentera våra dåvarande resonemang och slutsatser, 
så vül jag först och främst understryka en viktig del i den ideologiska processen 
eller föreställandet som process, som vi inte diskuterade vid tidpunkten för 
utbildningsbeskrivningarna. Jag har dock diskuterat detta tidigare i olika 
sammanhang (se bl a s 32). Vad resultatet i form av föreställningar kommer att bli 
av ett bestämt innehåll beror inte bara på detta innehåll, utan hänger i allra högsta 
grad samman med vilka föreställningar som redan finns hos individen. Vi är inga 
"blanka kort" som passivt tar emot vad som strömmar emot oss. Vi har redan 
föreställningar och beroende på deras innehåll kommer vi att uppfatta och bearbeta 
det vi möter olika. 

Vad vi m a o behandlade i den ovan redovisade utbildningsbeskrivningen var en 
del av utlärningens förutsättningar, dvs en aspekt av ämnenas karaktär. Det 
vi inte berörde när vi diskuterade möjliga konsekvenser av olika utbildnings-
karaktäristika var inlärningens förutsättningar, dvs de studerandes initiala 
föreställningar. Det är i samspelet mellan dessa båda förutsättningar, utlärningens7 

och inlärningens som svaret på frågan om föreställningars utveckling måste sökas. 
Detta samspel pekar också på komplexiteten i den s k ideologiska överföringen 
och det vanskliga i att försöka förutsäga resultatet av den. Denna begränsning 
måste hållas i minnet då man bara diskuterar den ena av de båda förutsättningarna. 

Detta innebär dock inte att beskrivningarna för den skull saknar värde, men de 
spekulationer angående de studerandes förändringar som görs är väldigt osäkra. Att 
helt och hållet kartlägga utlärningens och inlärningens förutsättningar torde vara 
en omöjlighet, men att lära känna delar av dem kan ändå ge vissa ledtrådar till att 
förstå kommande resultat. Den karaktäristik vi gjort av de fyra utbildningarna är 
därtill relativt grov och tar t ex inte hänsyn till att kursmoment av rent 
kvantitativt liten omfattning kan få stor genomslagskraft, bl a om de har en 
strukturerande och integrerande potential. 

Vad vi försökte komma åt när vi gjorde dessa beskrivningar var en innehållslig 
bestämning av de olika ämnena och därmed indirekt utbildningarna. Man kan väl 
säga att vi bara till hälften lyckades. Den karaktäristik vi gjorde kommer bara 
indirekt åt innehållet och kan kanske beskrivas som en formmässig karaktäristik 
av ett möjligt utbildningsinnehåll. Det möjliga innehållet varierar dock för de 
olika typerna av förmedling. Med innehåll menar jag utbildningarnas innehåll i 
termer av föreställningar eller åtminstone som möjligt att relatera till innehållet i 
de studerandes föreställningar. 

7 I vid mening, innefattar även t ex massmedial påverkan och "verkliggjorda 
föreställningar" dvs de föreställningar olika verksamheter är uttryck för. 
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De implikationer vi kunde se för de studerandes föreställningar rörde dock inte 
direkt innehållet i föreställningarna. För teknik och medicin som kännetecknades 
av en objektsutpekande kod, menade vi att den viktigaste effekten torde vara att 
ämnet framstod som akontextuellt, dvs med föga anknytning till det omgivande 
samhällets politiska, ekonomiska och sociala liv. När de studerande "tvingades" att 
uttala sig om orsaker och sammanhang skulle ämnesexterna faktorer, t ex den 
massmediala framtoningen få ett stort utrymme. För de kontextutpekande ämnena 
psykologi och ekonomi skulle den ämnesinterna bestämningen vara större. Men 
vad det föreställningsrelevanta innehållet i den kontext som utbildningen pekar ut 
skulle vara, ger innehållskoden ingen ledtråd om. 

För att komma närmare ett föreställningsrelevant innehåll, åtminstone för den 
objektsutpekande koden, ska jag försöka utveckla hur de olika kodernas innehåll 
kan göras meningsfullt för de studerande. Den ämnesinterna bestämningen är större 
för de kontextutpekande ämnena även när det gäller hur pass meningsfulla, 
begripliga och attraktiva olika innehåll eller teorier är. Det har då att göra med 
teoriernas inre logik, förklaringsvärde, omfattning, begreppsrikedom etc. 
Innehållet kan göras meningsfullt och relevant på ett abstrakt och teoretiskt plan. 
För den objektsutpekande koden däremot kan inte innehållet göras meningsfullt 
enbart teoretiskt. I en konkret-objektsburen förmedling måste objekten referera till 
etablerad praktik för att bli meningsfulla för de studerande. Det är m a o inte en 
inre logik som är väsentlig utan logiken finns "utanför" i de konkreta 
verksamheter utbildningen förbereder för. I en abstrakt-teoriburen förmedling 
däremot kan ett innehåll eller en teori vara meningsfull och attraktiv även utan att 
vara representerad i etablerad praktik. 

Nästa steg i resonemanget gäller då hur de etablerade praktikerna ser ut för de 
olika utbildningarna, om de är entydiga eller mångtydiga i termer av 
föreställningar. När det gäller yrkesutbildningar så är givetvis denna fråga av 
relevans även för de kontextutpekande ämnena. För ekonomutbildningen antog vi 
redan i den första utbildningsbeskrivningen (1980), att dess mer direkta koppling 
till produktionen skulle ge ett mindre utrymme för avvikande och kritiska 
föreställningar. Den verksamhet utbildningen förbereder för är i hög grad uttryck 
för ett accepterande av de grundläggande makt- och fördelningsprinciper som råder. 
I föreställningshänseende är ekonomyrket mer entydigt än psykologyrket. Dvs den 
mångtydighet som den abstrakt-teoriburna förmedlingen skapar torde i högre grad 
reduceras för de ekonomstuderande än för de psykologstuderande. För psykolog
yrket antog vi en större frihet och ett större utrymme för olika föreställningar, en 
större mångtydighet i föreställningshänseende. Förutom psykologutbildningens 
mer indirekta koppling till produktionen så kan även det faktum att yrket är 
relativt nytt och att gränserna och målsättningen för verksamheten därmed inte är 
så fast etablerade, ha betydelse för dess mångtydighet. Ett flertal teorier inom 
utbildningen kan också medföra ett större antal förändringar av de studerandes 
föreställningar mellan första och andra intervjutillfället, eftersom de initiala 
föreställningarna i högre grad kan antas utmanas av och "skavas mot" de som 
utbildningen förmedlar. Det är således, speciellt för psykologutbildningen svårt att 
koppla den abstrakt-teoriburna förmedlingen av ämnets relation till samhället till 
någon specifik föreställningskategori. 

När det gäller ämnena teknik och medicin och den konkret-objektsburna 
förmedlingen av relationen till samhället, är innehållets meningsfullhet i högre 
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grad beroende av att utbildningen kan relatera innehållet till etablerad praktik inom 
yrket. Ju närmare den konkreta yrkespraktiken en utbildning bedrivs desto 
entydigare bild av den kommande yrkesverksamheten borde den förmedla, förutsatt 
att verksamheten kan beskrivas som entydig. En central fråga blir då vilka 
föreställningar dessa båda yrkesverksamheter kan antas vara uttryck för. Läkaryrket 
har vuxit fram under lång tid och har en fast och etablerad form för verksamheten 
och dess målsättning. Om läkarens verksamhet i stora drag kan beskrivas som att 
ta emot enskilda patienter och utifrån deras symptom ställa diagnos samt ordinera 
behandling, så är det denna entydiga verksamhet som utbildningen kommer att 
relatera sitt innehåll till. Läkarutbildningen bedriver också sin verksamhet väldigt 
nära och till stora delar i den konkreta verksamhet som så småningom ska bli de 
studerandes arbetsplats. Trots att läkarutbildningen, liksom psykologutbildningen 
har en indirekt relation till produktionen, och därmed borde ha ett större utrymme 
för alternativa och kritiska föreställningar, så kan en entydig verksamhet antas 
minska detta utrymme avsevärt. 

Teknikerns verksamhet är inte lika fast etablerad och "offentlig" som läkarens 
och därmed också svårare att beskriva på ett entydigt sätt. Det gäller dock i hög 
grad en verksamhet inom näringslivet, där uttrycken för mer kritiska eller 
omstörtande föreställningar kan antas vara sällsynta. Såtillvida kan de 
verksamheter utbildningen skall relatera sitt innehåll till antas vara relativt 
entydiga. 

Det möjliga innehållet i en konkret-objektsburen förmedling skulle således, 
eftersom det måste relateras till en konkret verksamhet vara mer begränsat än för 
den abstrakt-teoriburna förmedlingen. Det som då skulle avgöra begränsningens 
storlek är graden av entydighet för den aktuella verksamheten. 

Vissa skillnader finns dock mellan läkar- och teknikerutbildningen. De 
moment av "samhällsinplacerande" karaktär som finns i dessa utbildningar, 
genomförs på olika sätt. I den tekniska utbildningen pågår de kontinuerligt under 
hela utbildningen som s k strimma-ämnen, t ex samhällskunskap, aktuella 
samhällsproblem och ergonomi, medan dessa moment i läkarutbildningen kommer 
in som enstaka, ofta icke-obligatoriska kurser i bl a socialmedicin, hygien och 
nutrition. Eftersom strimma-ämnena utgör ett kontinuerligt inslag, kan dessa 
moment tänkas få större genomslagskraft hos de teknikstuderandes föreställningar 
än motsvarande kurser för de läkarstuderandes. Andra "störningsmoment" som kan 
tänkas få konsekvenser för det teknikstuderandes föreställningar är miljörörelsen 
och den ständigt pågående massmediadebatt som på olika sätt ifrågasatt teknikens 
"välsignelser". 

Huruvida det ovan förda resonemanget kan hjälpa till att förstå och förklara de 
föreställningar de studerande ger uttryck för i slutet av utbildningen återstår att se. 
Resonemanget måste dock betraktas som ett mycket preliminärt försök att relatera 
utbildningskaraktäristika till innehållet i de studerandes föreställningar. De 
antaganden som gjorts när det gäller de olika yrkenas entydiga respektive 
mångtydiga verksamhet saknar dessutom empirisk underbyggnad då de baseras på 
mina egna "common-sense"-uppfattningar. Förhoppningsvis har dock resone
manget, oberoende av rimligheten i de kopplingar som kunnat göras mellan 
utbildningskaraktäristika och föreställningar, visat på det komplicerade i att över 
huvud taget försöka göra sådana kopplingar. Utbildningsinnehållet kan också 
karaktäriseras på många olika sätt och det sätt man väljer får konsekvenser för 
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vilka slutsatser som kan dras. Så här i efterhand skulle kanske ett försök att 
karaktärisera de olika utbildningarna i föreställningstermer varit det lämpligaste. 
Det var emellertid omöjligt då eftersom föreställningsbegreppet ännu inte var 
färdigutvecklat. Uppgiften förefaller även nu svår att genomföra, det skulle i så fall 
bli fråga om att försöka skaffa sig en överblick över kursinnehåll och kurslitteratur 
och bestämma dominerande föreställningsinnehåll. Dessutom kan det, som jag till 
viss del varit inne på ovan när det gäller verksamheternas utseende och 
samhällsdebatten, vara många andra faktorer som har betydelse för föreställandet 
som process. Ett kursmoment av relativt ringa omfattning kan t ex få stor 
genomslagskraft hos de studerande om det, så att säga ligger i tiden och har en 
strukturerande och integrerande potential. 

Sist men inte minst så hänger svårigheterna att förstå och förklara eventuella 
förändringar i de studerandes föreställningar som en effekt av utbildning, samman 
med de studerandes initiala föreställningar. Hur de studerande föreställer sig det 
kommande yrkets funktion när de påbörjar sina studier kommer att ha betydelse för 
hur de olika aspekter av utlärningens förutsättningar som behandlats ovan kommer 
att bearbetas och integreras. 

Tidskriftsgranskning** 

I början av projektet genomfördes också en tidskriftsgranskning, där en tidskrift för 
vardera sektor, dvs ekonomi, medicin, psykologi samt teknik granskades med 
avseende på innehållet. Studien var explorati v och avsikten var dels att få vissa 
uppslag om vilka föreställningar som fanns företrädda inom yrkeskåren och som 
därmed kunde säga något om i vilken riktning de studerande kunde tänkas 
förändras. Dels var avsikten också att, genom att ta del av problem och debatt 
inom de olika områdena få en grund för och idéer till relevanta frågeområden och 
metoder inför huvudundersökningen. De fyra tidskrifter som granskades valdes efter 
samråd med ämnesföreträdare för var och en av de olika utbildningslinjerna. Valet 
föll på Ekonomen, Psykolognytt, Ny Teknik samt Läkartidningen, vilka alla 
ansågs ha god spridning bland både yrkesverksamma och studerande. Därmed fanns 
det också goda skäl att anta att de representerade de värderingar, föreställningar och 
intressen som en övervägande del av de verksamma yrkesutövarna inom respektive 
ämnesområde företrädde. 

Fyra årgångar från 1971-77 granskades, fem nummer vardera för åren 1971, 
1973 och 1975 samt tio nummer 1977. Samtliga utvalda tidskriftsnummer 
granskades och artikelrubriker antecknades. En kort sammanfattning av innehållet 
gjordes, men kortare notiser och artiklar under en fjärdedels sida medtogs ej. 
Artiklarna klassificerades därefter utifrån innehållet i olika kategorier. Vissa 
kategorier framstod som "naturliga" eftersom dessa områden beretts ett stort 
utrymme i tidskrifterna, medan andra var kategorier som föreföll intressanta utifrån 
Long-projektets utgångspunkter. Vi jämförde också innehållet i tidskrifterna med 
de problem som studerande, lärare och yrkesutövare hade angett som centrala 

^ Redovisningen är hämtad från: Franke-Wikberg, S. & Hult, A. (1979). "Long-
projektet: En innehållsmässig granskning av ett urval facktidskrifter under perioden 
1971-77". 
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problem inom respektive sektor i den tidigare omtalade förstudien. För varje 
tidskrift redovisades innehållet under följande rubriker: "Tidskriftens uppläggning", 
"Kategorier och fördelning på kategorier", "Tidskriftsinnehållet i relation till de i 
intervjustudien angivna problemen", "Uttryck för föreställningar i tidskrifts
materialet", "En ekonom (psykolog osv) som han framstår i Ekonomen 
(Psykolognytt osv)" samt "Metodiska implikationer". 

Jag ska här bara kort säga något om vilken typ av innehåll som dominerade i 
tidskrifterna och om intervjusvaren jämfört med innehållet, för att därefter mer gå 
in på uttryck för föreställningar i tidskriftsmaterialet. Den sistnämnda aspekten är 
intressant i det här sammanhanget eftersom den ger en viss information om de 
föreställningar som kunde antas prägla den yrkesverksamhet utbildningarna skulle 
förbereda för. I denna mening kan den indirekt säga något om utlärningens 
förutsättningar. Även för denna studie gäller dock att den genomfördes innan 
föreställningsbegreppet till fullo var utvecklat, varför de föreställningar vi spårade 
i tidskriftsmaterialet inte är direkt relaterbara till de föreställningskategorier som de 
studerande senare kommer att "tala" genom. 

I jämförelse med intervjumaterialet visade det sig, inte särskilt förvånande, att 
yrkesutövarna var den grupp som i sina problemangivelser uppvisade de största 
likheterna med tidskriftsinnehållet. Huvudtendensen var att de problem som 
tidskrifterna och yrkesutövarna aktualiserade var snävare och mer inriktade på 
tekniska lösningar än de mer övergripande och samhällsinriktade problem som i 
första hand de studerande men i viss mån ä ven lärarna tog upp. I tidskrifterna 
upptar redovisning och presentation av nya tekniker inom de olika sektorerna stort 
utrymme, t ex nya datasystem och administrativa system i ekonomi, nya rön vad 
gäller sjukdomar och behandlingsmetoder i medicin, nya terapimetoder i psykologi 
och nya tekniker och produkter i teknik. 

Det grundläggande perspektiv som genomsyrade innehållet i tidskriften 
Ekonomen visade sig indirekt genom att de existerande makt- och fördel
ningsprinciperna i samhället på ett självklart sätt utgjorde utgångspunkten för 
merparten av artiklarna. Denna, som vi benämnde, "status-quo"-föreställning var 
den bärande tanken bakom artiklar med såväl företagsekonomisk som 
nationalekonomisk inriktning. Föreställningen tycktes bygga på ett synsätt som 
innebar att vad som är det bästa för företagen är också allas vårt bästa. Huvuddelen 
av innehållet som var av informerande och redovisande typ, utgick från ett 
effektivitetstänkande som åsyftade en mer rationell och lönsam drift av företagen. 
Skattefrågor och statliga bidrag behandlades också relativt flitigt. Förslag gavs t ex 
om att avskaffa bolagsskatten, skriva ner kronans värde och att slopa 
arbetsgivaravgiften. Här kunde läsaren också få anvisningar om hur företag och 
aktieinnehavare kunde gå tillväga för att minimera sina skatteutgifter samt för att 
erhålla statliga bidrag. Här tyckte vi oss spåra ett "staten är inte jag"-tänkande. 
Kritiska artiklar saknades dock inte helt. I två artiklar behandlades t ex utbild
ningen och möjligheterna att skapa en alternativ företagsekonomi som, istället för 
att ta sin utgångspunkt i ledningens och ägarnas intressen, skulle beakta 
löntagarnas, konsumenternas och samhällets krav på produktionen. En alternativ 
företagsekonomi måste ifrågasätta vad vi ska ha företagen till, framfördes i 
artikeln. 
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Genomgången av Läkartidningen^ gav vid handen att den kraftigt ökande 
efterfrågan på sjukvård under 70-talet skapade ett stort tryck på läkaren. 
Tidskriftsmaterialet gav uttryck för en syn på läkaren som något tillspetsat 
benämndes föreställningen om "den oumbärlige och ouppnåelige samariten". 
Tidskriftsmaterialet dominerades av artiklar om diagnos och behandling. En läkare 
skulle kunna bota alla slags sjukdomar. Sjukvårdsköerna ökade inom alla 
områden, inte minst långtidsvården. Utredningar som redovisades pekade på att inte 
bara läkaren, utan även andra personalkategorier och inte minst patienten borde ha 
inflytande över vården. Centraliseringen och de stora sjukvårdsenheterna började 
också ifrågasättas. En föreställning om "sjukvården ut till folket" kunde spåras i 
tidskriftsmaterialet. Samtidigt ökade intresset för företeelser som egen vård och 
friskvård, bakom vilka föreställningen om "det personliga ansvaret hos individen" 
kunde utläsas. Ansvaret för den egna hälsan låg till stora delar hos individen själv. 
Detta resonemang blev särskilt tydligt när sjukdomar till följd av missbruk, 
framför allt alkohol och tobak, diskuterades. Bl a föreslogs högre försäkrings
premier och speciell sjukvårdsavgift för rökare. Genom friskvård och egenvård 
skulle patienten inte längre bli ett objekt och sjukdomar skulle kunna förhindras 
att bryta ut eller fördröjas, menade man vidare. Kritiska röster ansåg dock att de 
föreslagna åtgärderna var att se som vårdapparatens recept för rationalisering. 

Vid genomgången av tidskriften Psykolognytt fann vi påfallande många 
artiklar som var antingen direkt eller indirekt uttryck för psykologens diffusa 
yrkesidentitet. Tidskriftsmaterialet avspeglade vad vi kallade föreställningen om 
"den oupptäckta och/eller outvecklade identiteten". Många av artiklarna kunde ses 
som ett led i en strävan att "muta in" specifika områden som lämpade för just 
psykologer, att peka på var psykologerna skulle kunna göra värdefulla insatser. 
Strävandena att markera ett eget revir kom också till uttryck när man reagerade 
mot att det i utredningar, organisationsplaner etc bortsågs från psykologiska 
problem och helt fokuserades på sociala faktorer. Ett annat exempel var den 
märkbara irritationen över att lekmän inkräktade på psykologernas område och 
bedrev allehanda psykoterapeutisk verksamhet. Klara kriterier på vad psykoterapi 
innebär efterlystes också. Lämpliga arbetsformer debatterades och en ökande flora 
av alternativa metoder redovisades. Under denna period redovisades också en mängd 
terapimetoder (bl a Janovs "primalskrik"), vilket kanske kunde tolkas som ett 
uttryck för psykologernas sökande efter en distinkt profil eller identitet. Mot slutet 
av perioden böljade också kritiska röster höjas mot terapivågen, mot dess bristande 
koppling till samhället, dess US A-dominans, terapeuternas politiska omedvetenhet 
m m . Är psykologerna nöjda med att sitta i sitt elfenbenstorn och "terapera" en 
utvald skaâ*a, frågade en kritiker. 

I tidskriften Ny Teknik uttrycktes, såväl när det gällde artiklar av redovisande 
karaktär som de mer sällsynta diskuterande artiklarna, en förvissning om teknikens 
framtida expansion och teknikernas ökande inflytande. Det vi kallade en "framtiden 
är vår"-föreställning dominerade innehållet. En medvetenhet fanns dock om de krav 
som ställs utifrån, på en humanisering av tekniken och teknikutvecklingen samt 
på ett ökat ansvarstagande för teknikern vad gäller utvecklingens konsekvenser. 
Ibland framskymtade i tidskriftsmaterialet att den tidigare kortsiktiga planering 

9 Granskningen av Läkartidningen utfördes inom ramen för ett Cl-arbete av bl a Inger 
Andersson. Tillsammans med henne anpassades denna del av uppsatsen till rapporten. 
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som kännetecknat utvecklingen behövde ersättas med en planering på längre sikt. 
Detta förutsatte bl a en politisk diskussion om målsättningen som skulle innebära 
att teknikerna måste underordna sig ett fastställt program för den tekniska 
utvecklingen. Motsatta åsikter kom också till direkt uttryck. Teknikerna var 
experterna som hade kunskaperna och man fick inte begränsa deras frihet. Mellan 
raderna på vissa artiklar kunde utläsas att om vi bara lät teknikerna hållas och 
arbeta utan styrning från olika håll skulle allt utvecklas till det bästa. Tilltro till 
experterna förutsattes. Bland teknikerna liksom bland psykologerna kunde en viss 
irritation förmärkas över att icke-experter och allmänhet la sig i frågor som 
tidigare varit förbehållna teknikerna. Ett exempel härvidlag gällde vem som skulle 
bedöma kärnkraftens risker. Den s k "framtiden är vår"-föreställningen kom ibland 
till direkt uttryck, bl a i följande rubriksättning; "Ingenjören - framtidens 
makthavare?". Ledande tekniker intervjuades här, och var relativt ense om att 
teknikern skulle att få en avsevärt större plats i framtiden. Artikelförfattaren 
uppmanade avslutningsvis läsaren att fundera över olika framtidsaspekter och i 
vilken riktning tekniken skulle styras. "För styr den gör vi väl", avslutade han. 

Kommentar 

Genom att analysera tidskriftsmaterialet i termer av de föreställningar som kom 
till uttryck, försökte vi sammanfatta det sätt på vilket innehåll och frågeställningar 
presenterades och diskuterades. När jag så här i efterhand ska kommentera dessa, 
skulle jag vilja betrakta "föreställningarna" som de verksamma yrkesutövarnas 
beskrivningar av de aktuella verksamheterna. Med ett sådant betraktelsesätt vore 
det möjligt att diskutera relationen mellan dessa beskrivningar och de antaganden 
som gjordes i förra avsnittet om de olika verksamheternas entydighet respektive 
mångtydighet. Beskrivningarnas giltighet i dag kan dock ifrågasättas eftersom 
granskningsperioden inte sträcker sig längre än fram till 1978, men de kan ändå 
ses som relevanta för den yrkesverksamhet som de i projektet ingående 
utbildningarna hade att förbereda de studerande för. 

I tidskriften Ekonomen kom den s k "status-quo"-föreställningen till indirekt 
uttryck, den var så självklar att den inte ens behövde uttalas explicit. De 
redovisningar av nya tekniker och system som flitigt förekom byggde nästan 
uteslutande på ett effektiviserings- och rationaliseringstänkande vars yttersta mål 
var att öka företagens vinst. Trots att vissa avvikande uppfattningar redovisades 
blev den sammantagna bilden av verksamheten relativt entydig i föreställnings
hänseende. Även om förmedlingen delvis kan antas vara abstrakt-teoriburen och 
därmed möjliggöra en mer mångtydig bild av verksamheten kan den entydiga 
verksamhet utbildningen ska förbereda för, förutsättas starkt begränsa antalet 
möjliga teorier i en yrkesutbildning. Den entydiga verksamheten kan därmed antas 
bidra till att reducera den möjliga mångtydigheten på ekonomlinjen. Jämfört med 
den slutgiltiga innebörden i föreställningsbegreppet kan dock en övergripande 
status quo-tanke sägas vara representerad i fler än en föreställningskategori. 

För Läkartidningen gäller att de föreställningar med vilka vi beskrev innehållet 
inte direkt uttalar sig om huruvida verksamheten är entydig eller mångtydig. 
Läkartidningen domineras dock av en mängd artiklar om diagnos och behandling 
av olika sjukdomstillstånd. Indirekt kan detta innehåll sägas beskriva en 
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verksamhet som relativt entydigt går ut på att lära sig och sedan tillämpa olika 
metoder för diagnos och behandling av enskilda patienter. Den konkret-
objektsburna förmedlingen skulle i så fall få sin mening i denna typ av 
verksamhet, en mening som tydligast skulle framträda när de studerande själva får 
tillämpa sina kunskaper i direkt patientarbete under handledning av yrkesverk
samma läkare. 

Den beskrivning av psykologens yrkesverksamhet som förmedlas av 
Psykolognytt och som karaktäriserades som en föreställning om "den oupptäckta 
och/eller outvecklade identiteten" indikerar indirekt en mångtydig verksamhet. Det 
fanns många olika bud om vilka teorier och förklaringsgrunder som var de rätta, 
vad man borde ägna sig åt, vilka grupper som var i s törst behov av hjälp och 
vilken hjälp som borde erbjudas, vilka arbetsmetoder man borde använda osv. Den 
abstrakt-teoriburna förmedlingen och den mångtydighet den antas skapa av ämnets 
relation till samhället kan här inte förväntas reduceras av en entydig verksamhet. 

Skillnaden mellan det slutgiltiga föreställningsbegreppet och den analys vi 
gjorde av tidskrifterna blir särskilt tydligt för den föreställning som vi menade 
avspeglade sig i tidskriften Ny Teknik. Den s k "framtiden är vår"-föreställningen 
kom till uttryck i redovisningen av nya produkter och tekniker, men den kom 
även till uttryck oberoende av hur man ville lösa de problem och negativa 
konsekvenser av utvecklingen som började tas upp i tidskriften. Föreställningar i 
den slutgiltiga innebörden skulle då snarare vara de olika lösningarna på 
teknikens dilemma som diskuterades, t ex att teknikern/experten utan inblandning 
av andra borde få utveckla tekniken eller att teknikens utveckling måste styras av 
politisk och långsiktig planering. Att området skulle expandera och teknikerns 
inflytande skulle bli stort var man relativt överens om oberoende av den 
grundläggande synen på teknikerns yrkesfunktion och teknikens utveckling, dvs 
vilken föreställning man kunde sägas ha. Samtliga föreställningar kan således ge 
uttyck för "framtiden är vår", men på olika sätt. 

Den s k "framtiden är vår"-föreställningen ger därmed inga ledtrådar till om 
verksamheten är entydig eller mångtydig i föreställningshänseende. Huvuddelen av 
tidskriftsmaterialet bestod dock inte av uttalade meningsmotsättningar om den 
tekniska utvecklingen som skulle kunna indikera en mångtydig verksamhet, utan 
av en mängd produkt- och teknikredovisningar. Ett sådant innehåll ger ingen 
explicit beskrivning av verksamheten, men indirekt kan detta innehåll kanske 
tolkas som en beskrivning av verksamheten som en ständig och relativt 
oproblematisk produktutveckling. Om den konkret-objektsburna förmedlingen har 
sagts att den måste ge de entydiga objekten en meningsfull innebörd genom att 
relatera dem till en konkret verksamhet. Det är således möjligt att den verksamhet 
som utbildningen kommer att relatera sitt innehåll till, bl a i de projekt- och 
specialarbeten som förekommer i slutet av utbildningen kommer att vara relativt 
entydig. Den ovan angivna tolkningen av det stora antalet produkt- och 
teknikredovisningar kan dock inte knytas till en föreställningskategori. Denna 
tolkning skulle kunna inrymmas i flera av de slutgiltiga kategoribeskrivningarna. 

De innehållsbeskrivningar av fyra facktidskrifter som jag här relaterat och 
velat betrakta som yrkesutövarnas beskrivningar av respektive verksamhet har 
givit visst stöd för de antaganden som gjordes i förra avsnittet. De beskrivningar 
som redovisats av utbildningarna och verksamheterna har dock inte, trots de 
spekulationer om förändringar av de studerandes föreställningar de kan föranleda, 
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gjorts för att kunna åstadkomma tillförlitliga prognoser eller hypoteser, utan för 
att som tidigare nämnts skapa en referenspunkt gentemot vilken de framtida 
resultaten och eventuella förändringar kan diskuteras. Dessa beskrivningar är inte 
tillräckliga för att förstå och förklara vad som händer med de studerandes 
föreställningar under högskoletiden. Att utbildningsinnehållet, verksamhetens 
"utseende", den samhälleliga debatten om och bilden av det framtida yrket har 
betydelse förefaller dock självklart. Om de aspekter som här fångats kan bidra med 
förklaringar återstår att se. I nästa avsnitt ska vi titta närmare på ekonomen, 
psykologen, teknikern och läkaren med allmänhetens ögon. Den beskrivningen 
kan kanske ses som en del av den samhälleliga bilden av dem. 

Allmänhetens föreställningar om yrkesgrupperna10 

Inom ramen för projektet genomfördes under vårterminen 1980 ett Cl-arbete där 
allmänheten intervjuades om sina föreställningar om de i projektet ingående 
yrkesgrupperna. 24 personer utvaldes slumpmässigt ur telefonkatalogen och 
intervjuades om två av yrkena vardera. 12 personer har således uttalat sig om varje 
yrke. Analysen resulterade i två kategorier, vilka benämndes "individorienterade" 
och "samhällsorienterade" föreställningar. Även för denna analys gäller att den är 
gjord före den slutgiltiga analysmodellen, varför kategorierna inte direkt går att 
relatera till de slutgiltiga föreställningskategorierna. Jag kommer här att i den mån 
det går relatera den till den bild av yrkesutövarna som kom fram i föregående 
avsnitt. 

Med individorienterade föreställningar menades att man såg de olika yrkena 
som slutna system, avgränsade från samhället i övrigt. Faktakunskaper, personliga 
egenskaper och teknisk skicklighet betonades som viktiga för yrkesutövaren. I de 
samhällsorienterade föreställningarna placeras yrket in i ett samhälleligt samman
hang. Förutom faktakunskaper, personliga egenskaper och teknisk skicklighet är 
även yrkesutövarens relation till sin omvärld central. 

När det gällde varför det finns ekonomer och vilken funktion de fyller 
dominerade de samhällsorienterade föreställningarna. Endast två personer gav 
uttryck för individorienterade föreställningar jämfört med tio samhällsorienterade. 
Dessa två menade, ur en snävt företagsekonomisk synvinkel, att det är ekonomens 
uppgift att hålla ordning på ekonomin i företaget. Inom det samhällsorienterade 
perspektivet ser man vidare på ekonomens uppgifter: det gäller att få både 
företagens och samhällets ekonomi att fungera. Liksom i tidskriften Ekonomen 
utgår de intervjuade från att ekonomen ska verka inom rådande samhälls
förhållanden, även om kritik finns mot ett alltför snävt ekonomiskt perspektiv på 
allting och t ex ekonomens ansvar för de anställda vid företagsnedläggning 
påpekas. Den s k "status quo" föreställningen kommer således även till uttryck i 
allmänhetens föreställningar om ekonomen. 

De intervjuades synpunkter på läkaren var samtliga uttryck för 
individorienterade föreställningar. Läkarens uppgift var att verka som "reparatör", 

Redovisningen är hämtad från: Blomberg, K. & Haglund, I. (1980). Förställningar 
om tekniker, läkare, psykologer och ekonomer - Intervjuer med allmänheten. Cl-
uppsats, handledd av Agneta Hult och Anders Olofsson. 
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att bota och lindra patienters sjukdomar. Läkarnas relation till omvärlden 
inskränkte sig till patientrelationen, att de skulle ha några vidare uppgifter i 
samhället kom inte till uttryck i intervjuerna. Många gav också uttryck för att 
läkarna har en stor uppgift och ska kunna väldigt mycket, något som kan jämföras 
med den s k föreställningen om "den oumbärlige och ouppnåelige samariten" som 
kom till uttryck i Läkartidningen. Det är således även här en relativt entydig bild 
av läkaren som kommer fram i intervjuerna. 

För psykologerna var förhållandena i jämförelse med ekonomerna omvända, 
tio personer gav uttryck för individorienterade föreställningar och två för 
samhällsorienterade. Bland de individorienterade föreställningarna såg man det som 
psykologens huvudsakliga uppgift att hjälpa och råda den enskilda människan. 
Även i de fall där man såg samhälleliga orsaker till problemen var psykologens 
funktion avgränsad till individnivån. Om man hade en samhällsorienterad 
föreställning om psykologen var det hans/hennes uppgift att inte endast hjälpa den 
enskilda individen utan även att sträva efter att förändra sådant som var fel i 
samhället. En person varnade också för risken att psykologen privatiserar problem 
som egentligen inte är privata och därmed får en "fördöljande" funktion. Jämfört 
med den bild som kom fram i Psykolognytt så uppvisade även de intervjuade en 
vag uppfattning om psykologens yrkesroll. Den beskrevs i allmänna ordalag som 
rådgivande och problemlösande. Ytterst få gav uttryck för en konkret uppfattning 
om psykologer. 

När det gäller teknikerna dominerade de samhällsorienterade föreställ
ningarna. Åtta personer gav uttryck för dessa jämfört med tre (en svarade ej) som 
gav uttryck för individorienterade föreställningar. Dessa tre ser teknikern som 
konstruktör och problemlösare inom ett visst begränsat område. Samhälls
orienterade föreställningar innebar att man satte in teknikerna i ett samhälleligt 
sammanhang, de skulle se till att samhället fungerade och utvecklades. Många 
poängterade också att teknikerna hade ett stort ansvar för att hitta den "rätta vägen" 
och inte utveckla farliga saker, något som man ä ven inom Ny Teknik uppfattade 
som ett krav från allmänheten. 

Kommentar 

Trots att detta var en relativt liten undersökning, endast tolv personer intervjuades 
om vardera yrke, gav den en antydan om vilka uppfattningar om de olika 
yrkesutövarna som var de vanligaste bland allmänheten. Dessa individ- respektive 
samhällsorienterade föreställningar skiljer dock inte ut de, visserligen sparsamt 
men ändå förekommande, kritiska uppfattningarna. Vissa av dessa skulle, tolkade i 
enlighet med den slutgiltiga analysmodellen, utgjort "egna" föreställnings
kategorier. Vidare hade det kanske varit möjligt att urskilja olika grunder för ett 
accepterande av rådande samhällsförhållanden, vilka även de skulle utgjort 
kvalitativt skilda kategorier. Dessa synpunkter är även relevanta för den tidigare 
beskrivna tidskriftsanalysen. 

I den slutgiltiga föreställningsanalysen är det heller inte bara vissa före
ställningskategorier som ger uttryck för en samhällsorientering. Samtliga 
kategorier gör detta men utgångspunkterna är olika. 
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Över huvud taget gäller för de beskrivningar av utbildningarna, verksamheterna 
och allmänhetens föreställningar som gjorts i detta kapitel, att de tagit fasta på de 
dominerande tendenserna och i mångt och mycket bortsett från de motsättningar 
och avvikelser som trots allt finns. Sådana motsättningar och avvikelser kan trots 
sin relativt ringa omfattning ändå få betydelse för de föreställningar som de 
studerande utvecklar. Dessa beskrivningar gjordes dock inom projektet på ett 
relativt tidigt stadium och kan till viss del ses som uttryck för de 
reproduktionstankegångar vi startade med. 

I nästa kapitel ska jag påbörja redovisningen av resultaten, närmare bestämt de 
studerandes initiala föreställningar, m a o vad vi kallat inlärningens förut
sättningar. 
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Kapitel 4. INLÄRNINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

INLEDNING 

I detta kapitel skall jag först kort redogöra för undersökningens uppläggning och 
genomförande samt för studerandegruppens sammansättning. Vilken bakgrund de 
studerande har kan, liksom deras initiala föreställningar, ses som en del av de 
förutsättningar som kommer att påverka hur de kommer att ta emot det som möter 
dem i utbildningen. 

Jag skall också beskriva intervjumetoden samt analysmetoden, vilken försiggår 
i två faser. Den första fasen innebär att identifiera och konstruera 
föreställningskategorier, medan den andra fasen utgörs av tolkning och fördelning 
av enskilda studerandes intervjuutsagor på de olika föreställningskategorierna. 

Därefter kommer jag att redovisa huvudresultaten som utgörs av de 
föreställningskategorier som analysen av de studerandes intervjusvar 
resulterat i. Dessa redovisas för varje utbildningslinje med empiriska exempel. 

Vidare skall jag, innan jag kommer in på de studerandes fördelning på de olika 
föreställningskategorierna, redovisa vissa gruppkaraktäristika utifrån linjetill
hörighet samt ange vilka analysproblem de medfört. I samband med redovisningen 
av hur de studerande fördelar sig på de olika föreställningskategorierna kommer jag 
också att titta på hur de, utifrån "kategoritillhörighet" besvarar en annan 
intervjufråga. Denna fråga rörde vilka problem de studerande ansåg vara de mest 
centrala inom den sektor de så småningom skulle komma att verka, dvs den 
ekonomiska, medicinska, psykologiska samt tekniska sektorn. 

Slutligen kommer också skillnader i föreställningar mellan kön, social 
bakgrund och arbetslivserfarenhet att undersökas. 

UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 

Studerande vid ekonom-, läkar- och psykologutbildningen i Umeå samt 
maskinteknisk linje i Luleå har utgjort den undersökningsgrupp som föreliggande 
arbete studerar. Intervjuerna genomfördes mellan 1978 och 1982, en intervju i 
början av utbildningen och en i slutet. 

Utbildningarna uppsöktes vid kursstarten och samtliga antagna informerades 
om projektet och dess syfte. En kort enkät (se bilaga 2) ifylldes av de studerande 
för att vi skulle få vissa bakgrundsuppgifter som kunde ligga till grund för urvalet 
av studerande. De uppgifter som efterfrågades var bl a föräldrars yrke, de studeran
des studiebakgrund och arbetslivserfarenhet samt intresse av att delta i undersök
ningen. Eftersom antalet studerande vid ekonom- och psykologlinjen inte nådde 
upp till det fastslagna antalet gick vi även ut till dessa utbildningar efterföljande 
termin. 

De "utvalda" kontaktades därefter för att avtala tid för intervju. Överlag var 
intresset stort och de flesta positiva. Endast ett fåtal tackade nej till att delta i 
undersökningen. Intervjuerna bandades och tog mellan en och tre timmar att 
genomföra. 
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Efter cirka tre år genomfördes den andra intervjun. Intervjuformuläret var 
detsamma med vissa smärre ändringar. De studerande deltog i undersökningen utan 
ersättning. 

STUDERANDEGRUPPEN1 

Ur den totala studerandegruppen hade vi beslutat att välja 25 representanter från 
varje utbildning, totalt 100 studerande. Efter samråd med ämnesföreträdare som 
informerade oss om att antalet "avhoppare" är relativt stort inom ekonom-, 
psykolog- och maskinteknisk linje, utökades antalet studerande på dessa linjer till 
26. 

Urvalet av de studerande gjordes med utgångspunkt i de uppgifter vi samlat in 
via den tidigare nämnda enkäten. En huvudfråga som vi ville undersöka var 
huruvida de studerandes klassbakgrund medförde att de skilde sig åt vad gäller 
föreställningar. Därför har urvalet i första hand baserats på klassbakgrund, bestämd 
utifrån den förälder som hade den "högsta" positionen.2 Vår strävan var här att 
försöka uppnå ungefär lika antal studerande ur varje socialklass. Att både kvinnor 
och män skulle vara representerade var en självklarhet, vilket inte oväntat blev 
problematiskt inom den mansdominerade teknikerutbildningen. Vidare var 
ambitionen att få med både studerande som kom direkt från gymnasiet och de som 
hade arbetslivserfarenhet. Därigenom skulle även olika åldersgrupper representeras. 
Vi beslöt slutligen att även beakta de studerandes intresse av att delta i 
undersökningen. Både studerande som gärna ville delta och de som svarat att de var 
tveksamma valdes ut. Motivet till att även försöka få med de tveksamma var att i 
någon mån göra urvalet mer representativt så till vida att även de som av olika 
anledningar kände sig mer osäkra eller "ovilliga" skulle finnas representerade. Som 
tidigare nämnts så baseras urvalet för de studerande inom psykologi och ekonomi 
på två antagningstillfällen, vid första tillfället intervjuades 11 studerande och vid 
andra 15 studerande vid respektive linje. 

Nedan redovisas i tabellform hur de studerande som deltagit i undersökningen 
fördelar sig på de olika bakgrundskaraktäristika vi tog hänsyn till i urvalet. Det var 
inte alltid möjligt att uppnå jämna fördelningar. Vår strävan var dock att samtliga 
bakgrundskaraktäristika skulle beaktas. 

1 Redovisningen är hämtad från Hult, A. "Population och urval", (1980). 
2 Klassificeringen gjordes i enlighet med Gesser, B. (1977). 
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Tabell 3. De studerande på ekonom-, läkar-, psykolog- samt teknikerutbildningen 
fördelade på klasstillhörighet. 

Klasstill
hörighet 

Ekonomi Medicin Psykologi Teknik 

Övre 
medelklass 8 8 4 8 
Lägre 
medelklass 9 9 13 8 
Arbetar
klass 9 8 9 10 

Summa 26 25 26 26 

Av urvalet från psykologlinjen är studerande ur övre medelklass under-
representerade. Den totala gruppen antagna ur övre medelklass på denna linje var 
relativt liten. Av denna grupp var bl a några väldigt osäkra på om de skulle 
fullfölja utbildningen varför de inte medtogs i urvalet. 

Tabell 4. De studerande fördelade på kön. 

Kön Ekonomi Medicin Psykologi Teknik 

Kvinnor 10 10 19 -

Män 16 15 7 26 

Summa 26 25 26 26 

På den tekniska linjen har, som framgår av tabellen inte någon kvinnlig studerande 
deltagit i undersökningen. De två kvinnliga studerande som antagits till linjen 
ville inte, trots våra övertalningsförsök, delta. 
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Tabell 5. De studerande fördelade på arbetslivserfarenhet, ett år eller mer respektive 
mindre än 1 år. 

Arbetslivs Ekonomi Medicin Psykologi Teknik 
erfarenhet 

Psykologi 

> 1 år 15 20 23 9 
< 1 år 11 5 3 17 

Summa 26 25 26 26 

Nästan samtliga av de antagna studerande på läkar- och psykologlinjen hade 
arbetslivserfarenhet och när det första urvalet baserat på klasstillhörighet var 
genomfört återstod endast ett fåtal studerande utan arbetslivserfarenhet på dessa 
linjer. Det sammanlagda antalet år arbetslivserfarenhet för de "utvalda" studerande 
vid de olika linjerna visar att de läkarstuderande hade mest, 157 år, tätt följda av de 
psykologstuderande med 151 år. Därefter kommer ekonomistuderande med 105 år 
och slutligen teknikstuderande med endast 23 år. 

Tabell 6. De studerande fördelade på ålder, 25 år och under respektive över 25 år. 

Ålder Ekonomi Medicin Psykologi Teknik 

< 2 5  18 8 13 24 
> 2 5  8 17 13 2 

Summa 26 25 26 26 

Endast två av de teknikstuderande i undersökningsgruppen är över 25 år. Även i 
den totala gruppen antagna till denna linje finns få äldre studerande, ca 65% av de 
studerande kommer direkt från gymnasiet. 

INTERVJUMETOD 

Den intervjumetod vi använt oss av kan benämnas halvstrukturerad 
djupintervju. Med halvstrukturerad har vi menat att, trots att intervjun var 
strukturerad och frågorna fastställda i förväg3 så kan inte alla följdfrågor som krävs 
för att förstå hur de studerande resonerade kring, värderade och förhöll sig till olika 
samhälleliga företeelser, specificeras i förväg utan de måste anpassas till de svar 

3 För intervjuformulär se bilaga 1. 
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som ges och till situationen. Med djupintervju har vi velat antyda att vi var 
intresserade av mer grundläggande resonemang, sammanhang och helheter i 
kontrast till avgränsade attityder och enskildheter. Detta har vi försökt uppnå 
genom att använda intervjufrågor som är vida och öppna, av typen "Hur ser du på 

där den studerande ges möjlighet att utveckla sitt resonemang. Svaren följdes 
därefter upp med mer konkreta frågor för att förstå hur den studerande resonerade, 
värderade och motiverade sina ställningstaganden. Dessa frågor rörde bl a, orsaker 
till att det ser ut som det gör, om och i så fall varför en förändring vore önskvärd 
och hur en förändring skulle kunna komma till stånd. 

Intervjuerna, som genomfördes enskilt med var och en av de studerande, 
inleddes med en kort projektpresentation. Vi poängterade också att många av de 
frågor vi skulle ställa var stora och svåra frågor som det inte finns något rätt eller 
fel svar på, utan vad vi var intresserade av var vad de tyckte. Vi talade också om att 
de skulle vara anonyma, att band och bandutskrifter endast märktes med kod
nummer. Av praktiska skäl var vi i regel två intervjuare eftersom det var viktigt 
för uppföljningen av svaren att hela tiden vara fullt koncentrerad och lyssna. 
Intervjuerna kunde som tidigare nämnts ta upp till tre timmar att genomföra och 
genom att vara två intervjuare kunde vi göra en preliminär uppdelning av frågorna. 
Detta hindrade dock inte att vi ställde uppföljningsfrågor på "varandras" frågor, 
men vi hade huvudansvaret för vissa frågor. Vi var lite rädda för att de studerande 
skulle känna sig osäkra och uppleva detta förfarande som "två mot en", men vi 
fick enbart positiva reaktioner. Man menade att intervjusituationen lättades upp 
och inte blev så "intim" som den kunde bli om man sitter "öga mot öga" med en 
person. Över huvud taget eftersträvade vi en så "samtalslik" intervjusituation som 
möjligt, där vi genom uppföljningsfrågorna försökte följa de studerandes 
resonemang och få fram innebörden i det. 

Vi eftersträvade inte objektivitet/mätprecision i den meningen att alla frågor 
med nödvändighet måste ställas ordagrant på exakt samma sätt till alla studerande. 
Det viktiga var i stället att den innebörd vi avsåg i frågorna gick fram till de 
studerande. Det kunde innebära att vi ibland fick formulera om en fråga eller att vi 
med uppföljningsfrågor fick leda in den studerande på den avsedda innebörden. Det 
innebär m a o att det var vi som intervjuare och inte ett identiskt intervjuformulär 
som i görligaste mån skulle garantera att de studerande svarade på samma fråga. 
Att ställa frågorna på exakt samma sätt skulle kunna leda till att de studerande 
uppfattade dem på olika sätt och alltså inte besvarade samma frågor. 

Den följsamhet vi eftersträvade innebar också att vi ibland ändrade 
ordningsföljden på frågorna. Det hände då och då att den studerande själv kom in på 
ett frågeområde som egentligen skulle avhandlas senare i intervjun. I dessa fall 
försökte vi anpassa oss och ställa frågorna i det sammanhang de kom upp i stället 
för att hacka sönder den studerandes resonemang genom att följa intervjumallen. 
Vi försökte också skapa en förtroendefull atmosfär genom att uppträda 
uppmuntrande i den meningen att vi nickade och "hummade" med, för att visa när 
vi förstått vad de menade med sina svar. 

För att undvika att de studerande svarade "rätt" eller vad man "borde" svara 
försökte vi således visa att vi lyssnade och var intresserade av vad de tyckte och 
tog vad de sa på allvar. Vi undvek därför också att i intervjusituationen påverka 
dem genom tolkningar av typen "Så du menar så här: ...". Istället för att på detta 
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sätt "lägga orden i munnen" på dem frågade vi vidare, om svaret fortfarande var 
oklart. 

Intervjuerna spelades in på band och skrevs senare ut på maskin. Det är således 
dessa utskrifter som utgjort underlaget för intervjuanalysen. Utskrifterna upptog i 
genomsnitt ca 25 sidor, vilket innebär att det sammanlagda antalet sidor för 
samtliga intervjuer, vid båda intervjutillfällena, rör sig om ca 4500 sidor. 

ANALYSMETOD 

Föreställningsanalysen av de utskrivna intervjuerna försiggår som tidigare nämnts, 
i två faser (jmf s 12 ff). I den första fasen utgörs arbetet av att utifrån 
intervjusvaren identifiera och konstruera föreställningskategorier som beskriver de 
kvalitativt skilda föreställningarna om den aktuella företeelsen. Den andra fasen 
innebär att tolka samtliga intervjusvar för att fastställa vilken/vilka 
föreställningskategori/er svaren är ett uttryck för. 

Den första fasen förutsätter som tidigare nämnts att "en gemensam 
dimension av innebörder" fastslås, dvs att bestämma att analysen kommer att 
fokusera t ex "föreställningar om yrkets funktion" (jmf s 33). Detta innebär att ur 
de studerandes svar hela tiden söka svaret på frågan: hur ser den yrkesfunktion ut 
som man talar om på detta sätt? De olika föreställningskategorierna som blir 
resultatet av analysen innebär då kvalitativt skilda sätt att besvara denna fråga och 
de olika kategorierna blir jämförbara i denna gemensamma dimension. 

I analysen av intervjusvaren är det viktigt att försöka komma åt helheten, men 
också att beakta delarna och fånga deras innebörder.4 Helheten ger innebörd åt 
delarna och delarna kastar ljus över helheten. Analysen kännetecknas av växelvisa 
skiftningar mellan tolkningar av delarnas innebörd och helhetens innebörd till dess 
att de sammanfaller på ett meningsfullt sätt, en sammanhängande helhet -
föreställningskategorin. 

Mer konkret innebär denna fas att gång på gång läsa intervjuerna och försöka 
fånga deras olika innebörder. När olika innebörder börjar framträda sorteras 
intervjuerna i olika högar och intervjuerna läses "högvis" för att frammana det 
specifika för varje kategori. 

I denna konstruktionsfas gäller det att renodla de kvalitativt skilda 
föreställningskategorierna för att med empirin som grund skapa en form av 
sammanhängande "miniteorier" om olika företeelser i samhället. 

De olika föreställningskategorierna innebär kvalitativt skilda sätt att uppfatta 
den aktuella företeelsen på, dess ursprung och utformning, hur man värderar den 
och som en konsekvens härav, eventuella önskemål om förändring och hur en 
förändring i så fall ska komma till stånd. Eftersom kategorierna innebär kvalitativt 
skilda sätt att förstå och förklara olika samhälleliga företeelser, säger de också 
något om hur samhället, människan och den sociala organiseringen i stort 
uppfattas. 

Den modell för föreställningsanalys som vi utvecklade underlättar denna fas så 
till vida att det finns en grundstomme eller ett "skelett" för analysen (jmf s 15 ff). 

4 Jmf exemplen tidigare med de olika innebörderna i "ansvar" och "förebyggande 
hälsovård", s 8 ff. 
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Men det är empirin som ger föreställningskategorierna sitt slutgiltiga utseende. 
Modellen är ett tolkningsredskap som bidrar till att "rikta in sökarljuset". Den 
innebär också en systematik som möjliggör jämförbarhet, dels för samma 
studerande över skilda företeelser och skilda tidpunkter och dels för olika studerande 
över samma företeelse. 

De föreställningskategorier som beskriver de studerandes föreställningar om 
yrkesfunktion som redovisas senare i detta kapitel, hade jag redan analyserat och 
konstruerat i preliminär form innan modellen utvecklades. Den har dock hjälpt 
mig att förtydliga och renodla dem. 

När jag "nedtecknat" dessa kategoribeskrivningar har jag i görligaste mån 
försökt göra detta så att säga "inifrån" kategorin. Det innebär att jag med ledning 
av intervjuerna och modellen försökt se yrket och samhället med en specifik 
kategoris "ögon", hur "det här" sättet att betrakta verkligheten blir meningsfullt 
och begripligt, utan att relatera det till och jämföra med andra kategorier. Detta för 
att i beskrivningen komma närmare hur en renodlad föreställning skulle kunna "se 
ut" för den studerande, där den torde existera "för sig själv" och inte som en 
jämförelse med eller som en negation av andra föreställningar.5 

I den andra fasen av intervjuanalysen gäller det att fastställa fördelningen av 
intervjusvar och studerande över de olika föreställningskategorierna. Det innebär 
att igen läsa och tolka var och en av intervjusvaren för en bestämd företeelse, men 
denna gång med de olika föreställningskategorierna som tolkningsredskap. 
Kategorierna hjälper i denna fas till att tolka innebörden i svaren både vad gäller 
delar och helhet. Aven här är det viktigt att inte enbart ta fasta på enskilda ord utan 
se dem i det sammanhang de kommer in för att därmed kunna fastställa 
innebörden. 

Fokuseringen på innebörd får också som tidigare nämnts till följd att, trots att 
olika studerandes svar kan variera stort vad gäller abstraktionsgrad och utförlighet 
kan de ändå vara uttryck för samma föreställningskategori (jmf s 13). De 
empiriska uttrycken för en och samma föreställningskategori kan vara såväl 
utarbetade, abstrakta och utförliga som begränsade, konkreta och kortfattade.6 Ett 
väldigt rudimentärt och kortfattat svar kan således vara uttryck för samma 
föreställningskategori och därmed ha samma grundläggande innebörd som ett 
väldigt abstrakt och utförligt svar. Ett konkret och kortfattat svar kan dock vara 
mer svårtolkat än ett abstrakt och utförligt svar. I dessa fall innebär analysen att 
försöka tolka det konkreta svarets implicita innebörd i termer av en specifik 
föreställningskategori. 

Intervjusvaren kan m a o på olika sätt vara mer eller mindre klara uttryck för de 
föreställningskategorier som blir resultatet av analysens första fas. Ett annat sätt 
varpå svaren kan variera i "klarhet" är att de kan vara uttryck för fler än en 

5 I tidigare kategoribeskrivningar som gjorts inom projektet, hamnade vi ofta i 
jämförelser av typen: 'Till skillnad från föregående kategori ser man i denna kategori 
inte..." vilket innebar en jämförelse på en annan kategoris villkor och med hjälp av 
"element" som kanske inte var uppenbarade i den aktuella kategorin. 
6 Bernsteins lingvistiska koder, utarbetad respektive begränsad kod (se Bernstein, 
1977), skulle således i jämförelse med föreställningsbegreppet kunna tolkas som en 
dimension inom varje individs föreställningar oberoende av vilken föreställning det 
rör sig om. Dvs hur utarbetad eller begränsad en specifik föreställning är. 
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föreställning om samma företeelse. Detta som kan synas motsägelsefullt eller som 
en kaotisk föreställningsvärld har vid närmare granskning ofta visat sig vara 
uttryck för mer eller mindre medvetna distinktioner. De studerande kan som 
tidigare redovisats explicit eller implicit göra distinktioner mellan: 

- kontext, dvs olika föreställningar gäller för olika sammanhang. 

- regel och undantag, dvs en föreställning kan utgöra regeln medan andra repre
senterar undantag. 

- själv och andra, dvs de föreställningar man själv har i kontrast till de före
ställningar andra har. 

- faktiskt och idealt/omöjligt, dvs de föreställningar som beskriver det som 
är faktiskt i förhållande till det som vore idealt, men tyvärr utopiskt och 
omöjligt. 

- idealt/möjligt och faktiskt, dvs de föreställningar som beskriver det som är 
idealt och möjligt i förhållande till det som är faktiskt. 

Trots de försök vi gjort att systematisera och bringa ordning i tolkningsprocessen 
går det inte att komma ifrån att det är just tolkningar det handlar om och att vissa 
intervjusvar har varit svårtolkade. Dessa fall har tagits upp till diskussion och 
bedömning inom projektgruppen och i de fall tolkningarna ändå får betraktas som 
osäkra anges detta i bilaga 3 som är en sammanställning av resultaten. 

I detta sammanhang kan också sägas att de erfarenheter vi har fått, genom att i 
många år arbeta med utvecklandet av föreställningsbegreppet och med intervju
analyser, har inneburit att säkrare och mindre tvetydiga kategoriseringar av de 
studerandes svar kunnat göras. De empiriska uttrycken för olika föreställnings
kategorier blev efterhand mer välbekanta och de tvetydiga kunde få en säkrare 
tolkning. Utan dessa erfarenheter hade vi förmodligen inte heller funnit att vad 
som hos många studerande i förstone framstod som motsägelsefulla svar 
uttryckande flera olika föreställningar i själva verket innebar distinktioner mellan 
de olika föreställningarna enligt ovan. 

Analyser av de studerandes medreflektion av föreställningar kommer att 
redovisas när jag redogör för de förändringar de studerande genomgått (Kap. 5). Där 
redovisas också hur denna analys genomförts och vilka empiriska uttryck jag tagit 
fasta på. 

Resultatredovisning 

FÖRESTÄLLNINGAR OM YRKESFUNKTION 

Det är viktigt att framhålla att en väsentlig del av forskningsresultaten är de 
föreställningskategorier som den första fasen av analysarbetet resulterat i. Det 
innebär mao att redovisa vilka föreställningar om det framtida yrket som finns 
representerade hos en grupp blivande ekonomer, läkare, psykologer och tekniker. 
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Dessa resultat kan betraktas som generella i den meningen att föreställningarna 
med relativt stor säkerhet torde återfinnas även i andra grupper av blivande 
ekonomer, läkare, psykologer och tekniker. Fördelningen av studerande på de olika 
föreställningskategorierna kan däremot inte ses som generell för alla 
högskolestuderande på dessa linjer. 

De föreställningskategorier som jag skall redovisa här innebär kvalitativt skilda 
sätt att föreställa sig den funktion som de fyra olika yrkena har. Kategorierna är 
som tidigare nämnts renodlade och de har skapats utifrån ett flertal olika empiriska 
uttryck, dvs intervjusvar. Den föreställning en enskild studerande ger uttryck för 
behöver m a o inte "täcka av" alla aspekter av kategoriinnehållet. Men det är det 
grundläggande resonemang som en specifik kategori innebär som återfinns hos 
enskilda studerande. 

Efter varje kategoribeskrivning kommer jag att kort kommentera den och där 
gör jag ibland jämförelser mellan kategorier för att peka på skillnader som kanske 
inte framträder så tydligt då kategorierna beskrivs "på sina egna villkor" (jmf s 
73). Jag kommer också att ge empiriska exempel på studerandeutsagor, för att visa 
på hur de empiriska uttrycken kan se ut. Exemplen skall dock inte ses som ett 
"rättfärdigande" av den kategoriseringen jag gjort av den enskilda studerande, 
eftersom den tolkningen oftast bygger på fler uttalanden än de som av utrymmes
skäl kan redovisas här. 

De intervjufrågor som använts i de båda analysfaserna, dels skapandet av 
föreställningskategorierna och dels tolkningen av enskilda intervjusvar är följande. 

GEMENSAMMA FRÅGOR TILL SAMTLIGA STUDERANDE:7 

- Hur tycker du att en skicklig ekonom/läkare/psykolog/tekniker bör vara? 
- Varför finns det ekonomer/läkare/psykologer/tekniker? 
- Vilken funktion fyller de? Hur ser du på din egen framtida yrkesfunktion? 
- Behandlas ekonomins/ medicinens/ psykologins/ teknikens roll i samhället, i 

utbildningen? Hur ser du själv på denna fråga?8 

- Om du tänker på förhållandena inom den ekonomiska/medicinska/ psyko
logiska/tekniska sektorn i stort, vilka problem tycker du då är de mest centrala?9 

SPECIFIKA FRÅGOR: 

- För ekonomstuderande: Vem ska enligt din mening äga företagen? Vad ser du 
för fördelar med det? 

^ De studerande besvarade endast frågorna om "sitt" yrke eller sektor. 
8 För föreställningsanalysen har jag i enstaka fall använt svaren på följdfrågan dvs hur 
de studerande själva ser på frågan. 
9 Denna fråga har ej använts i föreställnings analysen, utan när jag utifrån de 
studerandes kategoritillhörighet undersökt hur man "kategorivis" uppfattar vilka 
problem som är de centrala inom sektorn. 
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- För läkarstuderande: (l:a tillfället) Om man känner till orsaken till en sjukdom 
kommer den då att försvinna? (2:a tillfället). Vad beror det på att folk inte blir 
friskare trots att kunskaperna om olika sjukdomar ständigt ökar? 

- För psykologstuderande: Vad beror det på att folk blir psykiskt sjuka? 
- För teknikstuderande: Hur ser du på den enskilde teknikerns ansvar när det 

gäller teknisk utveckling? Hur ser du på den tekniska utvecklingen i stort i vårt 
samhälle? 

För analysen av de enskilda intervjusvaren i syfte att fördela de studerande på 
föreställningskategorier har i undantagsfall (då svaren på de aktuella frågorna varit 
alltför oklara) svaren på andra frågor använts, om de studerande där berört 
yrkesfunktionen. Detta förfaringssätt har dock använts med försiktighet eftersom 
ett alltför ohämmat användande av information från andra frågor skulle förutsätta 
att de studerande är konsistenta i sin föreställningsvärld. 

FÖRESTÄLLNINGSKATEGORIER 

Nedan redovisas för varje yrkesområde hur de blivande ekonomerna, läkarna, 
psykologerna och teknikerna på kvalitativt skilda sätt föreställer sig yrkets 
funktion. Varje kategori har givits en rubrik som avser att något tillspetsat 
sammanfatta innehållet. 

Ekonomens vrkesfunktion 

A. Systemets ofrivillige verkställare 

Ekonomens yrkesfunktion hänger intimt samman med det ekonomiska och 
politiska systemet. Ekonomen är m a o underordnad den ekonomiska 
strukturen och hans/hennes möjligheter att förändra utvecklingen på det 
ekonomiska området är marginella. Som enskild verksam ekonom kan man 
i princip bara uppfylla systemet. 
De ekonomiska problem som ekonomer brottas med idag är i huvudsak en 
produkt av ett politiskt/ekonomiskt system, vars grundval utgörs av 
odemokratiska ägandeförhållanden. Dessa problem kan inte i grunden lösas 
inom ramen för detta system. En skicklig ekonom med god kännedom om 
hur samhället fungerar kan dock i enskilda fall mildra systemets verkningar. 
För att bli en "framgångsrik" ekonom måste man dock underordna sig 
"spelets regler" och spela det på systemets villkor. Det är bl a viktigt att 
vara insatt i hur systemet är uppbyggt på alla nivåer. Men som verksam 
ekonom blir ens funktion i ett övergripande perspektiv, i huvudsak en 
legitimering av det rådande systemet. 

För att i grunden förändra dessa förhållanden krävs ett annat ekonomiskt 
system där ägandeförhållandena ser helt annorlunda ut. Om samhället 
baserades på ett kollektivt istället för ett privat ägande av 
produktionsmedlen, skulle alla medborgare få en möjlighet att påverka både 
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sin egen situation och den ekonomiska utvecklingen i stort. Att som 
ekonom verka för en grundläggande förändring är dock svårt, men de 
ekonomiska kunskaperna kan användas på andra områden och i ett politiskt 
arbete för att avslöja systemets verkningar och därmed på lång sikt bidra till 
en grundläggande förändring. 

I denna föreställningskategori ses ekonomens yrkesfunktion som hårt kringskuren, 
det politiskt-ekonomiska systemet påverkar människors omständigheter på alla 
nivåer. För att åstadkomma en verklig förändring måste de nuvarande 
odemokratiska ägandeförhållandena förändras. Så här svarar en studerande angående 
vem som ska äga företagen och hur han ser på sin egen framtida yrkesfunktion: 

"R: Medborgarna tillsammans, kollektivt. 
I: Vilka fördelar ser du med det? 
R: För det första så är den stora fördelen att det är en demokratisk kontroll och att 
man var ganska förvissad om att den ekonomiska utvecklingen verkligen styrs i 
den riktning som majoriteten av Sveriges befolkning vill att den ska styras. Det 
anser jag är en fördel. /.../ 
I: Hur ser du själv på din framtida yrkesfunktion? 
R: Jag ser det ganska mycket i alla fall i ett politiskt perspektiv. Att jag helt 
enkelt ska kunna använda mina ekonomiska kunskaper i ett politiskt arbete på 
något sätt. Det behöver inte vara direkt ett partiengagemang eller så" (ek stud 71). 

B. Den neutrale balanskonstnären 

Ekonomens yrkesfunktion är sammankopplad med hur samhället och 
företagsamheten är organiserad idag. Denna organisering har både sina 
positiva och negativa sidor. De positiva, som innebär att ekonomen bidrar 
till att människor har arbete och försörjning ska hon/han givetvis fullfölja. 
De negativa, som t ex med dagens hierarkiska organisation medför att 
människors kapacitet inte till fullo får komma till utlopp och med det 
snäva företagsekonomiska intresset gör att människor på olika sätt 
kommer i kläm, ska ekonomen försöka förändra. 

Ekonomen är därmed både företagens och de anställdas representant på det 
ekonomiska området och bör m a o kunna väga företagsekonomi och 
mänsklig hänsyn mot varandra för att ta hänsyn till allas bästa. 

För att påverka de negativa sidorna av den nuvarande organiseringen kan 
ekonomen t ex initiera förändringar av företagets organisation i syfte att 
bättre ta tillvara alla anställdas kunskaper och erfarenheter och därmed öka 
deras ansvar och inflytande över arbetsprocessen. Ett annat exempel är att 
om det blir fråga om rationaliseringar eller företagsnedläggning, påverka 
handläggningen av detta på ett för de anställda tillfredställande sätt. 

Detta får också konsekvenser för utbildningen som, för att ekonomen skall 
kunna bli något av en allas representant på det ekonomiska området, bör 
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förmedla kunskaper som inte enbart ger uttryck för ett snävt företags
ekonomiskt perspektiv. 

Den kritik som kommer till uttryck i denna föreställningskategori är inte, till 
skillnad från den föregående kategorin, systemberoende. Det finns vissa negativa 
inslag i dagens samhälle men dessa kan påverkas oberoende av det 
politiskt/ekonomiska systemet. Ekonomen har här själv ett stort ansvar för att 
försöka förändra till det bättre. Så här uttrycker sig en av de studerande om vad han 
skulle vilja göra: 

R: "Jag skulle vilja vara den som, eller vara med i ett sånt företag där man 
försöker ta tillvara dom här kunskaperna, resurserna som folk har i företag. /.../ 
Den kunskap som finns där framför allt den som är samlad nere på 
verkstadsgolvet, dom har ruskigt stor erfarenhet av saker och ting, men som 
kanske inte tas tillvara" (ek stud 52). 

C. Företagets omhuldare. 

Ekonomens yrkesfunktion hänger samman med företagens behov. 
Företagen måste "gå ihop" ekonomiskt och det är ekonomens uppgift att 
kontrollera den delen av verksamheten. 

Den lagstiftning och de bestämmelser och förordningar som numera finns 
beträffande företagets skötsel och administration har också gjort att 
företagen idag behöver ekonomer i högre utsträckning än förr. Affärslivet 
fungerar efter vissa lagar och regler och det behövs ekonomer som 
behärskar dem. 

Ekonomens huvuduppgift är dock att vara företagets representant på det 
ekonomiska området. Inom företaget är det ekonomens uppgift att se till att 
det hela går ihop, att tillgångarna inte överskrids och att man hushållar med 
resurserna. 

För att kunna sköta sina uppgifter behöver ekonomen således specifika och 
handfasta kunskaper, både vad gäller de krav staten ställer på företagen och 
vad gäller företagets interna skötsel, t x bokföring, och budgetering. 

I de två tidigare kategorierna har en viktig del varit de normativa uppfattningarna 
om hur det borde vara. I denna kategori är det anpassningen till det givna som är 
det utmärkande draget. Verksamheten är reglerad på olika sätt och ekonomen måste 
skaffa sig insikter om hur, för att på bästa sätt anpassa verksamheten till de ramar 
som finns. Så här svarar en studerande på hur en skicklig ekonom skall vara: 

"R: Han bör känna till de lagar som gäller inom nationalekonomi och 
företagsekonomi, marknadsföringslagar och lagar som... Förmåga att anpassa sig 
till nya situationer. Han bör kunna det jobb han är utbildad för" (ek stud 73). 
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D. Den visionäre men tyglade framtidsskaparen 

Ekonomens yrkesfunktion är att utveckla företaget. Detta innebär dels att 
hitta nya lösningar på ekonomiska problem och skapa ideer som gör att 
företaget expanderar och dels att leda och stimulera de anställda och placera 
"rätt man på rätt plats". Ekonomens verksamhet regleras dock av de lagar, 
förordningar och statliga regleringar som gäller för näringslivet och som 
sätter gränser för hur verksamheten kan bedrivas. "Spelreglerna" är m a o 
redan givna. 

För att fylla denna utvecklande funktion bör ekonomen besitta vissa 
egenskaper och förmågor, som t ex kreativitet, idérikedom och människo
kännedom. Dessutom bör ekonomen för att på ett optimalt sätt uppfylla 
sin funktion söka sig till den inriktning och det verksamhetsområde som 
passar hans/hennes specifika talanger och intressen. Olika verksamheter 
kräver således olika förmågor och egenskaper av sina utövare för att 
fungera på bästa möjliga sätt. När det t ex gäller marknadsföring så är, 
förutom kreativitet, den människokännande förmågan, dvs att kunna leva 
sig in i hur människor tänker och reagerar, extra viktig för att veta hur, när 
och var man ska lansera en ny produkt. 

Det gäller således för ekonomen att förverkliga sina talanger i rätt 
verksamhet och därmed på ett optimalt sätt utveckla företaget. Som 
arbetsledare bör ekonomen också försöka se till att alla anställdas talang 
och läggning kommer till sin rätt på rätt ställe. 

Även denna kategori kan sägas vara uttryck för ett anpassningstänkande, om än 
kanske mer aktivt än föregående. Det gäller att söka sig till den givna verksamhet 
som bäst passar ens grundläggande egenskaper, talanger och läggning, med det 
övergripande syftet att utveckla och föra företaget framåt. Man måste således 
"matcha" individuella drag med lämpliga verksamheter. Detta är även viktigt när 
det gäller den arbetsledande funktionen för att alla anställdas talanger ska utnyttjas 
på rätt sätt. Följande citat illustrerar de olika krav som en studerande menar att det 
ställs på olika funktoner inom företaget: 

"R: Det viktigaste är att han, tror jag har förmåga att samarbeta med människor. 
/.../ Just ekonomyrket är ju så bret t så att vissa funktioner som redovisning t ex, 
stå och peta med siffror, så ställs det naturligtvis större krav på att man har ett 
utvecklat siffer sinne. /.../ Inom vissa funktioner så måste man vara den som 
tänker från andra hållet, lite varför inte och sedan pressa fram ideér, ja ur 
marknadsföringstekniskt perspektiv. /.../ Sedan när det gäller ledarrollen som det 
väl inte är otroligt att många ekonomer råkar ut för, så ställs ju största kravet på 
just att omge sig med rätt folk att kunna samarbeta med folk, att få ut det bästa ur 
människorna..." (ek stud 54). 
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E. Den visionare och otyglade framtidsskaparen. 

Ekonomens yrkesfunktion är att utan inblandning från andra leda och 
utveckla företagen. Ekonomen skapar själv betingelserna och omständig
heterna för att kunna genomföra detta. 

Statliga regleringar, begränsningar och bidrag är av ondo eftersom de 
uppmuntrar ekonomen att bli lagvrängare och bidragsfixare. Detta innebär i 
sin tur bara att ge företagen konstgjord andning och att en sund och 
framgångsrik utveckling hämmas. 

I stället bör ekonomen få ta hand om den saken och utforma verksamheten 
på företaget utifrån sina visioner, idéer och ambitioner. För att förverkliga 
detta är egenskaper som fantasi, kreativitet, initiativrikedom och djärvhet 
viktiga. 

En skicklig ekonom utvecklar på ett framgångsrikt sätt företagsamheten 
vilket är positivt för Sverige och i längden för oss alla (även om det på kort 
sikt kan innebära rationalisering och nedläggning av enheter som inte är 
lönsamma). 

Här är det inte längre frågan om att enbart anpassa sig till en given verksamhet, 
utan att också själv skapa betingelserna för en framgångsrik verksamhet. Om den 
föregående kategorin poängterade vikten av att rätt man hamnar på rätt plats så 
innebär denna kategori idealt, att rätt man skapar rätt plats. Så här beskriver en 
studerande ekonomens betydelse: 

"R: Ja, han bör ju absolut kunna driva ett företag lönsamt och framgångsrikt. Det 
är ju hans jobb. /.../ Att han har en viss kreativitet eller så där, att han vill 
utveckla företaget så där och är beredd att satsa på nya saker" (ek stud 72). 

Läkarens vrkesfunktion 

A. Systemets ofrivillige upprätthållare. 

Läkarens yrkesfunktion hänger samman med det ekonomiska och politiska 
systemet. Sjukvården och läkarens funktion får sin konkreta utformning 
som en följd av att systemet utarmar natur och människa. 

Många av våra sjukdomar har, direkt eller indirekt strukturella orsaker. 
Människor slits ut fysiskt såväl som psykiskt i arbetet och i samhället 
över huvud taget, medan sjukvårdens organisation och inriktning går ut på 
att behandla de symptom som enskilda människor uppvisar. Eftersom 
inriktningen är sådan, och ej att försöka utreda och angripa de verkliga 
orsakerna, bidrar läkarna och sjukvården till systemets upprätthållande. 
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Läkarna har heller ingen möjlighet att åstadkomma några omvälvande 
förändringar inom sjukvården och i samhället. Den grundläggande 
förändring som är målet, kräver ett annat politiskt/ekonomiskt system och 
det kan läkaren inte själv åstadkomma. 

Läkaren bör dock i sin läkargärning vara uppmärksam och utnyttja sina 
kunskaper om miljömässiga orsaker till ohälsa. Därigenom kan hon/han 
dels bidra till att undanröja skadliga ämnen och arbetsmiljöer m m. Dels 
kan läkaren genom att avslöja sambanden mellan t ex miljö, utsläpp, 
sjukdomar och ett system vars främsta intresse är kortsiktig ekonomisk 
vinning, även bidra till att medvetandegöra människor om samhälls
systemet. Detta kan på längre sikt leda till ett kollektivt medvetande och en 
gemensam målsättning vilket är en förutsättning för att förändra hela 
systemet i grunden. 

Läkarens funktion får sin innebörd i ljuset av ett system som sliter ut människor 
fysiskt och psykiskt. Genom ett sjukvårdssystem som i huvudsak går ur på att 
"reparera" människor och skicka tillbaka dem, så bidrar också läkaren till 
systemets upprätthållande. För att i någon mån motverka detta måste läkaren 
uppmärksamma och påtala systemets verkningar. Detta kan också ses som ett 
medel att på längre sikt nå det egentliga målet, ett annat politiskt-ekonomiskt 
system. Så här svarar en studerande på varför det finns läkare: 

"R: Bättrar människors hälsa. En viss funktion fyller dom väl om dom hjälper 
människor som är sjuka. Men det år också ett sätt att bevara det här samhället. 
Man sliter ut människor på ett eller annat sätt. När dom inte är brukliga längre 
eller halvbrukliga så skickar man dom till läkare, så antingen blir dom brukliga 
igen eller så förtidspensionerar man dom" (med stud 36). 

Att arbeta förebyggande skulle i denna föreställningskategori ytterst innebära att 
arbeta för ett annat samhällssystem, eftersom de grundläggande problemen inte 
kan lösas inom systemets ramar. Vissa punktinsatser kan man dock göra genom 
att slå larm och avskaffa t ex giftiga ämnen. Så länge nuvarande system verkar 
kommer dock de enstaka förbättringar man kan åstadkomma att "förmörkas" av 
nya gifter och nya påfrestningar. 

B. Den aktive samhällsförbättraren. 

Läkarens yrkesfunktion är främst att försöka förändra betingelserna för 
sjukdomars uppkomst. Ohälsa är något som till stora delar uppstår av 
miljömässiga och sociala omständigheter, vilka är möjliga att påverka och 
förändra. 

Läkarens uppgift är således att bidra till förbättringar av det allmänna 
hälsoläget i samhället och även av sjukvården och dess inriktning, eftersom 
sjukvården idag i alltför hög grad försöker bota symptom och inte orsak. 
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I sin praktiska verksamhet måste läkaren, i diagnos såväl som behandling/ 
åtgärd, ta hänsyn till att människan är mer än en fysiologisk och medicinsk 
varelse, även sociala, psykologiska och miljömässiga faktorers inverkan på 
sjukdomsbilden måste beaktas. Det är därför också viktigt att utbildningen 
inte har en ensidigt medicinsk inriktning. 

Med sina kunskaper om den omgivande miljöns betydelse för sjukdomars 
uppkomst kan läkaren fylla sin viktigaste uppgift, dvs att hjälpa till att 
avskaffa sjukdomsalstrande faktorer och omständigheter och därmed bidra 
till ett bättre samhälle. Det gäller bl a att vara uppmärksam på sjukdomar 
som orsakats av dåliga arbetsmiljöer, miljögifter, psykiska eller sociala 
omständigheter och då slå larm, väcka debatt och härigenom åstadkomma 
en förändring. 

I denna kategori vill man b idra till att förbättra de delar av samhället som man 
uppfattar som negativa. Detta kan man göra genom att använda sina kunskaper till 
att påverka utvecklingen på olika plan. Kategorin har vissa likheter med den 
föregående i det att läkaren måste vara uppmärksam på miljömässiga faktorers 
inverkan på människokroppen och försöka förändra dessa förhållanden. Men medan 
detta är målsättningen i denna kategori, skulle det i den föregående kategorin endast 
betraktas som "krusningar på ytan". 

Att arbeta förebyggande innebär således i denna föreställningskategori att t ex 
försöka förändra arbetsmiljöer som är farliga, att hjälpa till att få bort giftiga 
ämnen osv. 

Så här svarar en studerande på hur hon ser på sin kommmande yrkesfunktion: 

"R: ...Att jag försöker jobba för förståelse för problem. Försöka se människan i 
hela samhället, försöka förändra genom dom kunskaper jag då får om det. Förändra 
samhället, arbetsplatser, miljöer och såna saker" (med stud 41). 

C. Den flexible sjukvårdaren. 

Läkarens yrkesfunktion är att försöka bota eller lindra besvären för de 
människor som drabbas av olika sjukdomar. Sjukdomar är till stor del 
konsekvenser av det samhälle vi har idag; ett pris som vi får betala för 
välfärden, t ex trafikoffer, cancer och hjärtinfarkt. 

Läkarens huvuduppgift är således att ägna sina omsorger åt den enskilde 
patienten, dels för att försöka bota eller lindra sjukdomar men numera även 
för att förebygga. Samhället och de medicinska kunskaperna förändras, 
vilket även för med sig förändringar och nya arbetsuppgifter för läkaren. 
Ett exempel är den förebyggande hälsovården, där läkaren ska informera 
människor om hur de kan undvika de hälsovådliga inslagen i dagens 
samhälle, te x vad man bör äta och vad som bör undvikas för att inte bli 
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sjuk, om rökningens och alkoholens vådor, om rätt arbetsställning för att 
undvika förslitningsskador m m. 

De nya rönen om kopplingen mellan psykiskt och somatiskt välbefinnande 
gör också att läkaren måste ta reda på en del om patientens situation för att 
kunna ställa en riktig diagnos och hjälpa patienten. I dag kommer också 
många som egentligen inte har ett medicinskt vårdbehov till läkaren, 
människor som är ensamma och har ett socialt behov av kontakt. Dessa 
människor måste därför läkaren kunna identifiera för att kunna slussa dem 
vidare till någon som är bättre skickad att ta hand om deras problem. 

I denna kategori är förändring inget som läkaren initierar, utan snarare något han 
utsätts för. I och med att samhället och hälsoläget förändras så kommer också de 
krav som ställs på läkaren att förändras. Och till detta får läkaren försöka anpassa 
sig: "Nu ska dom ju börja förebygga också", säger en studerande i början av 
utbildningen. 

Förebyggande vård innebär här ett förebyggande på individnivå. Det gäller att 
informera människor så att de undviker att utsätta sig för olika ohälsosamma 
faktorer. Men den huvudsakliga sysselsättningen för läkaren är ändå att bota eller 
lindra sjukdomar. Så här svarar en studerande på varför det finns läkare: 

"R: För att bota människor. Det är väl ganska naturligt. Folk blir sjuka och så 
finns det då en som är utbildad på alla möjliga krämpor. Så vet han då vad det där 
är och säger; 'Du har fel på det, gör så och så eller kom hit så ska jag göra så, så 
blir det bra'. Det är ju ganska praktiskt. 
I: Har läkaren fler funktioner? 
R: Ja, han har ju en upplysande funkton. Om man ser på företagsläkaren t e x, en 
sån där förebyggande, upplysande som talar om att så där ska man inte göra för då 
blir man sjuk, även om dom inte är sjuka..." (med stud 37). 

Psykologens vrkesfunktion 

A. Den kluvne samhällslegitimerande medvetandegöraren. 

Psykologens yrkesfunktion hänger samman med det ekonomiska och 
politiska system vi har idag. Psykologen ska försöka hjälpa människor 
vars problem i hög utsträckning beror på det samhällssystem vi har, med de 
ekonomiska och sociala orättvisor som finns. 

Eftersom människors problem är systemberoende får också psykologens 
försök att hjälpa dem en systembetydelse. I detta perspektiv blir 
psykologens yrkesfunktion att lindra effekterna av systemet och därmed 
skyla över de värsta bristerna; att "putsa fasaden" lite. Indirekt får 
psykologen då också en samhällsbevarande och legitimerande funktion. 
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I ett individuellt perspektiv kan dock psykologen hjälpa enskilda människor 
att fungera i samhället igen, men detta innebär också att återanpassa 
människor till ett i grunden sjukt samhälle. 

Eftersom orsakerna till psykiska problem ytterst ligger i samhälls
strukturen är psykologen ganska maktlös när det gäller att åtgärda dessa. 
Det hon/han kan göra är att arbeta för att fösöka förändra samhällssystemet 
och att försöka medvetandegöra människor om hur samhället fungerar. 
Psykologen kan försöka få sina klienter att se sina liv och problem i ett 
lite vidare samhälleligt pespektiv, att inte privatisera problemen och se dem 
som individuella defekter. 

Psykologens möjligheter att på kort sikt komma tillrätta med problemen är i 
denna föreställningskategori obefintliga. Systemperspektivet på tillvaron gör med 
nödvändighet även psykologen till en del av detta. Men till skillnad från 
ekonomerna som i A-kategorin framstår som bundna till händer och fötter, 
förefaller de psykologstuderande se ett visst handlingsutrymme. Som psykolog 
kan man i sin kontakt med klienterna och t ex genom att delta i samhällsdebatten 
försöka förmedla ett samhällperspektiv som motverkar individualisering och 
privatisering av problem. Även om man, särskilt i den andra intervjuomgången, 
uppfattar möjligheterna att åstadkomma några genomgripande förändringar som 
små. En studerande uttrycker sig så här om psykologens funktion: 

"R: Ja det kan man titta på från olika håll. Dels kan man titta på psykologer för 
att det behövs en kanal mellan människor som klappar ihop i ett omänskligt 
system, som behandlar symptom men som inte förändrar. Det är väl egentligen 
det främsta syftet, man är en del i reproduktionen. /.../ 
I: Vilken funktion borde psykologen fylla? 
R: Ja, det är ju fortfarande det syftet. Psykologens jobb är ju att hjälpa människor 
på fötter och det bör fortfarande vara det. Men den förändrar ju människor, en 
terapi går ju ut på förändring L.JOch då anser ju jag då att en psykolog bör hjälpa 
människor till förändring med ett kampsyfte, som alltså är djupare tycker jag än 
psykodynamiskt. /.../ Man måste se till den lilla kamp som finns, som för 
framåt. Titta på Hasselakollektivets resultat t ex. Men det känns ju ändå rätt så 
pestigt när man ser vilka krafter som styr, man är ganska liten" (psyk stud 88). 

B. Den samhällsreformerande upplysaren. 

Psykologens yrkesfunktion är att förändra betingelserna för psykiska 
problems uppkomst. Det är brister hos det samhälle vi har idag som skapar 
problem hos människor och psykologens viktigaste uppgift är därför att 
försöka avhjälpa dessa brister. 

Människors psykiska hälsa påverkas av dåliga bostads- och arbetsmiljöer, 
av arbetslöshet, stress och prestationskrav m m. Psykologen kan därför 
göra sin viktigaste insats genom att försöka förändra människors levnads
betingelser. Med hjälp av sina kunskaper om samhälleliga faktorers 
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inverkan på människors psykiska hälsa kan psykologen medverka till att 
förbättra samhället. Hon/han kan t ex försöka påverka utformningen av nya 
bostadsområden, av arbetsplatser, skolor osv. 

Det är också viktigt att psykologen i massmedia och i andra sammanhang 
påtalar sambandet mellan människors sociala situation och deras psykiska 
hälsa. Genom att delta i samhällsdebatten kan psykologen bidra till att 
samhällsutveckling och människosyn förändras i positiv riktning. 

Härutöver hjälper psykologen givetvis människor som hamnat i kris
situationer och har psykiska problem och det är därför också viktigt att vara 
en duktig terapeut, men den viktigaste yrkesfunktionen är ändå att på olika 
sätt förändra betingelserna för problemens uppkomst. 

I denna kategori ses inte psykologens möjligheter att verka som uppknutna till ett 
politiskt-ekonomiskt system och möjligheterna att åstadkomma förändringar 
upplevs som större jämfört med föregående kategori. Även den psykologiska 
kunskapen och teorierna skulle behöva utvecklas och förändras menar bl a följande 
studerande: 

"R: ...Det tas alldeles för lite hänsyn i planeringen, det borde sitta psykologer 
överallt, inte psykologer men man borde ha mer psykologisk kunskap överallt i 
samhället. Om man hade det tror jag att det skulle se annorlunda ut kring just 
teorier och att dom skulle vara mer eklektiska, vara mer öppna och inte så 
intrapsykiska. L.JDet går att försöka komma in, det går att försöka påverka 
samhället på alla plan och försöka påverka människor, i alla fall med ens 
uppfattning om livet. Jag tror att det finns oanade möjligheter att utveckla 
psykologin och göra den bredare och till nytta för människor i stort" (psyk stud 
99). 

C. Den empatiske socialisationsexperten. 

Psykologens yrkesfunktion är att hjälpa människor med psykiska problem 
att åter finna sig tillrätta i tillvaron. Problemens orsaker står på ett eller 
annat sätt att finna i den miljö som omger oss och psykologens uppgift är 
att hjälpa de som drabbas. 

Ett viktigt exempel på vad som skapar problem är den kontaktlöshet och 
isolering som råder mellan människor idag, vilken gör att de inte klarar av 
påfrestningar som de utsätts för. De naturliga sätten att umgås har 
försvunnit och många människor är väldigt ensamma. Om det hade funnits 
en större gemenskap och bättre kontakt människor emellan skulle 
påfrestningarna bättre kunna bemästras och de skulle kanske inte behöva 
utvecklas till psykiska problem. 

Psykologens funktion är därför att till stor del fungera som en 
"professionell medmänniska" för de människor som inte orkar med pressen. 
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De måste få hjälp med att förstå sig själva och sina problem för att de ska 
kunna anpassa sig och fungera i samhället igen. Samhället av idag ställer 
en massa krav på oss människor som vi måste lära oss att leva med och 
hantera och här kan psykologen hjälpa till. 

Det är huvudsakligen det samhälle vi har idag som gör att människor får psykiska 
problem. Men till skillnad från föregående två kategorier som på olika sätt vill 
förändra samhället, så ser man här utvecklingen som mer eller mindre oundviklig, 
det är något som både psykologen och klienten måste anpassa sig till. 
Samhällsproblemen är i alla fall inte något som ses som psykologens uppgift 
eller ansvar. Psykologens viktigaste funktion fylls genom att hjälpa människor 
med problem att fungera i samhället igen. Behovet av psykologer ökar också i takt 
med samhällsutvecklingen: 

"R: ...Jag tror att det finns ett enormt behov av psykologiska kunskaper, just med 
tanke på hur samhället ser ut och på grund av att vi har d en här utvecklingen, att 
samhället har utvecklats som det har gjort och genom att det har gått så snabbt. 
I: Vad tänker du på när du säger, som samhället ser ut? 
R: Ja, att det blir mer och mer teknokratiskt och datoriserat och den här rädslan för 
atomkrig t ex. Det är mycket såna saker och t ex att vi går mot en utveckling där 
arbetslösheten bli större och större. Vad ska vi göra med alla människor som inte 
får nåt arbete, hur ska vi ta hand om dom? Det finns ju oerhört mycket som kräver 
att man undersöker eller forskar för att komma tillrätta med dom på nåt vis. Jag 
tror inte att man liksom kan skruva samhället tillbaka på nåt vis" (psyk stud 97). 

D. Terapeuten för omständigheternas offer 

Psykologens yrkesfunktion är att hjälpa människor med psykiska problem 
att organisera sitt liv i harmoni med sin indiv iduella personlighet, läggning 
och sina förmågor. 

Psykiska problem uppstår av oräkneliga orsaker, man kan inte peka på 
några problemskapande faktorer som är gemensamma för alla människor 
med problem. I princip kan orsakerna vara lika många som antalet individer 
med problem. 

Det är människors grundläggande olikheter i kombination med individuella 
omständigheter och tillfälligheter som gör att vissa men inte andra får 
psykiska problem. En människa som är väldigt känslig och instabil bör 
t ex inte ha ett arbete som är stressigt och kräver snabba beslut och stor 
flexibilitet, medan det arbetet kanske skulle passa utmärkt för den som är 
stabil, kreativ och vill ha omväxling och utmaningar. 

Genom att förstå de enskilda människorna och deras unika drag och 
egenheter kan psykologen hjälpa dem att organisera sin tillvaro så att 
problemskapande situationer och omständigheter undviks. Psykologens 
uppgift är att koncentrera sig på den unika individen och dennes livshistoria 
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och därigenom hjälpa till att hitta den plats i världen som passar just 
henne/honom. 

I denna föreställningskategori uppstår psykiska problem som en olycklig 
kombination av individuella egenskaper och yttre omständigheter. Det är i en 
mening en slump eftersom man kan drabbas av olika tillfälligheter som man inte 
rår över, men olika människor kan också klara av dessa tillfälligheter olika bra. 
Eftersom det inte finns några systematiska orsaker kan man inte göra några 
generella åtgärder eller förebygga problemen. Psykologen kan hjälpa sin klient att 
lära känna sig själv för att i möjligaste mån hitta rätt i livet. 

Så här resonerar en studerande kring psykiska problem: 

"R: Dom finns ju annars också, även om vi inte har välfärden. Men dom kommer 
inte fram så starkt för att människorna har annat. Det kommer alltid att finnas 
bland människor och har alltid funnits också. Problem är inget som kommer eller 
försvinner med välfärd. Det kommer vi att få dras med i evinnerliga tider. /.../ 
I: Vad beror det på att folk blir psykiskt sjuka? 
R: Det beror alltså på väldigt många faktorer. /.../ Sedan så är det väldigt 
individuellt. Man kan inte ge nåt generellt svar på den frågan. Relationer mellan 
människor, relationer till samhället, till företaget och allt möjligt sånt där. Och 
relationer mellan grupper i samhället och sånt där som skapar problem.Det är 
naturligt, hade det inte gjort det hade det varit konstigt ju. I och med att det finns 
skillnader mellan människor så uppstår det problem, det är naturligt. Vissa är 
starkare och andra svagare i olika sammanhang" (psyk stud 92). 

E. De slagna själarnas härdare 

Psykologens yrkesfunktion är att "stärka" de människor som har psykiska 
problem. Människor skiljer sig åt i olika fundamentala och genetiskt 
betingade avseenden. Vissa har t ex ärftliga dispositioner för speciella 
psykiska sjukdomar, medan många helt enkelt är psykiskt svaga eller 
instabila. 

Alla människor har dock sin unika och till stora delar omedvetna 
kombination av egenskaper, förmågor, personlighetsdrag och läggning etc. 
Med hjälp av sin inlevelseförmåga kan psykologen ta fram denna och stärka 
det genuina hos den enskilda människan. Psykologen kan sägas hjälpa 
människor att "förvalta sitt pund". 

Människor med problem får genom psykologens hjälp en större 
självkännedom och självkänsla, vilket också medför en möjlighet att klara 
av krav och motgångar samt att ställa realistiska krav på sig själv. 
Psykologens arbete går i stort ut på att hjälpa människor att med 
utgångspunkt i "sitt pund" forma sina egna liv. 
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Till skillnad från föregående kategori, där psykologens uppgift är att hjäpa klienten 
att hitta den rätta stigen i "livets djungel", innebär denna kategori att psykologens 
uppgift om den renodlas, är att stärka klienten så att hon/han kan bana sin egen 
stig. När det gäller de empiriska uttrycken kan det dock ibland vara svårt att skilja 
dem åt för de båda kategorierna eller det kan finnas uttryck för båda. I citatet för D-
kategorin ovan kan t ex även ett visst "E-inslag" anas i slutet av citatet. 

Här konkretiserar en studerande vad man som psykolog kan göra: 

"R: Ta hand om elever. Det finns ju elever som inte har nåt självförtroende och 
som känner sig utslagna. Dom kan ju jobba med såna problem och elever med läs-
och skrivsvårigheter, det måste ju finnas nåt att göra för dom också. 
I: Har du några funderingar på vad man konkret kan göra som psykolog? 
R : Jo, få folk att känna att dom klarar av saker och ting och få känna att dom är 
värda nånting. Att dom säkert kan fylla en funktion i samhället, att dom har ett 
självförtroende. Det är jätteviktigt" (psyk stud 79). 

Teknikerns vrkesfunktion 

A. Den uppknutne men systemkritiske konstruktören 

Teknikerns yrkesfunktion och den tekniska utvecklingen är intimt 
sammankopplad med vårt ekonomiska och politiska system. Den tekniska 
utvecklingens drivkraft står i grunden att finna i systemets inriktning på 
vinstmaximering. Att det är den företagsekonomiskt baserade och 
kortsiktiga lönsamheten som är den centrala principen kan utläsas av den 
utarmning av natur och människa som sker, vars konkreta uttryck bl a är 
förgiftade skogar och vatten och människor som drabbas av olika typer av 
yrkesskador. 

Teknikerns yrkesfunktion kommer därvid också att domineras av denna 
lönsamhetsprincip. Den enskilde teknikerns möjligheter att överskrida 
denna princip i sin yrkesverksamhet är obefintliga, men genom att ha 
gedigna kunskaper som gör det möjligt att överblicka teknikens 
konsekvenser kan en skicklig tekniker i enskilda fall påverka utformningen 
av en produkt till det bättre. Detta är dock bara möjligt så länge den bättre 
produkten inte äventyrar lönsamheten. Miljö och mänsklig hänsyn kommer 
att få stå tillbaka så länge det inte sätter lönsamheten på spel att bryta mot 
dessa. 

Tillfredställande lösningar går inte att åstadkomma inom ramen för detta 
system eftersom det här rör sig om i grunden oförenliga intressen. 
Teknikern kan dock bidra till att skapa debatt och på lång sikt till 
samhällsförändring genom att försöka nå ut och medvetandegöra människor 
med sina kunskaper om teknikens konsekvenser och den tekniska 
utvecklingens koppling till ett system som bygger på ett kortsiktigt 
ekonomiskt vinstintresse. I ett samhälle byggt på andra grundvalar skulle 
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också teknikerns kunskaper om teknikens konsekvenser kunna tas till vara 
på ett helt annat sätt. 

I denna föreställningskategori får teknikerns verksamhet systembetingade 
konsekvenser. Jag redovisar här ett längre citat där en studerande illustrerar 
teknikerns dilemma: 

"R: ...Ofta kan en högre tekniker sitta i en besvärlig sits, om han t ex jobbar i ett 
företag, på en rationaliseringsavdelning eller på en produktionsavdelning och han 
kommer på en uppfinning eller förändrar ett system som gör att företaget blir 
tvungen att avskeda en stor del människor. För företaget ger det en vinst och som 
samhället är ordnat nu så ger det en förlust. Som jag ser det så är det en taskig sits 
han sitter i, för vem jobbar hänför och vem jobbar han med? I ett samhälle som 
var idealt ordnat så var det bara att rationalisera och omfördela dom där 
människorna eller på något sätt minska arbetstiden och sätta folk i meningsfull 
utbildning. Idealiskt vore ju om alla människor kunde få en bra utbildning. I ett 
idealt samhälle så går det för då kan man bara omfördela resurser. Vi tar det här 
exemplet med företaget, i stället för att avskeda några man så sätter man dom i 
utbildning, dom får utbilda sig en timme per dag och avlösa dom andra i deras 
jobb. Så att alla får möjlighet att vidareutbilda sig. Engagera sig i samhällsfrågor 
osv. Man kan komma hur långt som helst bara man engagerar folk och inte bara 
skickar hem dom. Det är just d et jag me nar att i det här samhället så kan en 
tekniker sitta i en taskig sits. Han kanske har kunskap att kunna förändra 
arbetsprocessen iföretaget, så att det blir lönsammare för företaget. Vem tjänar 
han alltså - ska han lyda sina chefer eller ska han lyda sitt samhällsansvar? Det är 
en kinkig fråga just i det här samhället" (tekn stud 26). 

B. Den ansvarskännande teknikförbättraren. 

Teknikerns yrkesfunktion och den tekniska utvecklingen hänger samman 
med och påverkas av det sätt på vilket samhället i allmän mening, är 
organiserat idag. Det finns en hel del att erinra mot den tekniska 
utvecklingen som den ser ut idag. Rustningsvansinnet, miljöförstöringen 
och maskiner och arbetsredskap som leder till arbetsskador är exempel på 
negativa inslag. Dessa negativa inslag är dock möjliga att påverka genom 
att på olika sätt förändra den tekniska verksamheten och dess 
förutsättningar. 

Dels är det viktigt att förändra den tekniska utbildningen så att teknikerna 
lär sig att inte enbart se till tekniskt raffinerade lösningar. Utbildningen 
måste förutom de tekniska ämnena även satsa mer på t ex ergonomi och 
samhällskunskap för att påverka de blivande teknikernas medvetenhet om 
teknikens negativa effekter och att ge dem kunskaper att förändra dessa. 
Detta skulle kunna bidra till att teknikerna i sina lösningar tar hänsyn till 
allas bästa. Dels är det också viktigt att teknikerna samarbetar med andra 
yrkesgrupper så att andra än rent tekniska synpunkter tas med i 
utvecklingen av nya produkter. Exempelvis borde teknikerna samarbeta med 
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de arbetare som har erfarenhet av de processer och arbetsmoment som 
teknikernas konstruktioner är avsedda för. 

Hur teknologin och den tekniska utvecklingen kommer att se ut är m a o 
en angelägenhet inte bara för tekniker utan även för dem som kommer att 
bruka produkterna och dem som på andra sätt "drabbas" av dem, dvs alla 
medborgare. 

I denna föreställningskategori och även den föregående, relativiseras teknologin 
och den tekniska utvecklingen. Man ifrågasätter utifrån egna normativa 
uppfattningar, på olika sätt inom de olika kategorierna, den nuvarande teknologin 
och man vill på olika sätt förändra den. Teknikern har i denna kategori inte 
nyckeln till hur tekniken borde utformas, utan utformningen och inriktningen är 
en angelägenhet för alla berörda parter. För att förverkliga detta måste själva 
utvecklingsprocessen förändras, bl a genom ett samarbete med arbetarna vars 
värdefulla erfarenheter bättre borde utnyttjas: 

"R: ...Jag tycker man ska mer försöka snacka med samhället och så där, tekniker 
stänger sig inne för mycket tycker jag. Det är så lite debatter med samhället, vad 
dom tycker om olika saker, det är bara specialisterna som sitter för sig själv o ch 
klurar igenom nånting, dom snackar aldrig med allmänheten. Då tycker jag som i 
framtiden då bör man, ifall jag går ut och jobbar så ska man försöka sn acka mer 
med, t ex arbetarna på företaget vad dom tycker osv. Som det är nu är det bara 
facket som styr arbetarna och det är bara genom facket allting går, det är mest 
pengar det snackas om. Det är ingenting omföretaget, vad som kan ändras på, det 
är hemskt lite sånt" (tekn stud 2 ). 

C. Företagets teknikombesörjare. 

Teknikerns yrkesfunktion och den tekniska utvecklingen hänger samman 
med företagets behov. Förutsättningen för företagsamheten i Sverige är att 
företaget går med vinst och teknikern är en del av denna verksamhet. Vårt 
samhälle idag bygger i hög grad på teknisk utveckling och så länge 
företagen får avsättning för sina produkter finns det ett behov av tekniker. 

Företagsledning och företagets policy avgör vad teknikern kommer att 
syssla med och det är således de kompetenser som företagen efterfrågar som 
är viktiga att lära sig. 

Den tekniska utvecklingen har inte i alla stycken varit lyckosam och 
miljöförstöring är ett exempel där utvecklingen haft negativa konsekvenser. 
Dessa effekter kan dock inte teknikern ta ansvar för, eftersom det är 
företagsledningen som avgör vilka produkter och processer som ska 
utvecklas. Även politikerna är medskyldiga i att den tekniska utvecklingen 
ser ut som den gör, teknikern är bara en "kugge i maskineriet". 
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Tekniken har dock ingalunda enbart haft negativa konsekvenser, i huvudsak 
har utvecklingen varit positiv. Positiv eller negativ, kan dock teknikerna 
inte göra så mycket åt utvecklingen, det är företagsledningen som har det 
avgörandet. 

I denna kategori tas utgångspunkten i hur man uppfattar att "det är". Normativa 
utgångspunkter som kännetecknar de två föregående kategorierna saknas här. Man 
kan i och för sig vara kritisk till vissa onödiga och miljöfarliga produkter men 
man ser då inga andra alternativ, annat än att "försöka se till att det blir så bra som 
möjligt". Så här svarar en studerande på vad det är som driver den tekniska 
utvecklingen: 

"R: Ja, det är ju dom som har pengar som driver (utvecklingen), plus att staten 
driver den också genom att dom har ganska mycket forskningsprojekt. Dom har ju 
tekniska högskolor. 
I: Men ni som har kunskaperna då, var faller ni in? 
R: Vi faller väl in som arbetare, vi utför det vi blir ålagda ungefär" (tekn stud 10). 

D. Den kreative men reglerade teknikutvecklaren. 

Teknikerns yrkesfunktion är att svara för den tekniska utvecklingen. Hur 
denna tekniska utveckling kommer att se ut är beroende dels av teknikernas 
talanger och dels av företagsekonomiska och politiska överväganden som 
styr vilka tekniska innovationer som ska bli verklighet. 

Det är alltså teknikern som skapar och utvecklar och härvid är de enskilda 
teknikernas egenskaper och förmågor viktiga. Den skicklige teknikern 
besitter förutom de nödvändiga teoretiska kunskaperna, vissa mer 
individuella egenskaper som kreativitet, initiativförmåga och fantasi m m. 
Men även om teknikern på grund av sin läggning är den som skapar och 
utvecklar så regleras ändå verksamheten av andra saker, t ex av lagstiftning 
och att det är företagsledning, ekonomer och politiker som i sista hand 
avgör vad man ska satsa på. 

Teknikerns yrkesfunktion och ansvar består således i att med hjälp av sina 
specifika talanger utveckla det han/hon tycker är viktigt och är intresserad 
av. Beroende på vilka dessa talanger är väljer teknikern inriktning och 
verksamhetsområde. Att sedan alla delar av utvecklingen inte har varit 
lyckosam är något som teknikern inte kan lastas för eftersom det är 
företagen och samhället i vid mening som kontrollerar vilka inriktningar 
och lösningar som får se dagens ljus. 

Teknikern gör vad han/hon kan för att skapa nya produkter och processer 
för att utvecklingen ska gå framåt och bör så långt det är möjligt informera 
ansvariga om de olika effekter det kan tänkas leda till. Det är därefter 
företagens och samhällets sak att ta ställning till om dessa effekter är 
önskvärda och eventuella biverkningar är acceptabla. 
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Här har den enskilde teknikern en central funktion i själva utvecklingsprocessen. 
Teknikerns ansvar är att utifrån sina talanger, skapa ideérna och de finurliga 
lösningarna, men han/hon har inte kontrollen över vilka innovationer som 
kommer att börja produceras. Härmed har teknikern inte heller ansvar för 
utvecklingens konsekvenser utan det ligger hos företaget och samhället. Teknikern 
anger således "tonen" för den tekniska utvecklingen medan andra instanser har det 
slutgiltiga avgörandet. En studerande får exemplifiera: 

"I: Hur tycker du att en skicklig tekniker bör vara? 
R: Lagom tjurig. Ha lite grundkunskaper så man minns det man läst ungefär. /.../ 
Lite fantasi ska man kanske ha. /.../ Försöker att hitta egna lösn ingar. 
I: Är det något annat som är viktigt? 
R : Det är mycket vilket sorts jobb du har. Noggrann kanske du måste vara. 
I: Varför finns det tekniker? 
R: I. . . I  Eftersom det har varit successiv utveckling så har det väl alltid varit någon 
som har varit finurlig att hitta på och utnyttja grejor och så har det blivit en 
yrkesgrupp till slut. 
I: Vilka funktioner ska dom fylla? 
R: Jag tycker att, är det problem och svårigheter inom områden så bör ju 
huvudintresset vara att förbättra där då. Det är klart att folk har de t ju för att 
tillfredställa behov, också mycket mer konstlade behov som tekniker tillfreds
ställer. Det beror ju på företagets inriktning också" (tekn stud 25). 

E. Den kreative och regleringsfientlige teknikutvecklaren 

Teknikerns yrkesfunktion är att utan inblandning av andra svara för den 
tekniska utvecklingen. Detta kan teknikern ta på sig eftersom det är 
han/hon som verkligen kan och förstår sig på det tekniska området. 

De som söker sig till teknisk utbildning har en inneboende drift, ett anlag 
och intresse för att syssla med tekniska problem. Genom sin tekniska 
läggning, kreativitet och initiativkraft förmår teknikern skapa de för 
utvecklingen nödvändiga och bästa lösningarna och styr därmed 
utvecklingen. 

Att den tekniska utvecklingen trots detta ibland haft negativa konsekvenser 
kan inte förklaras med brister i teknikernas förmågor. Detta beror i stället 
huvudsakligen på att företagsekonomiska eller politiska överväganden 
hindrat teknikerna att fullända sina projekt. Betraktat i ett längre perspektiv 
kommer dock teknikerna att genomdriva sina lösningar eftersom de i 
längden kommer att visa sig vara lönsamma, både vad gäller ekonomiska 
och miljömässiga hänsyn. 

Ett sätt för teknikerna att inte behöva invänta att tiden kommer att ge dem 
rätt vore att engagera sig i företagsstyrelser i högre utsträckning och där 
försöka begränsa ekonomernas inflytande och deras kortsiktiga lönsamhets
krav. Den handlingskraftige teknikern skulle då kunna argumentera för att 
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en lösning som på kort sikt förefaller mindre lönsam, på längre sikt är den 
som kommer att ge den största utdelningen, både ekonomiskt och miljö
mässigt. 

Eftersom teknikern är den som genom sin läggning är bäst lämpad att sköta den 
tekniska utvecklingen, vill man här inte acceptera en styrning från företagens och 
samhällets sida. Att den tekniska utvecklingen ibland fått negativa konsekvenser 
beror just på att teknikerna inte fått sköta utvecklingsprocessen själva, utan andra 
har blandat sig i: 

"R: ...Jaf nästan alla är såna här pillergubbar, hittar på grejer och saker för sig 
hemma. Det där måste förfinas och det där måste göras nåt extra åt. /.../ det är det 
att dom har en form av fantasi och dom vill skapa något, hur enkelt det än må 
vara. /.../ 
I: Hur ser du på den tekniska utvecklingen i stort i vårt samhälle? 
R: Ibland går den lite för fort, den hinner inte riktigt med. Det som gör att den går 
lite för fort det ska man inte skylla på teknikerna utan snarare beslutsfattarna. Stat 
och kommun kräver det och det osv och företag kräver det och det. Och teknikerna 
arbetar och vi har den inte färdig, okej den fungerar men den är inte färdig. Då 
kommer det ut något bristfälligt som ska köras och om vi tar teknik som ett stort 
komplex, att du då får miljögifter ute i luften och i vattnet osv , i luften som vi 
ska andas och det vi ska käka osv..." (tekn stud 3). 

VISSA GRUPPKARAKTÄRISTIKA 

Som tidigare nämnts så skiljde sig de studerande utifrån linjetillhörighet redan vid 
första intervjutillfället åt på vissa punkter. Det rörde sig t ex om hur "pratglada" 
de över huvud taget var och på vilket sätt de mer specifikt talade om yrkets 
funktion. 

Att analysera intervjuer innebär alltid svårigheter eftersom det rör sig om 
tolkningar. Svårigheterna kan dock se olika ut beroende på intervjusvarens 
karaktär. Jag skall nedan specificera vissa skillnader mellan de olika 
ämnesgrupperna och försöka ange på vilka sätt de inneburit svårigheter i 
intervjuanalysen. 

De ekonomstuderande var när det gäller pratsamheten en mellangrupp, det 
fanns m a o utbildningslinjer vars studerande pratade både betydligt mer och 
betydligt mindre. Ekonomgruppen hade till stora delar en ekonomisk inriktning 
redan på gymnasiet, närmare hälften av gruppen hade gått 2- eller 3-årig 
ekonomisk linje. Arbetslivserfarenheten har, när det handlar om längre perioder, 
rört sig om t ex kontorist, bank- och försäkringstjänsteman. Endast en studerande 
har tidigare erfarenheter av högskolestudier. 

Svårigheterna att analysera de ekonomistuderandes intervjusvar var framför allt 
beroende på att de talade väldigt allmänt och självklart om ekonomen. Frågor om 
t ex varför de finns och vilken funktion de fyller, föreföll i långt högre grad än för 
vissa andra grupper som självklarheter. Ekonomer finns t ex för att det finns 
pengar och vilket system man än har så måste ju ekonomin planeras. 
Frågeområdet framstod ofta som okomplicerat och kritik och ifrågasättande av 
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ekonomrollen var relativt sällsynt. I analysen gällde det att tolka vad detta 
självklara och ofta konkreta sätt att tala om ekonomen innebar för synen på 
ekonomen och hans funktion i samhället, dvs för de mer grundläggande 
föreställningarna om ekonomen. De ekonomistuderande var den grupp som talade 
minst "föreställningsnära". 

De läkarstuderande var tillsammans med psykologgruppen den mest 
pratsamma. Detta kanske till viss del kan förklaras av att den största andelen 
studerande över 25 är fanns här, liksom den största andelen studerande med tidigare 
högskolestudier och inte sällan en högskoleexamen bakom sig. Att läkar
utbildningen framstår som "något speciellt" kunde kanske anas när de studerande 
beskrev undervisningsformerna. Medan de studerande på de andra utbildnings
linjerna hade föreläsningar rätt och slätt så hade de läkarstuderande "katedrala" 
föreläsningar. När vi f rågade, visade det sig dock innebära samma sak, dvs en 
person föreläser och de studerande lyssnar och antecknar. Redan vid första 
intervjutillfället använde praktiskt taget samtliga läkarstuderande det uttrycket. 
Vissa studerande påpekade också att utbildningen på ett tidigt stadium förmedlar en 
känsla av att man tillhör en utvald grupp. 

Liksom ekonomerna, så framstod i viss mån även läkarna i de studerandes svar, 
som en "självklar" yrkesgrupp. Läkarna finns för att folk blir sjuka och samhället 
har tagit på sig uppgiften att ta hand om sjuka. Svårigheterna för intervjuanalysen 
har därför också vissa likheter med ekonomanalyserna. Att de läkarstuderande 
dessutom rent kvantitativt pratade mycket mer har inte alltid underlättat analysen. 
Det har inneburit att utifrån de många konkretiseringarna och exemplifieringarna 
av hur sjukvården går till och borde gå till, tolka hur den studerandes grund
läggande syn på läkarens och sjukvårdens funktion "ser ut".10 Att t ex, trots att de 
flesta talade om förebyggande vård (se kategoribeskrivningarna) hitta de skillnader 
som "hörde hemma" i olika föreställningskategorier. De läkarstuderandes svar 
innehöll också ofta kritik mot specifika delar inom sjukvården, utan att de för den 
skull ifrågasatte läkarens och sjukvårdens nuvarande funktion. 

De psykologstuderande var som tidigare nämnts ungefär lika "pratglada" 
som de blivande läkarna. De hade också en relativt hög andel äldre studerande och 
har i sammanlagd tid ungefar lika lång arbetslivserfarenhet som de läkarstuderande. 
De har också viss högskoleerfarenhet, och nästan uteslutande från enstaka kurser 
och inte högskoleexamina som de läkarstuderande. 

Psykologintervjuerna är nog de som i jämförelse med övriga vållat minsta 
svårigheter att tolka. Delvis beror nog detta på att psykologi som ämnesområde är 
det som jag själv är mest bekant med. Men inte oväsentligt är också att utifrån de 
studerandes intervjusvar föreföll psykologerna att vara den minst "självklara" 
yrkesgruppen av de fyra. Väldigt många upplevde sig, i allmänhetens ögon, som 
en suspekt yrkesgrupp. En del menade också att psykologerna själva bidragit till 
detta genom att till viss del mystifiera den psykologiska kunskapen. Massmedia 
hade också en stor del av ansvaret genom att framställa psykologen som en udda 
figur. Om ekonomer och läkare i intervjuerna framstod som yrkesgrupper med ett 
självklart berättigande så framstod psykologerna som en grupp som måste 
rättfärdiga sin existens. Att psykologen inte, som ekonomen eller läkaren, var 

Jmf analysen av förintervjuerna och frågan om "medicinens roll i samhället", jmf s 
1 1 .  
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självklar i samhället har förmodligen tvingat de studerande att i högre grad 
reflektera kring psykologens funktion. De psykologstuderande diskuterade och 
motiverade i sina svar, i långt högre grad och på ett mer förutsättningslöst sätt än 
övriga, sitt yrkes vara eller icke vara.11 För föreställningsanalysen medförde detta 
att tolkningarna kunde göras på ett mer omedelbart sätt, de studerandes svar 
uttryckte mer direkt än övriga, de olika föreställningarna. De psykologstuderandes 
svar var mer "föreställningsnära". 

De teknikstuderande slutligen var de som vid det första intervjutillfället 
pratade minst. Detta kan kanske förklaras av att de var den yngsta gruppen 
studerande, en övervägande del kom direkt från gymnasiet. I denna grupp var det 
inte heller någon som hade tidigare erfarenheter av högskolestudier. De flesta hade 
läst teknisk linje på gymnasiet och en stor del av dem kom från Norrbotten. För 
många var Tekniska högskolan i Luleå ett sätt att få ett "riktigt" yrke och att 
dessutom kunna stanna kvar i hembygden. 

Svårigheterna att analysera teknikerintervjuerna hänger främst samman med de 
studerandes "tystlåtenhet". Vad gäller yrkets självklarhet kan kanske teknikerna vid 
första intervjutillfället sägas utgöra en "mellangrupp", mellan ekonomer/läkare 
och psykologer. Teknikerna behövs eftersom vi har e tt industrialiserat samhälle. 
Ett visst ifrågasättande av en del av teknikens "yttringar" fanns när några tog upp 
teknikens inte alltid lyckade konsekvenser. Dessa negativa inslag fick olika 
förklaringar och lösningar i olika föreställningskategorier. De teknikstuderandes 
tystlåtenhet kompenserades till viss del av att vi i intervjuformuläret hade fler 
teknikfrågor, som ställdes till alla intervjuade. En fråga rörde hur man ser på den 
tekniska utvecklingen i allmänhet och den andra vad det är som driver den tekniska 
utvecklingen. Jag har således även kunnat hämta relevant information från svaren 
på dessa frågor. 

INITIALA FÖRESTÄLLNINGAR OCH SKILDA UTBILDNINGSLINJER 

I detta avsnitt skall jag redovisa resultatet av analysen av de enskilda studerandes 
intervjusvar fördelade på olika föreställningskategorier. Varje utbildningslinje 
redovisas för sig. 

Ett problem i redovisningen av hur de studerande fördelar sig på de olika 
föreställningskategorierna är svårigheten att på ett överskådligt sätt redovisa 
samtliga föreställningar som kommit till uttryck hos enskilda studerande. Den 
komplexitet enskilda studerandes föreställningar uppvisar är m a o svår att 
kvantitativt redovisa. Problemet hänger också samman med ambitionen att studera 
och beskriva hur de studerandes föreställningar förändrades från första till andra 
intervjutillfället. Jag har därför valt att i detta kapitel redovisa vad jag kallat den 
"dominerande föreställningen" enligt de principer som nedan kommer att 

Icke vara, såtillvida att man t ex inom kategori C kunde säga att psykologen 
egentligen inte skulle behöva finnas, men eftersom vi har ett samhälle där människor 
mår dåligt så måste vi ha psykologer som tar hand om dem. I kategori B kunde man 
säga att psykologen måste arbeta för att göra sig själv onödig genom att hjälpa till att 
förändra betingelserna för problemens uppkomst. 
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beskrivas. Tabellen i bilaga 3 visar dock samtliga föreställning som kommit till 
uttryck hos de studerande.12 

Båda redovisningssätten har sina brister. Att enbart redovisa en föreställning, 
även om det är den som på ett eller annat sätt bedömts dominera den studerandes 
sätt att tala, är att bortse från den komplexitet och de motsägelser och förändrings
potentialer som finns hos de studerande. Fördelen är dock att överskådligheten och 
möjligheten att göra jämförelser mellan olika grupper ökar samt att de gruppvisa 
jämförelser avseende förändringar som redovisas i nästa kapitel kan göras. 
Nackdelen med redovisningen av samtliga föreställningar på individnivå i bilaga 3 
är att överskådligheten minskar. 

I nästa kapitel som redovisar de förändringar de studerandes föreställningar har 
genomgått kommer jag dock att kompensera den ur kvalitativ synpunkt något 
torftiga redovisning som detta kapitel innebär. Där kommer jag att relativt 
utförligt exemplifiera och redovisa enskilda studerandes samtliga föreställningar 
och därmed mina tolkningar, vid både första och andra intervjutillfället. De 
tolkningar som redovisas där är m a o även en del av den analys som ligger till 
grund för redovisningen i detta kapitel. 

I de fall de studerande direkt eller indirekt differentierat mellan olika föreställ
ningar som de gett uttryck för, redovisas den dominerande föreställningen enligt 
följande principer: 

-Vid distinktion mellan olika kontext redovisas den föreställning som gäller det 
mest omfattande kontext. 

- Vid regel och undantag redovisas regel. 
- Vid själv och andra redovisas själv. 
- Vid faktiskt och idealt/omöjligt redovisas faktiskt. 
- Vid idealt/möjligt och faktiskt redovisas idealt/möjligt. 

Om den studerande varken direkt eller indirekt gör skillnad på föreställningarna, 
redovisas den föreställning som bedöms som den mest uttalade. Vid svårigheter att 
göra en sådan bedömning redovisas den föreställning som "ligger" längst till 
vänster på föreställningsdimensionen.13 När det gäller distinktionen mellan idealt 
och faktiskt har de studerande oftast inte diskuterat den ideala föreställningen i 
termer av om den ä r möjlig eller omöjlig att praktisera. I dessa fall redovisar jag 
den ideala föreställningen om den studerande inte direkt uttryckt att detta vore 
önskvärt men av olika anledningar tyvärr är omöjligt eller utopiskt. 

Samtidigt som redovisningen av fördelningen på de olika föreställnings
kategorierna skall jag också utifrån enskilda studerandes "kategoritillhörighet" titta 
något på svaren på en annan fråga. Denna fråga rörde vilka problem inom sektorn 
(ekonomi, medicin, psykologi samt teknik) som de studerande ansåg vara de mest 
centrala. M a o om man föreställer sig att t ex läkarens funktion i samhället ser ut 

12 Den första föreställning som redovisas för varje studerande är den "dominerande" 
och de efterföljande de "underordnade". 
13 Föreställningskategorierna kan placeras på en dimension från A till E, således 
ligger A längst till vänster och E längst till höger. Om den studerande bedömts ge 
uttryck för både A- och B-föreställningen så redovisas alltså A, vid B och C redovisas B 
osv. 
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på ett visst sätt, hur ser man då på vilka problem inom den medicinska sektorn 
som är de mest centrala.14 

Ekonomstuderande 

Den självklarhet Q m f  s93) som utmärkte de ekonomstuderandes intervjusvar om 
ekonomens yrkesfunktion kan kanske till viss del kopplas samman med att den i 
särklass vanligaste föreställningen om ekonomens funktion var kategori C, 
företagets omhuldare. I kategori C ses ekonomens uppgift som att utifrån givna 
ramar se till att företaget "går ihop". I början av utbildningen gav hela 20 
studerande uttryck för denna som dominerande föreställning.1^ slutet av detta 
avsnitt finns en sammanfattande tabell över fördelning på olika föreställnings
kategorier för de olika utbildningslinjerna.) 

Tabell 7. De ekonomstuderande fördelade på föreställningskategorier vid det första 
intervjutillfället. 

Kategori Antal 

A. Systemets ofrivillige verkställare 1 
B. Den neutrale balanskonstnären 1 
C. Företagets omhuldare 20 
D. Den visionäre men tyglade framtidsskaparen 2 
E. Den visionäre och otyglade framtidsskaparen 2 

Totalt 26 

Vilka problem inom den ekonomiska sektorn såg då studerande som gett uttryck 
för olika föreställningar om ekonomens funktion, som de mest centrala? Att 
problemangivelserna och hur man såg på lösningen av dem hänger samman med 
den föreställning man gav uttryck för blir tydligast i de två "ytterpositionerna", 
kategori A och E. Den studerande som menade att ekonomens funktion i 
samhället måste ses i relation till det ekonomiska systemet, uppfattade de 
odemokratiska ägarförhållandena, svårigheterna att kontrollera den ekonomiska 
utvecklingen och resursfördelningen som de centrala problemen. Dessa problem är 
en följd av det ekonomiska systemet och för att lösa dem krävs en demokratisk 
planerad hushållning. De två studerande som gav uttryck för en E-föreställning om 
ekonomens funktion tog upp Sveriges underskott i budgeten och den dåliga 

14 Inte heller denna "kategorivisa" jämförelse hade kunnat göras utan att reducera 
komplexiteten och ta utgångspunkten i de studerandes dominerande föreställning. 
^ De föreställningar jag fortsättningsvis i detta kapitel diskuterar är som tidigare 
nämnts de dominerande vilket alltså inte utesluter att de studerande även gett uttryck för 
ytterligare (underordnade) föreställningar. 
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handelsbalansen. Medan den ene av de studerande på vår fråga om hur man kunde 
lösa detta, diplomatiskt svarade att det är en politisk fråga, det beror på parti, så 
menade den andre att konkurrensen måste släppas friare, staten skall inte stötta så 
mycket utan människor måste få ta ansvar, man måste låta företagen expandera 
och underlätta för dem att skaffa sig ett kunnande. 

I kategori D tog den ene studerande upp skatterna som ett problem eftersom de 
tar bort motivationen att arbeta, särskilt de välutbildade kan inte arbeta så mycket 
som de vill utan att få restskatt. I analysen av de studerandes syn på löne
differentieringen16 är det just lönemas motivationsskapande effekt som poängteras 
i kategori D-föreställningen. För den andre studerande är det svårare att se en 
koppling till kategoritillhörighet. Här sågs den bristande globala resursplaneringen 
som det centrala problemet och lösningen vore att tänka mindre på den egna 
nationen i sin planering. Den studerande som placerats i kategori B såg 
arbetslösheten som det mest centrala problemet. Att lösa det är svårt men en 
möjlighet vore kanske att sänka pensionsåldern och förkorta arbetstiden, menade 
hon. 

Det är inte alltid möjligt att relatera de enskilda problem de studerande anser 
vara centrala till en specifik kategori, men hur de resonerar kring problemen kan 
också ge vissa ledtrådar. Utgångspunkten för resonemangen kan vara mer 
individuellt eller samhälleligt inriktad. Ytterligare en studerande, men med en C-
föreställning om ekonomens funktion tog upp problemet med skatterna och 
motivationen. Denne studerande menade dock att hade skatterna varit annorlunda så 
hade vi kanske haft andra problem; att sänka skatten får ju andra återverkningar i 
samhället. Här var således inte den enda utgångspunkten för resonemanget en 
individuell motivation. 

Övriga centrala problem inom kategori C var relativt allmänna t ex, 
samhällsbudgeten, minskad konkurrenskraft, inflation och arbetslöshet. Orsakerna 
sågs ofta som löneökningar med åtföljande prisökningar eller vårt oljeberoende 
och lösningarna var inte sällan att öka investeringarna i företagen bl a genom ökat 
sparande eller löne- och prisstopp samt att minska efterfrågan på olja och satsa på 
tekniska lösningar av energifrågan. En studerande tog upp byråkratin kring att 
först ta in skatter och sedan dela ut bidrag samt löne- och prisstegringen inom våra 
basindustrier, vilket minskar vår konkurrenskraft. Vi vill hela tiden ha det bättre, 
men man måste få folk att inse att pengar inte är allt. Meningsfylld fritid är också 
viktigt, menade denne studerande. 

Läkarstuderande 

I analysen av de läkarstuderandes intervjusvar har endast tre föreställnings
kategorier kunnat identifieras. De två kategorier som saknades är D- och E-
kategorierna vilka, i det här fallet grovt uttryckt, på olika sätt skulle sett läkarens 
funktion i ljuset av att sjukdomar i huvudsak betingas av individuella, genetiska 

Se Zetterström 1988, s 59. 
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differenser. Några sådana uttryck har inte återfunnits i intervjumaterialet.17 En 
studerande tog dock upp en annan tendens som hon tyckte sig ha märkt bland en 
del studerande, som visserligen inte har med genetiska effekter att göra men som 
hon menade innebär att man skyller sjukdomarna på individen: 

"R: Det är ungefär som dom här som är så fanatiska när det gäller hälsokost. Dom 
säger ju klart och tydligt att blir du sjuk så är du orsak till det själv. Ska man bli 
läkare och ha den inställningen, det förstår inte jag. Jag förstår inte hur man kan 
bli läkare och tycka att, fan är du sjuk så rår du för det själv, vad fan, du röker ju. 
Då är ju frågan om man får nån hjälp av dom när man kommer dit. Det tycker jag 
är jätteläskigt. En del tror att, får vi bara slut på rökarna och alkoholisterna så kan 
vi riva lasaretten. Det är ju enkelt. Så fungerar vissa. Det är ju hemskt" (med stud 
44). 

Även bland de läkarstuderande dominerade C-föreställningen, men jämfört med de 
ekonomstuderande var det fler som gav uttryck för B-föreställningen. 

Tabell 8. De läkarstuderande fördelade på föreställningskategorier vid det första 
intervjutillfället. 

Kategori Antal 

A. Systemets ofrivillige upprätthållare 1 
B. Den aktive samhällsförbättraren 6 
C. Den flexible sjukvârdaren 18 

Totalt 25 

Samspelet mellan kropp och själ var något som en tredjedel av de studerande vid 
första intervjutillfället, på olika sätt uppmärksammade. Man talade om en ökning 
av de psykosomatiska sjukdomarna, om socialt eller psykiskt betingade sjukdomar 
och om läkarens funktion som biktfar eller biktmor. Inom kategori B kopplade 
man samman dessa sjukdomar med miljön, stressen i samhället och de villkor 
människor lever under samt såg det som läkarens funktion att försöka förändra de 
betingelser som ger upphov till sådana sjukdomar. De studerande som gav uttryck 
för en kategori C-föreställning kunde ta upp det på olika sätt, från att bara nämna 
att det numera hör till läkarens funktion att till viss del fungera som biktfar, till 
att se det som viktigt att kunna lite om samspelet kropp-själ för att kunna ställa 
rätt diagnos. Ibland berördes ett gränsdragningsproblem, dvs vad är egentligen 

Det är möjligt att sådana föreställningar skulle komma till uttryck om intervjuer 
genomfördes i dag. Forskningsrapporter och massmediadebatt har visat ett ökat 
intresse för ärftliga faktorer t ex vad gäller alkoholism, cancer och i debatter om 
fosterdiagnostik. 
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sjukt. Många patienter skulle lika gärna kunna uppsöka t ex socialvården, de har 
inget somatiskt behov och skulle alltså kunna skötas av andra. 

När det gäller de problem inom den medicinska sektorn som är mest centrala, 
så menade den studerande som gett uttryck för en A-föreställning om läkarens 
funktion att det är sjukvårdens ensidiga inriktning på vård och behandling som är 
det mest centrala problemet. Sjukvården borde arbeta mycket mer ute i samhället 
och inte bara inom sjukhusets väggar. Men den sjukvård och det sjukvårdssystem 
vi har hänger ihop med det samhälle vi har. Läkarna kan inte lösa detta, men får 
försöka jobba med förändringar inom sitt område i kombination med ett politiskt 
arbete. Mycket är det ju en fråga om politiska förändringar. 

Av de studerande som gav uttryck för en B-föreställning om läkarens 
yrkesfunktion tar nästan alla upp att det är dags att börja åtgärda orsaker och inte 
bara behandla symptom. Många tar även på denna fråga upp att läkaren måste bli 
en "väckarklocka", påverka politiker och hjälpa till att vrida samhället rätt. En 
studerande som tidigare talat om att socialmedicin försöker undersöka hur 
människors sjukdomsbild hänger ihop med samhället, anser att det satsas för lite 
pengar på socialmedicin. Bland de studerande som kategoriserats under kategori C 
när det gäller läkarens funktion, var det i särklass vanligaste centrala problemet 
bristande resurser till primärvården, vilket borde lösas antingen genom att pengar 
skjuts till direkt eller genom en omprioritering från framför allt det man kallade 
"mastodontsjukhusen" med sin dyrbara specialistvård. Rera studerande med C-
föreställningar tar också upp att det satsas för lite på att göra något åt orsakerna 
till att folk blir sjuka, framför allt information om hur vi ska leva för att inte bli 
sjuka eller skadas. Man måste bl a se till att arbetarskyddslagstiftningen efterlevs, 
att folk som arbetar på tak verkligen har livlinor på sig t ex. Det finns också de 
som tar upp miljöproblem, giftiga utsläpp osv, men det är då ett samhälleligt 
problem. Det kan inte sjukvården göra så mycket åt och det får inga konsekvenser 
för läkarens funktion. 

Psykologstuderande 

Bland de psykologstuderande finns en större spridning mellan de olika 
föreställningskategorierna och här finns också alla fem kategorierna representerade. 
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Tabell 9. De psykologstuderande fördelade på föreställningskategorier vid det första 
intervjutillfället. 

Kategori Antal 

A. Den kluvne samhällslegitimerande medvetandegöraren 3 
B. Den samhällreformerande upplysaren 5 
C. Den empatiske socialisationsexperten 15 
D. Terapeuten för omständigheternas offer 1 
E. De slagna själarnas härdare 2 

Totalt 26 

Liksom bland de läkarstuderande fanns det även hos de psykologstuderande en 
utbredd uppfattning om att samhälleliga omständigheter och förhållanden har 
betydelse för människors hälsa, i det här fallet den psykiska hälsan. Men det 
innebär, som framgått av kategoribeskrivningarna, inte alltid att det ingår i 
psykologens funktion att förändra dessa omständigheter. 

När det gäller de mest centrala problemen inom den psykologiska sektorn så 
fanns två problem som återkom i nästan hälften av intervjuerna, antingen var för 
sig men ibland också som relaterade till varandra. Det rörde sig för det första om, 
som jag tidigare nämnt (jmf s 94), att psykologerna inte är riktigt accepterade i 
samhället och att psykiska sjudomar är lite skamliga över huvudtaget. Man går 
till läkaren men man smyger till psykologen, som en studerande uttryckte det. En 
del studerande menade också att de själva hade fördomar om psykologerna: 

"R: Om jag tänker på en typisk psykolog så är det antingen någon som är klädd i 
plysch och mysiga tröjor som sitter och försöker... han sitter med benen i kors på 
en matta och försöker förstå. Jag har också en sån här fånig uppfattning om att 
dom som läser psykologi och blir psykologer är såna som har väldigt svårt med 
sig sjä lva och som egentligen inte alls är lämpliga att ta hand om andra" (psyk 
stud 88). 

Det andra problemet rörde mängden av motstridiga teoribildningar inom 
psykologin och "käbblet" däremellan. En del menade också att problemen hänger 
ihop så att psykologens "dåliga rykte" till viss del hänger samman med 
svårigheterna att påvisa entydiga vetenskapliga "sanningar" inom psykologin, 
olika skolor gör anspråk på den enda sanningen. Dessa problem återfanns hos 
studerande med alla kategoritillhörigheter utom kategori D, men resonemangen 
kunde se ut på lite olika sätt. 

En av de studerande som gav uttryck för en A-föreställning om psykologens 
yrkesfunktion tog upp problemet med splittringen mellan de olika "lägren". Det 
har en del att göra med hur det ser ut i dagens samhälle, menade han. 
Beteendeterapi är t ex ett snabbare och billigare sätt att få ut människor i 
samhället igen än vad psykoanalys skulle vara. Och det har med människosyn och 
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politiska åsikter att göra. Ett sätt att förändra den här situationen är att börja 
utbildningen i "rätt ända", dvs i de samhälleliga makroförhållandena för att därefter 
gå "nedåt". Dessutom måste de olika psykologiska inriktningarna inom 
ubildningen börja samarbeta och inte nedvärdera varandra, de har alla sitt 
berättigande om man försöker göra nåt vettigt av dem. Av de båda övriga med en 
A-föreställning, menade den ena att psykologerna måste komma ut i samhället 
bland människor, på företag när det gäller arbetsmiljöer, på lekskolor osv, men att 
bl a bilden av psykologen som en underlig "kuf" försvårar detta. Här kan 
psykologerna själva hjälpa till genom att släppa på mystiken och börja bete sig 
som "vanligt folk". Den andra studerande var inne på samma linje, att 
psykologerna själva gör yrket och ämnet märkvärdigt. De har ingen erfarenhet av 
"vanligt folk" eller "det verkliga livet" och här kunde man förändra kraven för att 
få börja på utbildningen, m a o tvinga ut de blivande psykologerna bland vanligt 
folk. 

Bland de studerande som gav uttryck för en B-föreställning om psykologens 
funktion tog fyra av fem även här upp som det mest centrala, att psykologen på 
olika sätt måste arbeta för att förändra villkoren i samhället så att problem inte 
ska behöva uppstå. Den femte studerande menade att ett problem är att det inte 
finns någon enhetlig syn på hur man ska arbeta, vilket hänger samman med de 
olika psykologiska teorierna. Men grundläggande är människors syn på psykisk 
sjukdom som något skamligt och de som styr och ställer som skulle kunna satsa 
på detta område och därmed förändra folks inställning, gör det inte för de anser att 
det ska vara lönsamt. Det finns dock en större öppenhet idag och det är viktigt att 
våga prata om psykiska problem, då blir de inte längre skamliga. 

Bland de studerande i kategori C tog flera upp problemet med att psykologer 
och psykologi inte tas på allvar och en orsak som återkommer är att det är en 
relativt ny vetenskap. En studerande menade att det är massmedia och framför allt 
kvällstidningarnas ytliga och förenklade journalistik som skapat en felaktig eller 
schablonartad bild av psykologen. Problemet med de olika psykologiska 
inriktningarna togs också upp här och man menade bl a att de måste samarbeta 
och ta del av varandras erfarenheter. Liksom läkarstuderande i kategori C, så 
menade även en del psykologstuderande att samhällsförhållandena skulle behöva 
förändras, men att psykologen inte kan reda upp såna problem. En del psykologer 
har också gjort undersökningar och visat på att vissa miljöer inte är bra, men de 
som bestämmer tar inte hänsyn till det, menade en studerande. 

Den studerande som gav uttryck för en D-föreställning om psykologens 
funktion menade att ett stort problem är vad man ska göra med de kriminella. Det 
har ju visat sig att det inte hjälper att bura in dem. Ett annat problem som ofta 
kan sammankopplas med kriminalitet är drogberoendet. Det kanske också finns 
drifter hos vissa människor att begå brottsliga handlingar. Psykologerna kan här 
hjälpa till att hitta roten till det onda, att gå till botten med varje individ och ge 
honom hjälpen direkt. Det finns inga generella lösningar. Den ene av de 
studerande med en E-föreställning om psykologens funktion tyckte att fördomarna 
om psykologen som en "besserwisser" som tror sig kunna lösa alla problem är 
beklagliga eftersom psykologen annars skulle kunna göra så mycket mer. Det 
finns en rädsla hos folk att psykologen kan se rakt igenom en. Det är svårt att 
förändra detta, men om psykologerna försökte begränsa användandet av facktermer 
och vara lite mindre högtravande skulle det kanske hjälpa. Den andra studerande 
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menade att det viktigaste är att ta hand om folk på ett riktigt sätt. Det är också 
viktigt att man kommer ut på ett tidigt stadium, t ex i skolorna om inte lärarna 
eller skolledningen klarar av elevernas problem och att arbeta med de som kan 
förmodas komma att få problem. 

Teknikstuderande 

De teknikstuderandes fördelning över de olika föreställningskategorierna ser 
ungefär likadan ut som de psykologstuderandes. 

Tabell 10. De teknikstuderandes fördelning på föreställningskategorier vid det 
första intervjutillfället. 

Kategori Antal 

A. Den uppknutne men systemkritiske konstruktören 2 
B. Den ansvarskännande teknikförbättraren 5 
C. Företagets teknikombesörjare 15 
D. Den kreative men reglerade teknikutvecklaren 2 
E. Den kreative och regleringsfientlige teknikutvecklaren 2 

Totalt 26 

På frågan om centrala problem inom den tekniska sektorn tog de teknikstuderande 
ofta upp flera problem i sina svar, men två problem återkom i nästan samtliga 
intervjuer: Dels olika aspekter av miljöproblem och dels energifrågor, där 
kärnkraften och avfallsproblematiken ofta omnämndes. Av de två tekniker som 
hade en A-föreställning om teknikerns funktion tog den ene upp miljön, energin, 
datoriseringen och arbete åt alla som centrala problem. Den andre tog upp 
"lojalitetsproblemet" (jmf s 89), att teknikerna är för isolerade i samhället, 
arbetsmiljöproblem och vem som har ansvaret för den tekniska utvecklingen. Båda 
menade att problemen beror på den lönsamhetsprincip som styr den tekniska 
verksamheten och hela samhället. Det kan inte lösas idag, samhället måste ändras, 
men man får försöka kompromissa och förbättra i den mån det går. 

Bland teknikstuderande med en B-föreställning var problemangivelserna ganska 
varierade. En studerande menade att klyftan mellan tekniker och samhället är ett 
centralt problem. Det är delvis teknikernas fel men även samhällets som har 
skapat en elitgrupp. Utbildningen måste också förändras, den har varit alldeles för 
tekniskt specialiserad. Det behövs en modern tekniker som inte ser allt i skruvar 
och muttrar. Utvecklingen har gått för fort, menade en annan studerande och tog 
bl a kärnkraften som exempel. Att sätta igång en sån process och få fram 
livsfarliga saker utan att veta vad man ska göra med dem är ju vansinnigt, tyckte 
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han. Man måste försöka bromsa utvecklingen och komma fram med bättre förslag 
som kanske också kan skapa nya arbetstillfällen, eftersom sysselsättningen också 
var ett centralt problem. Utifrån olika problemställningar och lite olika 
resonemang ansåg de övriga tre teknikstuderande med en B-föreställning att en 
lösning vore en större satsning på forskning. Dåliga arbetsmiljöer som hänger 
samman med lösamhetskrav, energiproblem och dyra tillverkningskostnader samt 
det inhemska tekniska kunnandets tillbakagång, var de problem som angavs. 
Bland de teknikstuderande i kategori B får problemen inte på samma direkta sätt, 
som för psykolog- och läkarstuderande, konsekvenser för dem själva, dvs för 
teknikerna, även om man ofta kan var kritisk till ol ika yttringar av tekniken. 

Energi- och miljöproblem var de allt överskuggande problemen bland de 
studerande med en C-föreställning. Lösningen låg ofta i att forska vidare och när 
det gällde miljöproblemen, ibland även att införa hårdare bestämmelser för 
företagen så att de tvingas att t ex rena sina avfall. Många ansåg också att 
orsakerna till miljöproblemen var att pengarna har fått styra. En studerande 
menade att arbetsmiljön blivit både bättre och sämre. Bättre så till vida att många 
tunga och slitsamma arbeten nu utförs av maskiner, men också sämre eftersom 
arbetet blir mer monotont. Det innebär också att arbetsgläjen och yrkeshedern 
försvunnit. Eftersom maskinen är överlägsen människan är det nog en utveckling 
som inte kan vridas tillbaka. Automatiseringen kan dock på sikt innebära att vi får 
kortare arbetsdagar och mer fritid, där vi kan utveckla våra intressen. 

Av de två studerande med en D-föreställning om teknikerns yrkesfunktion, tog 
den ene bl a upp energiproblemet och närmare bestämt fusionsenergin som han 
såg som lösningen på problemet. Det är den tekniska utvecklingen som skapar 
problem, teknikerna utvecklar nya saker och därmed också nya problem. Men 
utvecklingen är ofrånkomlig och man måste satsa hårdare på forskning för att lösa 
problemen. Att satsa mer på teknikerna och forskningen såg också den andre 
studerande som centralt, då skulle man kunna titta lite mer på de långtgående 
effekterna på miljön. På forskningssidan bör vi eftersträva ett större internationellt 
samarbete eftersom det skulle ge bättre resultat och de svenska forsknings
resurserna trots allt är små. 

Den tekniska forskningen kom också upp i de två intervjuerna med studerande 
som gav uttryck för en E-föreställning om teknikerns funktion. En av de 
studerande menade att ett centralt problem är att forskningen inte är så fri som den 
borde vara. Den är ofta knuten till företag som vill tjäna pengar och politiker 
ställer sig också i vägen för mycket. Detta kan innebära att många vettiga ideér 
aldrig blir verklighet. Därför måste informationen om tekniken bli bättre så att 
alla vet vad det handlar om och inte utsätts för en ensidig påverkan. Den andre 
studerande tog upp energifrågan och miljöförstöringen som de centrala problemen. 
Här måste teknikerna forska vidare, bl a när det gäller fusionsenergin samt hitta 
nya processer och material i stället för de skadliga som vi har idag. 

INITIALA FÖRESTÄLLNINGAR OCH CENTRALA PROBLEM 

Denna genomgång har jag i första hand redovisat för att ge den empiriska analysen 
lite mer "kött på benen". Dvs vilka problem betraktade de studerande som de mest 
centrala inom sektorn, sett i relation till den föreställning de hade om yrkets 
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funktion i samhället. Genomgången kan också i viss mån ses i relation till 
validitets- och reliabilitetsproblematiken.18 Validitet så till vida att de studerande, 
om de i intervjuerna verkligen försöker förmedla vad de tycker och tänker, borde 
uppvisa någon form av överensstämmelse mellan de olika frågeområdena. I 
reliabilitetshänseende skulle det innebära en viss test av mina tolkningar, dvs en 
form av kontroll av mätprecisionen.19 Jämförelsen mellan kategoritillhörighet 
och problem får då betraktas som något som i sin helhet kan ge en antydan om 
tolkningarnas "riktighet". 

Det finns dock ett antal förbehåll som måste hållas i minnet och som gör att 
jämförelsen ur validitets- och reliabilitetssynpunkt får tas med en "nypa salt". För 
det första rör det sig här om två olika frågeområden, som inte med nödvändighet 
behöver hänga ihop i de studerandes föreställningar. Det finns t ex en studerande 
bland de blivande läkarna som angående läkarens funktion gav uttryck för en C-
föreställning, men som på frågan om centrala problem diskuterade sjukvården i 
vad som närmast kunde karaktäriseras som en A-föreställning. Dessa tanke
gångar20 fick dock inga konsekvenser för läkarens funktion, den föreställning han 
här gav uttryck för rörde sjukvårdssystemet och inte läkarens yrkesfunktion. Ett 
andra förbehåll är rent praktiskt och rör att de studerande kan ha ansett det onödigt 
att upprepa sig. Om man t ex vid ett flertal tillfallen tidigare i intervjun21 påtalat 
vikten av att läkaren engagerar sig i att förbättra samhället så att miljörisker o dyl 
undanröjs, så kanske man anser att detta centrala problem redan är belyst, varför 
man inte upprepar det även på denna fråga. 

Jag har i avhandlingen i övrigt inte explicit aktualiserat dessa begrepp, eftersom de 
är problematiska att direkt överföra till en kvalitativ forskningsansats. Denna 
problematik har dock diskuterats av ett flertal andra forskare (se t ex Berglund, 1983; 
Eneroth, 1984; Kirk & Miller, 1986 samt i relation till föreställningsanalyser; 
Frykholm, 1988 och Zetterström, 1989). Indirekt har jag dock berört validitets- och 
reliabilitetsfrågor, bl a när jag redovisat hur föreställningsbegreppet preciserats, olika 
aspekter av tolkningsproblem i intervjuanalysen och hur vi försökt lösa dessa samt hur 
vi i intervjusituationen försökte skapa en sådan atmosfär att de studerande pratade utan 
hämningar. För den kvalitativa forskningsansatsen har validitetsproblematiken 
"översatts" med bl a huruvida begreppet är giltigt för de observationer som gjorts 
(Eneroth, 1984), beskriver en "igenkännlig verklighet" för läsaren (Miller & 
Parlett, 1974) eller begreppens implementabilitet, dvs realiserandet av en specifik 
systematik i "ordnandet" av verkligheten (Zetterström, 1989). Samtliga berör på ett 
eller annat sätt intersubjektivitetsaspekten, dvs huruvida andra kan förstå och acceptera 
den systematisering som gjorts. 

En interbedömartest har också genomförts. En bedmöre som är förtrogen med 
föreställningsbegreppets innebörd kategoriserade med utgångspunkt i kategori
beskrivningarna ett urval intervjuutsagor och överensstämmelsen för den dominerande 
föreställningen var 80 %. För resterande 20 % hade bedömaren angett en föreställning 
som fanns med i min tolkning men som jag bedömt som underordnad. 
20 Han menade (i likhet med den studerande som gav uttryck för en A-föreställning om 
läkarens funktion) att sjukvården är ett samhälle i samhället, med samma problem som 
också finns ute i samhället, t ex centralisering, isolering och hierarki. Dessa problem 
kan ej lösas inom sjukvården om de inte löses ute i samhället. 
21 Frågan om centrala problem inom sektorn ställdes efter frågorna som rörde yrkes
funktionen. 
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För att jämförelsen mellan frågeområdena ska kunna säga något om huruvida 
den kategoritillhörighet de studerande tilldelats när det gäller yrkesfunktionen är 
riktig, är det också viktigt att svaren på frågan om centrala problem inte använts i 
analysen av de studerandes föreställningar om yrkesfunktionen. I tre fall av 103 
har de studerandes svar på frågan om centrala problem fått konsekvenser för 
kategoritilldelningen vad gäller yrkesfunktion. Det har då inte handlat om att man 
gett uttryck för olika föreställningar på de olika frågorna, utan att svaren på 
frågorna angående yrkesfunktionen varit väldigt vaga och svårtolkade. De svar de 
givit på frågan om centrala problem har då belyst vad de sagt på de andra 
frågorna så att en säkrare kategorisering kunnat göras. Jag har alltså valt att i de 
här fallen ta med denna information, eftersom deras svar berörde frågeområdet och 
att bortse från svaren kunde inneburit en i mina ögon felaktig kategorisering. 

Hur har då jämförelsen utfallit i betydelsen: Talar den för eller emot de 
kategoriseringar som gjorts av de studerandes föreställningar om yrkets funktion? 
Som helhet kan sägas att jämförelsen i vart fall inte talat emot de kategoriseringar 
som gjorts. I många fall har dock de problem som angivits och även hur de 
studerande resonerat kring dem varit av så allmän karaktär att de vare sig kan sägas 
tala för eller emot den kategorisering som gjorts för yrkesfunktionen. 

Som jag tidigare nämnt har det också varit lättare att finna en överens
stämmelse mellan kategoritillhörighet och centrala problem, om kategori tillhörig
heten varit någon av ytterpositionerna, dvs i första hand A och E men ofta även B 
och D. Detta kan kanske tolkas som en följd, av att kategori C till sin karaktär är 
relativt allmän, grovt sett så gäller det att anpassa sig till de omständigheter som 
råder. Det är därmed också svårt att säga vilka speciella problem som skulle vara 
typiska för kategorin.22 Det är lättare att se typiska problem i ytterkategorierna 
eftersom dessa kategorier i sig, till viss del kan sägas identifiera vissa problem 
och hur de bör lösas. 

Vidare kan överensstämmelsen mellan centrala problem och föreställ
ningskategori i ytterpositionerna bero på att en sådan föreställning, just genom att 
den i någon mening avviker från det "normala" eller allmänt praktiserade, blir mer 
medveten hos individen och därmed kanske också mer medvetet tillämpad på flera 
olika företeelser eller frågeområden. 

Sammanfattningsvis kan sägas om jämförelsen, att när jag undersökte 
svaren på frågan om centrala problem, dess orsaker och lösningar, så att säga 
"kategorivis", så var problemen och resonemangen därom relativt 
kategorispecifika. De studerande som gav uttryck för en A-föreställning om yrkets 
funktion, hänförde oftast de problem de tog upp till samhällssystemet. Bland de 
studerande i kategori B var det framför allt studerande inom läkar- och 
psykologlinjen som diskuterade problem direkt relaterade till en B-föreställning, 
men även de teknikstuderande var ofta mer samhällskritiska i sina resonemang än 

22 Ett exempel på ett "C-resonemang" angående centrala problem skulle kunna vara 
den ekonomistuderande, vars lösning på problemen med löne- och prisstegringar med 
åtföljande minskning av konkurrenskraften, var att få folk att inse att pengar inte är 
allt; en meningsfull fritid kanske är viktigare. Detta skulle kunna tolkas som en 
lösning där individen måste inse att det inte går att ständigt pressa upp löner och 
priser, utan måste anpassa sig till en eventuell standardsänkning och i stället satsa på 
att göra fritiden meningsfull. 
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de teknikstuderande i övriga kategorier (förutom A). För de studerande i kategori C 
var de centrala problem som angavs ofta olika typer av samhällsproblem och 
gemensamt för resonemangen kring lösningar av problemen var att de inte direkt 
involverade yrkesutövaren. För de fåtal studerande som gav utryck för en D- eller 
E-föreställning var det ofta en mer fri och obunden yrkesutövare (inom ekonomi 
och teknik) som sågs som lösning på de olika problemen. Inom psykologi var det 
en psykolog som gick till botten med varje individ, tog hand om folk på rätt sätt 
eller försökte begränsa användningen av fackspråk. 

Nedan sammanfattas fördelningen på de olika föreställningskategorierna för 
varje utbildningslinje. 

Tabell 11. Fördelning på föreställningskategorier och utbildningslinjer vid det 
första intervjutillfället. 

Kategori Ekonomi Medicin Psykologi Teknik 

A 1 1 3 2 
B 1 6 5 5 
C 20 18 15 15 
D 2 - 1 2 
E 2 - 2 2 

Totalt 26 25 26 26 

Vid det första intervjutillfället uppvisar fördelningarna inga extrema skillnader 
mellan de olika utbildningslinjerna, samtliga har en koncentration i C-
föreställningen. De ekonomistuderande uppvisar färre A- och B-föreställningar än 
övriga linjer och bland de läkarstuderande finns ingen som ger uttryck för D- eller 
E-föreställningar. 

INITIALA FÖRESTÄLLNINGAR OCH KÖNSSKILLNADER 

I detta avsnitt redovisas skillnaderna i föreställningar mellan män och kvinnor för 
hela studerandegruppen. Inom utbildningarna blir grupperna sä små att det inte är 
meningsfullt att redovisa dem var fa- sig. "Hela studerandegruppen" har jag här i 
förstone inskränkt till ekonomi, medicin och psykologi, eftersom det i 
teknikergruppen inte fanns några kvinnliga studerande. Jag redovisar emellertid 
även i den tredje kolumnen teknikerna tillsammans med övriga män för att se om 
den procentuella fördelningen förändras. 
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Tabell 12. Fördelningen mellan män och kvinnor på de olika föreställnings
kategorierna för utbildningarna i ekonomi, medicin och psykologi, i 
absoluta tal och (procent). "Samtliga män", dvs även teknikstuderande 
redovisas för sig. 

Kategorier Kvinnor Män Samtliga män 

A 3 (7.7) 2 (5.3) 4 (6.2) 
B 8 (20.5) 4 (10.5) 9 (14.1) 
C 23 (58.9) 30 (78.9) 45 (70.3) 
D 1 (2.6) 2 (5.3) 4 (6.3) 
E 4 (10.3) - 2 (3.1) 

S:a 39(100) 38(100) 64(100) 

Som framgår av tabellen uppvisar kvinnorna en större spridning över kategorier än 
männen. Denna skillnad minskar något när de teknikstuderande männen medtages, 
men kvinnorna har fortfarande procentuellt större andel i B-kategorin och E-
kategorin samt mindre andel i C-kategorin. Om vi slår samman kategori A och B 
respektive D och E får kvinnorna 28.2% i A/B, "männen" 15.8% och "samtliga 
män" 20.3%. I kategorierna D/E får kvinnorna 12.9%, "männen" 5.3% och 
"samtliga män" 9.4%. Både kvinnor och män uppvisar större andel A/B-
föreställningar än D/E-föreställningar, men kvinnorna ligger högre än män på 
båda. 

Liksom för föregående redovisning angående skillnader mellan utbildningslinjer 
har jag också för kvinnor och män undersökt svaren på frågan om centrala 
problem inom sektorn för att se för att se om de tar upp olika problem eller 
skiljer sig åt i sina resonemang. Jag har då begränsat mig till de som gav uttryck 
för en C-föreställning eftersom svaren, som tidigare visats, varierade inom olika 
kategorier och antalet studerande i övriga kategorier var relativt begränsat. Antalet 
är ju även litet i denna grupp och speciellt för ekonom- och psykologstuderande är 
fördelningen mellan kvinnor och män väldigt sned, vilket gör det svårt att uttala 
sig om skillnader. Bland ekonomstuderande i kategori C är männen mer än dubbelt 
så många som kvinnorna, 13 respektive 5. Inga markanta skillnader visar sig i 
problemangivelser. Ett sätt att lösa problem med t ex arbetslöshet, export och 
betalningsunderskott, återkommer dock bland männen men å terfinns inte bland 
kvinnorna, nämligen att satsa på nya ideéer, produkter och tekniska lösningar. 

Bland läkarstuderande är fördelningen jämnare, 7 kvinnor och 8 män. Både män 
och kvinnor vill utöka primärvården, men medan männen i högre grad ser det som 
en fråga om att satsa mer pengar, ser kvinnorna det som en prioriteringsfråga där 
resurser borde omfördelas från specialistvården och "mastodontsjukhusen" till 
primärvården. Över huvud taget ser männen oftare lösningen av problem som en 
fråga om resurser. Kvinnorna tar också upp patientens rätt och möjligheter att 
påverka behandling vilket männen inte gör. Männen tar däremot i högre grad än 
kvinnorna upp samhälls- och miljöproblem. 
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För psykologstuderande råder den omvända fördelningen jämfört med de 
ekonomstuderande, kvinnorna är dubbelt så många som männen, 10 respektive 5. 
Här finns en tendens till att männen oftare tar upp problemet med att psykologen 
inte tas på allvar, medan kvinnorna oftare tar upp de olika psykologiska 
inriktningarna som ett problem. Kvinnorna tar också oftare upp samhälls- och 
miljöfrågor som problem än vad männen gör. 

INITIALA FÖRESTÄLLNINGAR OCH SOCIAL BAKGRUND SAMT 
ARBETSLIVSERFARENHET 

Liksom för könsskillnader redovisar jag när det gäller social bakgrund och 
arbetsliverfarenhet hur hela studerandegruppen fördelar sig på de olika 
föreställningskategorierna, eftersom grupperna blir väldigt små och fördelningen 
ofta är sned inom utbildningarna. 

Tabell 13. De studerande uppdelade på social bakgrund fördelade på de olika 
föreställningskategorierna, i absoluta tal och (procent). 

Kategorier Övre medelklass Medelklass Arbetarklass 

A 1 (3.5) 3 (7.7) 3 (8.3) 
B 5 (17.9) 7 (17.9) 5 (13.9) 
C 19 (67.9) 26 (66.7) 23 (63.9) 
D 1 (3.6) 2 (5.1) 2 (5.6) 
E 2 (7.1) 1 (2.6) 3 (8.3) 

S:a 28(100) 39 (100) 36(100) 

Tabellen visar att fördelningen är relativt jämn mellan studerande från olika sociala 
klasser. Studerande från arbetarklass har en något lägre andel B-föreställningar och 
studerande från medelklass en något lägre andel E-föreställningar. Bland de 
studerande från övre medelklass är A-föreställningen inte lika vanlig som i de 
andra klasserna. 

När det gäller arbetslivserfarenhet så var fördelningen inom vissa utbildningar 
väldigt ojämn, på läkar- och psykologlinjen var det endast fem respektive tre 
studerande som saknade eller hade mindre än ett års arbetslivserfarenhet. För 
ekonom- och teknikerutbildningen var fördelningen jämnare, där hade elva 
respektive sjutton studerande mindre än ett års arbetslivserfarenhet. 
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Tabell 14. De studerande uppdelade på arbetslivserfarenhet, fördelade på de olika 
föreställningskategorierna. I absoluta tal och (procent). 

Kategorier Mindre än ett år Ett år eller mer 

A 1 (2.8) 6 (8.9) 
B 4 (11.1) 13 (19.4) 
C 26 (72.2) 42 (62.7) 
D 2 (5.6) 3 (4.5) 
E 3 (8.3) 3 (4.5) 

S:a 36 (100) 67 (100) 

Som framgår av tabellen förefaller arbetslivserfarenhet att ha en radikaliserande 
inverkan på de studerandes föreställningar. Studerande med minst ett års arbetslivs
erfarenhet har tre gånger större andel A-föreställningar och nästan dubbelt så stor 
andel B-föreställningar jämfört med de som saknar eller har mindre än ett års 
arbetslivserfarenhet. De har också en något mindre andel E-föreställningar. Det 
tycks också vara så att dessa effekter uppkommer redan efter relativt kort tids 
arbetslivserfarenhet. Jag har undersökt hur fördelningen ser ut när materialet delas 
vid fyra års arbetslivserfarenhet och det visar sig då att dessa skillnader minskar. 

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 

Efter att ha undersökt de studerandes fördelning på de olika föreställnings
kategorierna med utgångspunkt tagen i utbildningslinje, kön, social bakgrund 
samt arbetslivserfarenhet kan konstateras att C-föreställningen dominerat 
oberoende av utgångspunkt. 

C-föreställningen innebär i korthet att det sätt på vilket verksamheten uppfattas 
vara utformad, ställer vissa bestämda krav på vad yrkesutövaren ska behärska. För 
ekonomen innebär det att ha de kunskaper som dels staten och lagstiftningen 
kräver vad gäller t ex redovisning och dels vad som krävs för företagets interna 
skötsel, bl a att se till att debet och kredit går ihop. För läkaren innebär det i 
första hand att hon/han ska besitta sådana kunskaper som möjliggör att kunna 
ställa rätt diagnos för att kunna bota eller lindra människors sjukdomar. För 
psykologen innebär det att ha kunskaper om människors sätt att fungera för att 
kunna hjälpa dem att hantera en osäker och kravfylld tillvaro. För teknikern 
innebär det att inneha ett tekniskt kunnande som företagen kan utnyttja, vilka 
kunskaper som mer specifikt krävs beror på vilken bransch man siktar mot. 
Gemensamt för de olika yrkesinriktningarna är dock att yrkesfunktionen går ut på 
att uppfylla det som är. 

Att C-föreställningen dominerar de studerandes initiala föreställningar om det 
framtida yrkets funktion kan kanske ses som en fingervisning om att denna 

110 



föreställning även dominerar ute i samhället och i de verksamheter som 
utbildningen ska förbereda de studerande för. 

Att det finns föreställningar som kan jämföras med både C- och D/E-
föreställningarna inom näringslivet, till vilket ekonomer och tekniker i första 
hand utbildas, visar Ingrid Tollgerdt-Andersson (1989) i sin avhandling. Ledningen 
(94 personer med kvalificerad chefsbefattning) inom 24 svenska företag, varav 22 
var börsnoterade med minst 1000 anställda, svarade på vilka ledaregenskaper de 
ansåg vara viktiga.23 Det visade sig att två grupper av chefer med olika 
inställning kunde urskiljas, där en grupp representerade framgångsrika företag 
medan den andra gruppen representerade företag med problem. Grupp A-cheferna 
inom de framgångsrika företagen lade större vikt vid en fysiskt och psykiskt stark 
och energisk individ som är villig att satsa allt på sitt arbete. De betonade också 
fler egenskaper som viktiga, vilket författaren tolkar som att dessa chefer ställer 
högre krav och har större ambitioner. Grupp B-cheferna däremot värderade social 
anpassning, samarbetsförmåga, noggrannhet, kontroll och punktlighet högst. 
Kanske är det så att cheferna i grupp B härmed uttrycker en obenägenhet att ta 
risker som kan verka bromsande på den ekonomiska framgången, menar 
författaren. Hon poängterar dock att resultaten inte säger något om vad som är 
orsak respektive verkan, det kan således även vara så att framgång eller brist på 
framgång leder till skilda uppfattningar om den idealiska chefstypen. Grupp A-
respektive grupp B-chefernas inställningar kan grovt jämföras med D/E-
föreställningarna respektive C-föreställningen. I både D- och E-föreställningarna är 
individuella egenskaper som kreativitet och djärvhet viktiga för den företags
utvecklande respektive teknikutvecklande funktion som utmärker yrkesutövaren. 
C-föreställningen utmärks i stället av att yrkesutövaren håller sig inom redan 
etablerade ramar, den obenägenhet för risktagande som kan känneteckna B-chefema 
skulle även kunna beskriva C-kategorin. 

Jag skall även ur mer metodisk synvinkel kommentera den dominans för C-
föreställningen som visat sig i de tidigare avsnitten. Det finns en risk att 
kategorin genom sin något vaga utgångspunkt; en individuell anpassning till vad 
verksamheten kräver, blir en slags "slask-kategori", till vilken allehanda vaga 
intervjuutsagor kan hänföras. Den risken föreligger i två fall, där tolkningen pga 
bristfällig information är ytterst osäker.24 

Däremot skulle man kunna säga att det bland de studerande som gett uttryck för 
C-föreställningen finns både "aktiva" och "passiva" företrädare.2^ De aktiva har en 
mer bestämd och uttalad uppfattning om vad yrkeutövaren ska behärska för att 
kunna uppfylla de krav som de uppfattar att verksamheten ställer. De kan t ex 

23 De frågor som ställdes inom Long-projektet rörde visserligen inte explicit 
ledarfunktioner, men de ekonomi- och teknikstuderande gav ofta uttryck för att det var 
en arbetsledande funktion de utbildades för. 
24 Det rör sig i ena fallet om "inspelningskrångelM och i andra fallet om en studerande 
(inom teknik) som uttalar sig väldigt kortfattat och på ett sådant sätt att man kan 
misstänka att han inte vill avslöja sina åsikter. Tagen på allvar ger han dock ett visst 
uttryck för C-föreställningen. Att dessa tolkningar är väldigt osäkra har markerats i 
bilaga 3. 
2^ Det finns även här, liksom inom övriga kategorier, intervjuutsagor som är vaga och 
tolkningar som är osäkra. Dessa anges i den sammanställning som återfinns i bilaga 3. 
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ange vilka kunskaper de tycker att ekonomen ska ha för att klara de uppgifter som 
är nödvändiga, sett dels utifrån statens och lagstiftningens sida och dels utifrån 
företagets skötsel. De passiva ger uttryck för en större osäkerhet om vilka krav 
verksamheten ställer på yrkesutövaren, men de ger ändå implicit uttryck för att 
utgångspunkten är de krav verksamheten ställer. En studerande säger t ex om 
ekonomen att "man ska kunna det man ska kunna", vilket kan tolkas som ett 
indirekt uttryck för C-föreställningen. "Det man ska kunna" är något som redan är 
utprovat och fastställt, man har inte egna normativa krav på hur ekonomen ska 
sköta sitt arbete. 

En spekulation när det gäller dominansen för C-föreställningen i samband med 
de passiva skulle kunna vara att, om den studerandes föreställningar i stort inte är 
särskilt "omstörtande" eller avvikande (vare sig åt det "ena eller andra hållet") och 
hon/han inte har en speciellt uttalad och utarbetad uppfattning om vilken funktion 
y r k e s u t ö v a r e n  b o r d e  f y l l a ,  s å  ä r  d e t  m ö j l i g t  a t t  C - f ö r e s t ä l l n i n g e n  ä r  d e n  s o m  s a s  
ligger närmast till hands. Det innebär då inte att dessa studerande saknar 
föreställningar om yrkets funktion i samhället, men att den föreställning de har, 
om än något diffust och ospecificerat, innebär att det gäller att anpassa sig till de 
krav som ställs, "att kunna det man ska kunna". 

I början av utbildningen har således en majoritet av de studerande oberoende av 
utbildningslinje en dominerande föreställning om yrkesfunktionen som grovt 
uttryckt går ut på att uppfylla de krav som den existerande verksamheten ställer. 
Vid sidan om den dominerande föreställningen har dock ett flertal studerande delvis 
givit uttryck för andra föreställningar, vilket indikerar en större komplexitet än den 
bild detta kapitel förmedlat. I nästa kapitel skall jag därför i redovisningen av de 
studerandes förändringar, genom ett flertal empiriska exempel försöka förmedla en 
del av denna komplexitet. 
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Kapitel 5. FÖRÄNDRINGAR AV FÖRESTÄLLNINGAR 

INLEDNING 

I detta kapitel skall jag undersöka om och i så fall hur de studerande, ur olika 
aspekter förändrats i slutet utbildning. Först och främst skall vi titta på 
förändringar när det gäller föreställningar inom varje utbildning, dvs huruvida de 
studerande i slutet av utbildningen ger uttryck för andra föreställningar än i början 
av utbildningen. Jag ska här också gå in närmare på vissa exempel när det gäller 
förändrade och oförändrade föreställningar. 

En annan aspekt som speglar förändring mellan första och andra 
intervjutillfället är den "uppgivenhet" som ett flertal psykologi- och 
teknikstuderande uppvisade vid det andra intervjutillfället. Detta kommer jag att 
redovisa som ett särskilt tema. Slutligen kommer de aspekter som diskuterades 
under rubriken "Medreflektion av föreställningar" (jmf s 19) att undersökas ur ett 
förändringsperspektiv: Gör de studerande i slutet av utbildningen oftare 
distinktioner mellan olika föreställningar och problematiserar de i högre grad 
möjligheterna att handla i överensstämmelse med sina föreställningar? Jag 
kommer också att redovisa huruvida kvinnliga och manliga studerande skiljer sig 
åt vad gäller de aspekter jag nämnt här, liksom om social bakgrund eller 
arbetslivserfarenhet ger skillnader. 

BORTFALL 

Mellan första och andra intervjuomgången avbröt sammanlagt 21 studerande sina 
studier. De fördelade sig relativt jämnt över de olika utbildningarna. På 
ekonomutbildningen föll 5 studerande bort och det återstod 21 vid andra 
intervjutillfället. På läkarutbildningen avbröt 4 studerande utbildningen och 21 
återstod. På psykologutbildningen var bortfallet 6 studerande och 20 återstod och 
slutligen på teknikerutbildningen föll 6 studerande bort och 20 återstod. 

Bortfallet fördelat på social bakgrund var procentuellt högst i övre medelklass 
med 8 studerande, vilket innebar 28.5%, för lägre medelklass också 8 studerande 
eller 20.5%, samt lägst för arbetarklass med 5 studerande eller 13.9%. Bortfallet 
bland kvinnorna var något lägre än bland männen. Det var 6 kvinnliga studerande 
eller 15%, för männen var det 9 studerande eller 23.7% och för samtliga män (dvs 
även de teknikstuderande), 15 studerande eller 23.4%. 

Bortfallet varierade en del med hänsyn till vilken föreställning de studerande 
gav uttryck för vid det första intervjutillfället. I kategori A var det inget bortfall, 
för kategori B var bortfallet 2 studerande vilket innebar 11.1%, för kategori C 16 
studerande eller 23.9%, för kategori D 2 studerande eller 40% samt för kategori E 
1 studerande eller 16.7%. 
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Förändringar och skilda utbildningslinjer 

EKONOMSTUDERANDE 

Av de ekonomstuderande som fullföljde sin utbildning gav drygt hälften uttryck 
för en annan dominerande föreställning i slutet av utbildningen, 12 studerande 
förändrades och 9 gav uttryck för samma föreställning. 

A. Systemets ofrivillige verkställare 
B. Den neutrale balanskonstnären 
C. Företagets omhuldare 
D. Den visionäre men tyglade framtidsskaparen 
E. Den visionäre och otyglade framtidsskaparen 

Kategori 
Antal 

l.a 

C E 

2.a 
Antal 1 8 

Figur 2. De ekonomstuderandes fördelning på föreställningskategorier vid första 
och andra intervjutillfället.1 

1 Att illustrera förändringar i figurform på detta sätt innebär i en mening en 
"förvanskning" av resultaten (jmf s 95). Jag måste ta fasta på en dominerande 
föreställning för varje studerande även om de gett uttryck för flera föreställningar. Det 
innebär att vissa förändringar ser större ut än de är, en studerande kan t ex förutom den 
föreställning jag bedömt vara den som dominerar hans/hennes resonemang i första 
intervjun, också ha gett uttryck för en annan föreställning som ligger närmare eller är 
liktydig med den som dominerar i den andra intervjun. Omvänt kan också denna 
"enhetliggörande" figur dölja förändringar, om t ex en studerande i den andra intervjun 
huvudsakligen ger uttryck för samma föreställning som i den första, men dessutom ger 
uttryck för andra föreställningar som inte fanns med från början. En studerande kan 
också ge uttryck för flera föreställningar i den första intervjun, där alla utom den 
dominerande försvunnit vid det andra intervjutillfället. Figuren ger ändå med dessa 
varningar i minnet en bild av fö rändringarna. Tabellen i bilaga 3 ger härvidlag en mer 
detaljerad redovisning, som dock förlorar i "åskådlighet". Jag skall dock i de empiriska 
exemplen försöka belysa dessa förändringar. 
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De ekonomstuderande uppvisade vid andra intevjutillfället en större spridning på de 
olika föreställningskategorierna. Kategori C som var den i särklass vanligaste 
föreställningen vid första intervjutillfället har vid andra intervjutillfället betydligt 
färre "anhängare". Dels beror detta på att samtliga fem studerande som avbröt sina 
studier återfinns inom denna kategori, men det är också ett flertal som i slutet av 
utbildningen gav uttryck för en annan föreställning. Kategori D ökade mest, den 
kategori där ekonomens människokännande egenskaper betonas och bl a 
hans/hennes förmåga att placera "rätt man på rätt plats" är viktig för den 
företagsutvecklande funktion ekonomen har i denna föreställningskategori. Av de 
studerande som förändrade föreställning förändrades dubbelt så många "åt höger" 
som "åt vänster", 8 respektive 4 studerande. Förutom två studerande som 
förändrades från kategori C till E, så skedde förändringarna endast i ett "steg". 

För en del av de studerande som förändrat sina föreställningar kan man redan 
vid första intervjutillfället, förutom den dominerande föreställningen om 
ekonomens funktion, även se ett visst uttryck för den föreställning som starkast 
kommer till uttryck vid andra intervjutillfället. Utbildningen förefaller således i 
dessa fall att ha stärkt en föreställning som fanns som ett "embryo" redan vid 
utbildningens början. Det finns exempel på detta för studerande som "bytt" till 
kategori B, D och E. För andra studerande som förändrats kan den initiait 
dominerande föreställningen finnas kvar vid det andra intervjutillfället men den har 
då intagit en underordnad plats och en ny föreställning har blivit den dominerande. 
Dessa två föreställningar kan då, som oftast är fallet "blandas" utan att de 
studerande differentierar mellan dem, men i vissa fall kan den ursprungliga 
föreställningen vid det andra intervjutillfället explicit eller implicit utgöra den 
studerandes beskrivning av hur det faktiskt ser ut, medan den nya föreställningen 
representerar hur det borde vara, dvs det ideala. 

Av de studerande som gav uttryck för samma föreställning vid både första och 
andra intervjutillfället kan vissa sägas ha stärkt och utvecklat den ursprungliga 
föreställningen. Så till vida har en viss förändring skett, men det finns också vissa 
som inte ger uttryck för någon förändring alls. De säger nästan samma sak i slutet 
av utbildningen som de sa i början. 

Jag skall redovisa några exempel på olika typer av förändring och icke
förändring. Det första exemplet är en studerande som i första intervjun gav uttryck 
för en C-föreställning om ekonomens funktion, men med vissa "B-inslag" : 

"R: Ja, dom ska väl försöka hålla ordning på det finansiella. /.../ Men det måste ju 
finnas för att i och med att dom har dom här ekonomiska systemen så måste det 
vara folk som begriper sig på o ch hanterar dom. Det är väl det ekonomerna till 
största delen gör. I...I Det är ett yrke som alla andra där man så att säga 
specialiserar sig för vad man ska hålla på med och hur det fungerar, att det är 
någon som kan det. /.../ 
I: Hur tycker du att en skicklig ekonom bör vara? 
R: /.../ Han har väl anammat utbildningen och fattar hur alla system fungerar. Han 
är duktig för det första och sedan gäller det väl bara att han är mänsklig också. 
Många ekonomer har jag en känsla av är ganska hårda och ser liksom på det här, ja 
har ett vinstintresse hela tiden. Det är väl kanske typiskt för en ekonom. Det 
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gäller att vara lite mänsklig också, det tror jag är lätt hänt att det kommer i 
bakgrunden" (ek stud 69).2 

Det är, som kanske framgått, i slutet av citatet där den studerande talar om att 
ekonomen inte bara får ha ett vinstintresse utan m åste vara lite mänsklig också, 
som ett visst uttryck för B-föreställningen kan spåras. Vid det andra 
intervjutillfället har dessa uttryck fått en mer framträdande roll : 

"I: Hur tycker du att en skicklig ekonom bör vara? 
R : Han bör nog vara väldigt mänsklig, om ekonomen är duktig först och främst i 
det han ska hålla på med så är det bra. Men jag tror att det är viktigt att man är 
mänsklig och för söker se saker och ting i flera perspektiv, sociala perspektiv, hur 
folk verkligen vill ha det. Man ska kunna sin sak, kan han sin sak och är öppen 
och vaken för förändringar och inte låser sig i nåt standardtänkande" (ek stud 69). 

Ungefär samma ordval återkommer i den andra intervjun, ekonomen skall vara 
duktig men också mänsklig. Det "mänskliga" har dock fått en mer konkret 
innebörd samtidigt som det "duktiga", som i den första intervjun innebar att 
anamma utbildningen och de regelsystem som finns, har fått träda tillbaka till 
förmån för att vara öppen för förändringar och inte låsa sig vid standardlösningar. 
Denna relativisering av ekonomin kan ses som ett uttryck för B-föreställningen. I 
C-föreställningen handlar det mer om att lära sig och sedan tillämpa de allmänt 
vedertagna "rätta" kunskaperna. I konkretiseringen av att vara en mänsklig ekonom 
ligger också en relativisering av ekonomin; man måste ta hänsyn till andra än rent 
ekonomiska perspektiv. Jag har således tolkat dessa intervjuutsagor som att den 
studerande efter genomgången utbildning stärkt den B-föreställning som det redan 
vid första intervjutillfället fanns vissa uttryck för. Det är visserligen inte ett fullt 
utvecklat "B-resonemang", men uttrycken för B-föreställningen överväger. 

Ett annat exempel är en studerande som i slutet av utbildningen ger uttryck för 
en ny föreställning om ekonomens funktion, men där den gamla föreställningen 
till viss del "lever kvar". Den studerande gav vid första intervjutillfället uttryck för 
en C-föreställning, det viktiga var att ekonomen kunde hålla ordning på 
räkenskaperna: 

"R: /.../ Ja , man ska kunna göra bokslut och hålla i en budget och så där tycker 
jag. Ja, kolla inventarier och se att allting stämmer och så där. Att företaget inte 
går omkull. I...INågon måste ju hålla på med sånt också, det där med siffrorna och 
hålla i alla grejor så att inte en massa kan gå och ta grejer som dom producerar" 
(ek stud 64). 

Vid slutet av utbildningen ger den studerande huvudsakligen uttryck för en D-
föreställning och hon säger också själv att hon förändrat sin uppfattning om 
ekonomen: 

2 De citat jag r edovisar är att betrakta som exempel på hur studerande med olika före
ställningar om yrkets funktion resonerar. De utgör dock inte alltid hela det empiriska 
material som jag baserar mina tolkningar på. Detta vore av utrymmesskäl omöjligt. 
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"R: Inte som mig. Han eller hon bör, man bör ha lätt för sig. Bör vara ambitiösa 
och måste nog vilja satsa mycket av sin fritid tror jag, till att sätta sig in och hela 
tiden hålla kontroll på allting som händer runt om i världen, beroende på vilket 
område han är inom. Kunna analysera, hela tiden vara ett steg före, tror jag. 
I: Varför finns det ekonomer? 
R : Dom behövs nog i alla fall, dom behövs överallt. Det är dom som ser till att 
ekonomin består, men ekonomer håller inte bara på med pengar dom planerar 
också och organiserar, marknadsför, det är ganska brett. Jag såg från början att en 
ekonom han sitter och plitar med pengar och räknar på sin räknemaskin, men det 
är faktiskt bredare än så, men dom behövs nog. Sätter upp budgetar så det inte blir 
helt kaos på företag och institutioner och statliga verk. Någon ordning så man vet 
hur mycket pengar som kommer in och hur mycket som går ut och hur mycket 
som finns kvar. 
(angående sin egen inriktning och att många på kursen är intresserade av 
marknadsföring) Man ska vara en speciell person om man ska jobba med 
marknadsföring, jag trivs nog bättre att pyssla för mig själv lite grann" (ek stud 
64). 

Från att vid det första intervjutillfället betonat ekonomen som den som håller 
ordning och ser till att allt går "rätt" till, betonar nu den studerande ekonomens 
utvecklande funktion, bla att kunna analysera och vara ett steg före. Ekonomens 
egenskaper och förmågor har också fått en mer framträdande plats och det gäller att 
komma fram till vad man själv passar för. I enlighet med detta har jag tolkat 
hennes utsagor som huvudsakligen ett uttryck för D-föreställningen. Det finns 
dock vissa "rester" av C-föreställningen när hon i slutet av svaret på frågan om 
varför det finns ekonomer, kommer tillbaka till att ekonomens funktion är att se 
till att det inte blir kaos och ha kontroll på pengarna; att det hela går ihop. 

Av de studerande som gav uttryck för samma föreställning vid båda intervju
tillfällena kan en del sägas ha utvecklat den initiala föreställningen. 

Ett exempel är en studerande som i början av utbildningen gav uttryck för D-
föreställningen: 

"R: Ja, en skicklig ekonom ska väl inte bara kunna teori. En skicklig ekonom 
måste kunna människor väldigt mycket tror jag, veta vad det är som styr 
marknadskrafterna t ex. Jag tror det är viktigare än att kunna allting eller att kunna 
teori för att teorin finns det alltid hjälp för att klara av. Jag tänker på dom olika 
hjälpmedel som finns och den litteratur- och experthjälp som också finns. Men en 
skicklig ekonom ska också kunna ha fantasi, att se framåt tror jag, åtminstone 
dom skickliga ekonomer jag känner. Dom har den där visionen" (ek stud 68). 

I slutet av utbildningen återkommer den studerande till vikten av att förstå 
människor, men han utvecklar och konkretiserar vad det innebär och även vad det 
innebär för hans egna framtidsplaner: 

"R: Han ska förstå mäniskor, det tror jag är den viktigaste egenskapen en ekonom 
ska ha likväl som alla andra. 
I: Vad lägger du i att förstå människor? 
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R: Deras beteende, deras sätt att ta emot saker och ting. Han ska kunna 
kommunicera med sina människor. Han ska kunna få dem att känna entusiasm. 
(angående att genomföra förändringar på företaget) ...ska försöka få igång en dialog 
inom arbetsplatsen även om det tar en vecka längre tid. Om inte medarbetarna är 
med på det så blir det paj och inte alls dom resultat man har förväntat sig. Om 
medarbetarna får vara med och föreslå och komma med synpunkter och långsamt 
acceptera det här så går det mycket bättre. En god ekonom ska kunna ta folk. 
I: Vilken funktion tycker du att ekonomer fyller? 
R: /.../ Men funktion en dom fyller är att försöka samordna och peka på lösningar 
för olika situationer. Funktionen att varna i tid, att säga till i tid att nu kanske vi 
måste titta på ett vägval här. /.../ Och strategfunktionen naturligtvis , att se framåt. 
I: Hur ser du på din egen framtida yrkesfunktion? 
R: /.../ Jag har vissa tankar och ideér om hur man t ex skulle kunna rycka upp 
småföretagsamheten i Västerbotten. I...I vilka resurser har företaget, hur funkar 
människorna iföretaget vad finns det för dolda resurser här, hur ska man locka 
fram dom osv" (ek stud 68). 

Vid det andra intervjutillfället "blommar" den människokännande funktionen "ut", 
det gäller att kunna "ta folk". När han i början av citatet konkretiserar vad han 
menar med att förstå människor, innebär det dels en förmåga att entusiasmera, men 
också att genom att förstå människors beteende och sätt att ta emot saker och ting 
på ett smidigare sätt få dem att acceptera förändringar. I framtiden har den 
studerande också tänkt satsa på egen konsultverksamhet, där han kan hjälpa företag 
att finna och locka fram de anställdas dolda resurser. Den studerande har efter 
genomgången utbildning utvecklat och konkretiserat den föreställning om 
ekonomens funktion som han hade redan vid utbildningens början. 

Slutligen skall jag ge ett exempel på en studerande som vid det andra 
intervjutillfället nästan ordagrant upprepar vad hon sa vid det första. Jag har tolkat 
dessa intervjuutsagor som ett, om än vagt, uttryck för C-föreställningen: 

"R: Ha reda på, kunna det man ska kunna. Man måste vara insatt i det, insatt i 
dagsläget så att säga. 
I: Är det något speciellt som kännetecknar ekonomer som yrkeskår? 
R: Det vet jag inte. Det beror väl på inom vilket område man jobbar. Det är väl 
inget speciellt som jag kan säga att jag har några erfarenheter av. Man har hört att 
dom sysslar med siffror, är tråkiga. Det är ett uttalande som jag har hört, men det 
är inte mitt eget. 
I: Varför finns det ekonomer? 
R : Någon måste ju sköta den biten också. 
I: Vilken funktion fyller dom? 
R: Ekonomi, att hushålla med medel, det är något som alla måste göra i större 
eller mindre grad" (ek stud 58). 

Vid det andra intervjutillfället svarar hon så här: 

"R : Han måste ju vara kunnig helt enkelt. Kunna det man gör, vara insatt. 
I: Är det något annat som är viktigt? 
R: Det beror på var man jobbar, vad man sysslar med. 
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/: Tror du det finns något speciellt som kännetecknar ekonomer som yrkeskår? 
R : Sijfermänniskor. 
I: Varför finns det ekonomer? 
R: Vi måste ju ekonomisera med våra tillgångar. 
I: Vad har dom för funktioner ekonomerna? 
R: Att sköta om ekonomin" (ek stud 58). 

Underlaget för att göra en tolkning är något magert, men i detta fall har jag ändå 
bedömt det som ett uttryck för C-föreställningen. Att t ex "kunna det man ska 
kunna" implicerar att verksamheten definierar och ställer vissa krav på vilka 
kunskaper ekonomen ska behärska för att klara av sitt yrke. Dvs att individen får 
anpassa sig efter vad verksamheten kräver av honom/henne. Det är inte som i B-
föreställningen, att man själv har vissa normativa krav på förändringar som borde 
genomföras, eller som i D- och E-föreställningen att ekonomens egenskaper är 
viktiga för den företagsutvecklande funktion ekonomen har. Delvis med hjälp av 
uteslutningsmetoden har jag således kategoriserat den studerandes intervjuutsagor 
som ett uttryck för C-föreställningen. 

Att en studerande efter tre år och i slutet av en yrkesutbildning som, om än 
kanske inte direkt, men i alla fall indirekt måste beröra yrkesfunktionen, nästan 
ordagrant upprepar svaren på frågorna är anmärkningsvärt.3 Denna studerande är 
dock den enda som så påtagligt upprepar sina svar. Även en del andra 
ekonomstuderande har uttryckt sig på ett likartat sätt, men de har inte upprepat sig 
på samtliga här aktuella frågor. Undervisning skulle, om alla studerande svarat 
som denna, framstå som en process som överför vissa specifika tekniker och 
färdigheter till de studerande, förutsatt att undervisningen är framgångsrik, men i 
övrigt inte åstadkommer några förändringar på deras föreställningar. Alla de övriga 
studerandesvaren talar dock emot en sådan beskrivning. Att denna studerande ändå 
givit dessa svar skulle kunna tolkas dels som resultatet av en utbildning som i 
huvudsak är inriktad på att förmedla konkreta tekniker och färdigheter samtidigt 
som den studerande är inriktad på att lära in dessa och dels att de mer övergripande 
föreställningar om ekonomens funktion som utbildningen företräder inte 
genomgående och alltför starkt avviker från den studerandes. 

De ekonomstuderande förändrade i relativt hög grad sina föreställningar efter tre 
års utbildning. Även om de inte bytte föreställning mellan de två intervju
tillfällena så uttryckte de sig i regel på olika sätt och hade inte sällan utvecklat och 
konkretiserat den ursprungliga föreställningen. De förändringar som skett på 
ekonomlinjen har när det gäller föreställningar förflyttat tyngdpunkten i materialet 
åt "höger", mot D- och E-föreställningar. Förändringarna har dock inte skett 
oberoende av den initiala föreställningen. I nästan samtliga fall av förändringar har 
man antingen bytt till en föreställning som fanns med redan i början av 
utbildningen eller också finns rester av den initiala föreställningen kvar i slutet av 
utbildningen. 

3 Det kunde kanske ligga nära till hands att misstänka att den studerande "pluggat in" 
sin första intervju, men ingen av de studerande dokumenterade själva sina intervjuer 
och de har inte heller haft någon möjlighet att "komma över" projektets band och 
bandutskrifter. 
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LÄKARSTUDERANDE 

Bland de läkarstuderande fullföljde 21 utbildningen. Av dessa förändrades 5 
studerande i den bemärkelsen att de gav uttryck för en annan dominerande 
föreställning i slutet av utbildningen. 

A. Systemets ofrivillige upprätthållare 
B. Den aktive samhällsförbättraren 
C. Den flexible sjukvårdaren 

E 
0 

0 

Figur 3. De läkarstuderandes fördelning på föreställningskategorier vid första och 
andra intervjutillfället. 

De läkarstuderande var i den andra intervjuomgången ännu mer homogena i sina 
föreställningar om läkarens funktion än i den första. Den redan tidigare vanligt 
förekommande C-föreställningen hade vid det andra intervjutillfället ökat ännu 
mer. 19 studerande gav uttryck för den medan 2 studerande gav uttryck för B-
föreställningen. I C-föreställningen är läkarens primära funktion att bota eller 
lindra patientens sjukdomar, men genom att samhället förändras tillkommer också 
nya uppgifter t ex att förebygga att människor blir sjuka genom att informera dem 
om kost, motion, rökning och alkohol. Av de 5 som förändrat föreställning har 4 
"bytt" från B-föreställningen till C och 1 studerande från A till B. Samtliga 
studerande har förändrats åt "höger" och ingen har förändrats mer än ett "steg". 

Även bland de läkarstuderande fanns, när det gäller de som förändrats, flera som 
redan vid den första intervjun till viss del gav uttryck för den föreställning som de 
förändrats till. Det finns även ett exempel på en studerande för vilken den "gamla" 
föreställningen till viss del finns kvar vid det andra intervjutillfället, samtidigt med 
den "nya". En annan förändring, som visserligen inte innebär ett 
föreställningsbyte, berör ett antal studerande som i den första intervjun, vid sidan 
av den mer uttalade C-föreställningen även gav ett visst uttryck för B-
föreställningen. I den andra intervjun har de förändrats så till vida att det inte längre 
finns något uttryck för B-föreställningen. Det är endast C-föreställningen som 
kommer till uttryck. Vidare finns det även bland de blivande läkarna exempel på 
studerande som uttrycker sig på ett likartat sätt vid de båda intervjuomgångarna. 

Kategori 
Antal 

La 

2:a 
Antal 

A D 
0 

19 
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Det första exemplet är en studerande som vid det första intervjutillfället gav 
uttryck för två föreställningar och härvid gjorde skillnad på hur läkarens funktion 
faktiskt ser ut och hur den borde se ut: 

"/; Vilken funktion fyller läkaren? 
R: Han ska ju fylla den funktionen att han ska bota sjuka och vara för 
förebyggande vård, kunna se till att vissa sjukdomar inte uppkommer. Han ska 
liksom vara ett larmorgan. Det vet jag inte om dom är idagf det tycker jag fungerar 
dåligt. Man har väl i stort inriktat sig på d et här att bota själva symptomen och 
inte orsaken. Nu kanske det har vänt lite grand dom senaste åren. Utav den äldre 
kåren så tror jag fortfarande att det är att bota sjukdomarna som folk har." 
I: Har läkaren några andra funktioner? 
R: Det har jag svårt att tänka mig. Jag skulle vilja att dom hade lite social 
funktion, att dom tog kontakt med folk mera. /.../ Så att dom är nån utpost till 
socialarbetare eller nånting sånt där, att dom verkligen kan se bakgrunden till 
orsaken. Det är alltid en orsak varför man blir sjuk" (med stud 39). 

När den studerande talar om hur läkaren borde arbeta är det ett uttryck för B-
föreställningen, läkaren borde vara ett larmorgan och se till att sjukdomar inte 
uppkommer. Det är inte heller den avgränsade synen på läkarens funktion som 
utmärker C-föreställningen, som kommer till uttryck när han talar om den sociala 
funktion läkaren borde ha. Däremot menar han att läkarna inte fungerar som de 
borde, de är inriktade på att enbart bota symptomen i stället för att försöka åtgärda 
orsaken. Jag har således tolkat den studerande så att C-föreställningen beskriver hur 
läkarna faktiskt arbetar, medan B-föreställningen är den studerandes uppfattning om 
hur läkarens funktion borde vara, dvs det ideala. 

Vid det andra intervjutillfallet svarar den studerande så här på vilken funktion 
läkarna fyller: 

"R : Jag ser det som en servicepersonal, jag går till läkaren när jag är sjuk. Jag 
väntar inte på att jag ska tillfriskna för jag anser att dom sitter där på sin stol och 
har betalt. Har jag problem ska jag kunna rådfråga dom. /.../ det behöver inte bara 
vara läkare, det finns sjuksköterskor och undersköterskor som har otroliga 
kunskaper, man ringer till vårdcentralen och får i regel svar på det man vill ha. Ett 
lugnande ord eller vad som helst, rådgivning. 
I: Tycker du att det är någon funktion som läkarna borde ha som dom inte har i 
dag? 
R: Det finns säkert nånting, det brister väl i den personliga kontakten, den 
kuratoriska kontakten, att man har en överblick på situationen och personen som 
kommer, det är oftast ett namn och ett nummer. Det är säkert en funktion som 
dom skulle kunna ha. Men frågan är om det går att lägga på mer ändå vad som 
finns i alla fall. För jag tror att man måste plocka i en annan ände och föra över 
vissa funktioner på någon annan person och delegera och jobba i teamwork som 
dom börjat på många ställen" (med stud 39). 

Här har uttrycken för B-föreställningen försvunnit, läkaren skall inte längre se till 
att sjukdomar inte uppkommer utan de skall tillsammans med övrig 
sjukvårdspersonal ta hand om oss och ge oss råd när vi blir sjuka. Den utvidgande 
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sociala funktionen som den studerande ville se hos läkaren har också försvunnit, i 
stället talar han om att föra över vissa funktioner på andra personer. Den C-
föreställning som den studerande i den första intervjuomgången såg som 
otillräcklig för läkarens funktion har i slutet av utbildningen "trängt ut" de uttryck 
som då fanns för hur läkarens funktion borde vara. Den studerande poängterar dock 
att människor skall söka hjälp när de har problem, det fanns annars en motsatt 
uppfattning bland några av de läkarstuderande vid det andra intervjutillfället; att 
människor idag söker hjälp i onödan utan att vara "kroppsligt" sjuka och för 
åkommor som man tidigare klarade av själva. Till detta skall jag återkomma 
senare. 

Nästa exempel är en studerande hos vilken man kan se att den initiala 
föreställningen till viss del "lever kvar" i slutet av utbildningen. Den studerande 
gav i början av utbildningen uttryck för en A-föreställning om läkarens funkti on: 

7: Varför finns det läkare? 
R: Bättrar människors hälsa. En viss funktion fyller dom väl om dom hjälper 
människor som är sjuka. Men det är också ett sätt att bevara det här samhället. 
Man sliter ut människor på ett eller annat sätt. När dom inte är brukliga längre 
eller halvbrukliga så skickar man dom till läkare, så antingen blir dom brukliga 
igen eller så förtidspensionerar man dom" (med stud 36) 

Här ses läkarens funktion som systembevarande, genom att antingen "lappa ihop" 
människor som slitits ut eller förtidspensionera dem, hjälper läkaren till att 
legitimera det samhälle vi har. 

Så här svarar hon vid det andra intervjutillfället angående medicinens roll i 
samhället och vad den mer kritiska utbildning som hon efterlyser, skulle kunna 
leda fram till: 

"R: En mer kritisk syn på vad man håller på med, att man inte tar för givet 
allting, att man inte alla gånger går in och behandlar bara för att det är enkelt, 
alltså behandlar då med vanliga mediciner och så. LJ Att man har förmåga om det 
kommer en eller två patienter, att man kan se likheter i deras sjukdomar. Förmåga 
att liksom inte behandla den enskilde patienten bara, utan sjukdomsförlopp kan ju 
bero på så mycket. Det kan vara boendemiljö och det kan vara jobbet det är fel 
på.L.J att man kan hjälpa dom att göra nåt åt det. /.../ 
I: Varför finns det läkare? 
R: /.../ Man k an ju faktiskt hjälpa folk att bli friskare ibland, även om det inte är 
som många tror, att bara för att dom går till dokto rn så ska dom bli helt som ny 
så att säga. I.J och jag tror att det är en viktig bit att man kan lindra plågorna, att 
man kan hjälpa folk också att bära en smärta, en sjukdom. /.../ man kan så att 
säga komma igen och fungera socialt även med ett större eller mindre handikapp. 
Och där tror jag faktiskt att vi fyller en uppgift. 
I: Har läkarna några andra funktioner? 
R: Samhällsbevarande möjligen. Jo i den mån att man individualiserar sjukdomar 
och behandlar dom så är det ju en risk att man konserverar sjukdomen. I stället för 
att ta bort ett miljögift som man skulle kunna göra sig a v med, så kan man då 
behandla det och då kan giftet finnas kvar" (med stud 36). 
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Den studerande ger här uttryck för att det är viktigt att man som läkare inte enbart 
ser till enskilda patienter utan är öppen för att vissa symptom kan bero på faktorer 
i den omgivande miljön och att man som läkare kan hjälpa till att göra något åt 
det. Hon ger således uttryck för en B-föreställning om läkarens funktion, men 
vissa "rester" av A-föreställningen finns också kvar när hon menar att läkaren 
skulle kunna fylla en samhällsbevarande funktion. Men i "samhällsbevarande" 
lägger hon denna gång en risk för att man konserverar sjukdomen eller giftet, inte 
samhället, vilket var innebörden vid den första intervjun. Jag har i enlighet med 
detta tolkat intervjuerna så att den samhällslegitimerande funktionen hon gav 
uttryck för i den första intervjun inte dominerar i den andra. 

Slutligen redovisar jag ytterligare ett exempel på förändring, dock inte på 
"byte" av föreställningskategori. Den studerande gav vid första intervjutillfället 
huvudsakligen uttryck för en C-föreställning om läkarens yrkesfunktion: 

"R: Han är en person som, kan man säga från början tar åt sig en massa 
information och sen ger den vidare till, och tillämpar den på folk som behöver 
vård. Han vårdar alltså personer. Jag tycker att det ligger mycket humanism 
liksom i det hela, att man hjälper en människa som är i nöd i många situationer. 
I: Har läkaren andra funktioner? 
R: Han kan ju vara rådgivande också i och med att han besitter ganska stora 
kunskaper och erfarenheter i frågor som gäller människan. Så kan han också bidra 
med väldigt mycket råd till, ja tex folk som sysslar med tekniska saker och 
överhuvudtaget råd i samhällsplanering och sånt" (med stud 48). 

Vid sidan av den huvudsakliga vårdande funktionen kan läkaren också genom sina 
kunskaper och erfarenheter ha en rådgivande funktion och därmed bidra till att 
förbättra samhället. Den studerande ger här ett visst uttryck för B-föreställningen, 
men den samhällsförbättrande funktionen förefaller inte ingå i läkarens "dagliga 
plikter".4 Den dominerande föreställningen förefaller således vara C-före-
ställningen, medan ett visst uttryck för B-föreställningen som underordnad kan 
återfinnas i den studerandes svar. 

Vid det andra intervjutillfället svarar han så här på frågan om vilken funktion 
läkaren fyller: 

"R: Ja, det finns som jag tycker en ganska bra beskrivning och som vi ska lära 
oss och det är att man i princip kan dela in i tre kategorier. Trösta det kan man 
alltid göra och man kan lindra en sjukdom, det kan man ibland göra. Och bota kan 
man kanske inte sällan men det är inte alltid man kan bota. Men man kan alltid 
trösta, ofta lindra och ibland bota om man säger så. 
I: Finns det någon funktion som du tycker läkarna borde fylla men som dom inte 
fylleridag? 
R: Ja jag t ycker nog att den här aspekten med att vara medmänniska att man 
kanske glömmer den ibland. Det är en svår fråga det därför samtidigt som man 
måste syssla med människor som är svårt sjuka osv och man vet att jag m åste 

4 I B-föreställningen ingår den samhällsförbättrande funktionen i den dagliga vården, 
läkaren måste vara uppmärksam på patienternas symptom och slå larm om man kan 
misstänka farliga arbetsmiljöer, industriutsläpp etc. 
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hålla en viss distans till dom här sakerna, jag får inte personligen gå in i det här 
för mycket rent psykiskt, så är det ändå viktigt att man visar medmänsklighet" 
(med stud 48). 

I den andra intervjun specificerar den studerande den vårdande funktionen i tre olika 
delar, trösta, lindra och bota. Den samhällsförbättrande funktionen har försvunnit 
och ersatts med att läkaren borde visa mer medmänsklighet.5 Medmänskligheten 
har mycket med den tröstande delen att göra, menar den studerande längre fram i 
intervjun. Men att lugna en patient psykiskt har också visat sig kunna medföra en 
reell förbättring, så det kan även ha med de lindrande och botande uppgifterna att 
göra. Det B-inslag som till viss del kom till uttryck i den första intervjun har 
således fallit bort i den andra. C-föreställningen har i stället utvecklats hos denne 
studerande. 

Även bland de blivande läkarna finns det studerande som svarar ungefär likadant 
på frågorna i början och i s lutet av utbildningen. Så här svarar en studerande vid 
det första intervjutillfället på varför det finns läkare: 

"R: För att det finns människor som vill hjälpa, bota. Intresserade av hur 
människokroppen fungerar. /.../ 
I: Vilken funktion fyller läkaren? 
R: Social funktion, folk får prata av sig. Kan hjälpa, det finns ju ändå en del dom 
kan bota. Någon man kan lasta över ansvaret på, tror jag. Folk behöver prata 
liksom och känna att dom inte står ensamma. 
I: Finns det några andra funktioner som läkarna fyller? 
R: Jag vet inte" (med stud 30). 

Vid det andra tillfället svarar den studerande: 

"R : Det är någon som varit mer intresserad av hur kroppen fungerar. Dom har lärt 
sig mer om det och därigenom sett att... men i dagens samhälle är det liksom bara 
en yrkeskår som alla andra. 
I: Vilken funktion fyller läkarna? 
R: Dom fyller dels det där att dom opererar och gör sådana saker, ja, många 
sjukdomar kan dom ju bota rätt upp och ner. Blindtarmar kan dom operera bort 
och sedan tror jag att dom fyller en medmänsklig funktion, någon att prata med. 
Jag tror att särskilt distriktsläkarnas huvudsakliga arbetsuppgift är nog det. Det 
finns många ensamma människor som får någon att prata med. 
I: Tycker du det finns någon funktion dom borde fylla men som dom inte fyller i 
dag? 
R: Många av specialisterna tror jag missar på det här rent medmänsklig planet 
också men annars vet jag inte vad det skulle vara för någon annan funktion" (med 
stud 30). 

5 Olika variationer på detta tema återkommer ofta bland de studerande med en C-
föreställning, läkaren har för lite tid att ägna sig åt hela patienten, åt att skapa en bra 
kontakt, åt den sociala funktionen mm. Men inte sällan menar man också att det finns 
inte plats vare sig i utbildningen eller i läkarens schema att fördjupa den psykologiska 
och sociala sidan av vården. Den bör skötas av andra som har utbildning för det. 
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Den studerande som i båda intervjuerna ger uttryck för en C-föreställning om 
läkarens funktion, ger också relativt likartade svar på de olika frågorna, med 
undantag av att hon i den andra intervjun tycker att specialisterna inte riktigt lever 
upp till den medmänskliga funktionen. Upprepningen när det gäller varför det 
finns läkare blir desto mer anmärkningsvärd eftersom hon är ensam bland de 
läkarstuderande om att i svaret ta sin utgångspunkt i läkarens intresse. Övriga 
studerande utgår direkt eller indirekt från patientens intresse; läkare måste finnas 
eftersom vi blir sjuka, eller samhället har den inriktningen att vi tar hand om våra 
sjuka. 

Liksom när det gällde de ekonomstuderandes "upprepningar" skulle en rimlig 
tolkning även här kunna vara att utbildningen i huvudsak är inriktad på att 
förmedla konkreta färdigheter och att läkarrollen inte är något som problematiseras 
i undervisningen. Om den studerandes initiala föreställningar om läkarens funktion 
inte "krockar" med de som indirekt förmedlas i utbildningen, skulle det vara 
möjligt att gå relativt opåverkad genom utbildningen. Att utbildningen inte 
problematiserar vad man gör som läkare kan utläsas av följande citat, där en annan 
studerande i slutet av utbildningen uttalar sig om hur hon tycker att 
undervisningen borde vara: 

"R: ...Att man lite grand fick kritiskt granska vad man höll på med just då . Att 
lite grand ställa sig utanför det man höll på med eller att någon annan så att säga 
kom in och provocerade lite grand och ställde allt på huvudet; är det här så 
självklart att det är så här och så här. 
I: Vad skulle du vilja att det ledde fram till? 
R : En mer kritisk syn på det vi håller på med, att man inte alltid tar för givet 
allting..." (med stud 36). 

Med utgångspunkt i denna studerandes synpunkter på utbildningen kan också sägas 
att den självklarhet angående läkaren som många av de studerande gav uttryck för i 
den första intervjun (jmf s94) knappast bör ha utmanats av utbildningen. För detta 
talar också det stora antalet studerande med en C-föreställning vid det andra 
intervjutillfället. 

Vid det andra intervjutillfället tar ca två tredjedelar av de studerande upp 
samspelet mellan kropp och själ som relevant för olika sjukdomstillstånd. Liksom 
vid det första intervjutillfället uppfattar de studerande med en B-föreställning dessa 
sjukdomstillstånd som till stora delar sammanhängande med patienternas 
levnadsvillkor och samhälleliga omständigheter, vilka man som läkare borde 
försöka påverka. Bland de studerande med en C-föreställning menar många att det 
som läkare är viktigt att skapa en bra kontakt med patienten för att kunna spåra 
eventuella psykosomatiska sjukdomstillstånd och inte i "onödan" utsätta patienten 
för medicinsk behandling. Här menar man ofta också att läkaren varken har tid 
eller kompetens att engagera sig. Läkarens arbetsuppgifter rör kroppsliga 
åkommor och andra problem måste skötas av andra yrkesgrupper. Som vi ovan 
sett menar en del studerande att läkaren brister i den medmänskliga kontakten, men 
man anser ofta att det varken finns utrymme i utbildningen eller i arbets
situationen att satsa mer på denna del. 

I samband med kropp/själ-problematiken finns ett inslag som endast indirekt 
skymtade fram i den första intervjuomgången men som i den andra omgången 
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kommer till tydligare uttryck hos några studerande. Det gäller att människor som 
söker hjälp egentligen inte är sjuka utan har ett behov av att prata eller av social 
kontakt. I de första intervjuerna kom det till indirekt uttryck så till vida att 
läkaren förutom sin funktion att bota människor också uppfattades fylla en 
f u n k t i o n  s o m  b i k t f a r  e l l e r  b i k t m o r . 6  F ö r u t o m  a t t  d e t  v i d  d e t  a n d r a  
intervjutillfället är något fler som tar upp läkarens "själavårdande" uppgifter, som 
en studerande uttrycker det, så menar några studerande också att läkarna, framför 
allt på vårdcentralerna huvudsakligen får ta emot patienter som egentligen inte har 
"kroppsliga", utan andra problem.7 Två studerande uppger också att detta är den 
bild som utbildningen förmedlat. Följande exempel rör hur medicinens roll i 
samhället behandlats i utbildningen: 

"I: När det tas upp i själva undervisningen, vad sägs då? 
R : Dom flesta som går till doktorn på distriktsläkarmottagningen går dit för att 
dom har problem av någon sort och det mesta av dom problemen är inte 
kroppsliga utan det är då att dom har en pressad situation på jobbet eller he mma. 
Då kan man säga att sjukvården tagit över kyrkans roll, biktandet som dom hade 
förut, att dom bad till Gud när dom hade det svårt. /...I 
I: Hur ser du själv på medicinens roll i samhället? 
R: Ja, ungefär som jag har sagt nu. Det är till stor del en själavårdande uppgift 
man har när man jobbar inom sjukvården" (med stud 34). 

Utbildningen har således enligt denne och ytterligare en studerande förmedlat en 
bild av patienten och vårdcentralernas arbete som går ut på att läkaren främst 
ombesörjer människors kontaktbehov och psykiska/sociala "illamående". Till 
denna bild kan man dock förhålla sig på olika sätt. Det vanligaste bland dem som 
tar upp denna del av läkarens arbetsuppgifter är att konstatera att läkaren förutom 
den vårdande funktionen även fyller en social funktion för människor som är 
isolerade och ensamma. Här menar man ofta att läkarna brister men utrymmet är 
för knappt. Som tidigare nämnts menar en del studerande att dessa patienter bör tas 
om hand av andra yrkesgrupper eller annan personal då de inte har ett somatiskt 
behov. Vissa menar i stället att eftersom t ex sociala problem kan bli till en 
kroppslig åkomma och patienten inte lider mindre för den skull, är det viktigt att 
behandla patienten så att hon/han blir nöjd både vad gäller den medicinska och den 
sociala delen. En studerande har också reagerat mot att vissa ser patienten som 
"simulant": 

"R: /.../ o ch inte behandla personen som kommer in och har ont som simulant. 
Jag vet en del som har dom utgångspunkterna som tar patienter som simulanter 
och ska bevisa det, jag tycker det är rent fördjävligt. Att ta sitt jobb på allvar det är 
viktigt" (med stud 39). 

6 Med stud 30, som citerats ovan är den ende av de studerande som redan i första 
intervjun förefaller lägga huvudvikten vid den sociala funktionen. 
7 För att igen hänvisa till "med stud 30", så säger hon i den andra intervjun att speciellt 
distriktsläkarnas huvudsakliga uppgifter är de medmänskliga, någon att prata med. 
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Av samtliga studerande är det dock bara ett fåtal som ger uttryck för att de 
vårdsökande egentligen inte är sjuka, trots att det enligt de två studerande indirekt 
är den bild som utbildningen förmedlar. 

Om vi erinrar oss den studerande som i den första intervjun var upprörd över att 
en del av hennes kurskamrater hade den inställningen, att om man blir sjuk så har 
man orsakat det själv (jmf s 99), så kommer den till viss del till uttryck hos två 
studerande vid det andra intervjutillfället. En av dem svarar bla så här på varför det 
finns läkare: 

"R: /.../ Men jag tror a tt det finns för mycket av en inställning hos befolkningen, 
särskilt äldre, att läkaren ska bota allt. Att man kan slarva med sin kropp, det är ju 
som med en bil, man servar den bara och såfunkar det sedan. Jag tycker det skulle 
ligga mer på att man har ansvar för sin egen livsföring, för dom flesta sjukdomar 
kan man ju inte göra någonting åt utan det är ju på grund av hur jag har le vt och 
sådana saker" (med stud 42). 

En möjlig konsekvens av satsningen på friskvård och information om nyttig och 
onyttig kost, om motion, rökning, droger och inte minst massmedias ständiga 
rapporter om hur vi bör och inte bör leva, är ju förstärkningen av inställningen att 
när människor väl är informerade så ligger ansvaret hos dem och de sjukdomar de 
drabbas av är självförvållade.8 Den studerande som i första intervjun vände sig 
emot vissa kurskamraters inställning, tar också vid det andra intervjutillfället upp 
friskvården som en negativ företeelse som skapar en press på individen: 

"R: Man säger att du ska inte det, du ska inte det och du ska inte äta det. Då 
hjälper jag ju ingen, då stressar jag ju bara upp dom. Du ska springa, du ska 
cykla, du ska vara ute. Det är bara press, press, press från alla håll och kanter hela 
tiden" (med stud 44). 

En annan studerande är inne på liknande tankegångar när han diskuterar sjukvårdens 
expansion bl a som en effekt av hur vi definierarar sjukt och friskt och att man 
förr betraktades och betraktade sig själv som frisk i sådana situationer som idag 
påkallar läkarbesök: 

"R: Ja, vi lever i ett samhälle där man ska vara fri, frisk och lycklig och lagom 
ung. Och att säga exakt vad som styr denna förväntan det är ju verkligen svårt. 
Vad som är höna och ägg, jag menar önskan finns ju hos varja människa, men 
samtidigt så finns det ju i massmedia och överallt att man präglas ju av den 
bilden, att inga avvikelser tolereras egentligen" (med stud 45). 

Att människors sjukdomar skulle vara självförvållade är dock ingen tes som någon 
av de studerande på allvar driver. Den studerande som ovan citerades som ett 
exempel (42) skyller inte den situation hon beskriver på individen utan menar att 
läkarna själva bidragit till den genom att lansera sig som experten som har 

8 Det har ju också förekommit förslag i linje med detta resonemang, t ex att rökare 
skulle betala högre försäkringspremier och en speciell sjukvårdsavgift. 
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ansvaret och som fixar allt. Den andre studerande som gav uttryck för liknande 
tankegångar, slutar sitt resonemang med att säga : 

"R: /.../1 grund och botten så tycker jag i al la fall att arbetslöshet, att man inte 
har så mycket att leva för, det är orsaken till hemskt mycket ont. Det är grunden 
på nåt sätt för allt välbefinnande " ( med stud 51). 

Det är möjligt att de ovan diskuterade tankegångarna; sjukdomar som självför-
vållade, skulle vara mer utbredda om intervjuerna genomfördes i dag. Det som 
skulle kunna kallas "hälsotrenden" är väl något som snarast tilltagit i styrka de 
senaste åren. I boken "Hälsa som livsmening"9 ger flera av författarna uttryck för 
en oro över vad det ökande intresset för den kroppsliga sundheten kommer att 
innebära för den humanistiska människosynen. Roger Qvarsell visar dock i sitt 
idéhistoriska bidrag att kopplingen mellan ett sunt leverne, hög moral och hälsa, 
ingalunda är en ny företeelse. 

Sammanfattningsvis när det gäller förändringar av föreställningar kan sägas att 
de läkarstuderande bytte föreställning i relativt liten omfattning. Av de fem som 
förändrade föreställning fanns i tre fall vissa uttryck för den "nya" föreställningen 
med redan i den första intervjun. I ett fall fanns rester av den initiala 
föreställningen med vid det andra intervjutillfallet. Förändringar har även skett utan 
att de studerande förändrat den dominerande föreställningen. Fem studerande, som 
vid det första intervjutillfället vid sidan av den huvudsakliga C-föreställningen 
även till viss del gav uttryck för B-föreställningen, har i slutet av utbildningen 
förändrats så till vida att de uttryck för B-föreställningen som fanns har försvunnit. 
Påfallande många studerande gav både i första och andra intervjun uttryck för C-
föreställningen, men inte sällan har de utvecklat och konkretiserat föreställningen 
vid det andra tillfället. Man kunde också inom ramen för denna föreställning vara 
kritisk mot olika företeelser inom sjukvården, kanske framför allt mot att läkaren 
inte har tid och utrymme att ägna sig mer åt varje patient och den medmänskliga 
funktionen. 

PSYKOLOGSTUDERANDE 

Av de 20 psykologstuderande som fullföljde utbildningen förändrade hälften sina 
föreställningar om psykologens yrkesfunktion, medan hälften gav uttryck för 
samma föreställning. 

A. Den kluvne samhällslegitimerande medvetandegöraren 
B. Den samhällsreformerande upplysaren 
C. Den empatiske socialisationsexperten 
D. Terapeuten för omständigheternas offer 
E. De slagna själarnas härdare 

9 Sten Philipson, Nils Uddenberg m fl. Natur och Kultur 1989. 
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Kategori 
Antal 

C E 

Figur 4. De psykologstuderandes fördelning på föreställningskategorier vid första 
och andra intervjutillfället. 

Bland de psykologstuderande kom, vid det andra intervjutillfället endast tre 
föreställningar till uttryck. Kategorierna D och E fanns inte längre representerade. 
Av de tre studerande som vid det första tillfället gav uttryck för dessa 
föreställningar har två avbrutit sina studier och en har bytt till C-föreställningen. 
Att C-föreställningen, som var den i särklass vanligaste hos de studerande i början 
av utbildningen, inte var lika dominerande i slutet, beror dels på att fyra studerande 
med denna föreställning lämnade utbildningen och dels på att fyra studerande 
förändrat föreställning. Av de studerande som bytte föreställning förändrades 
huvuddelen (8 studerande) "åt vänster". De vanligaste förändringarna var från C till 
B och från B till A. Förändringarna skedde i ett "steg" förutom för två studerande, 
varav den ena förändrades från E till C och den andra från C till A. 

Att så pass många psykologstuderande förändrats "åt vänster" kan kanske ses 
som ett resultat av det stora intresset för kritisk eller marxistisk psykologi i slutet 
av 70-talet och början av 80-talet. Ett flertal av de studerande, företrädesvis de som 
gav uttryck för en A- eller B-föreställning, menar att detta var frågor som 
behandlats i utbildningen:10 

"R : Jo det tycker jag, den har behandlats ganska mycket. Psykologin som dimridå-
spridare tycker jag k ommer upp i alla möjliga sammanhang. Psykologins roll 
som bortsopare, döljare av samhällsproblem egentligen. Psykologen och 
psykiatrikern som gjuter olja på vågorna och sitter tyst och snällt och stilla och 
lugnt och det ser bra ut..." (psyk stud 91). 

Det rådde dock delade meningar bland de studerande om huruvida psykologins roll i 
samhället hade behandlats i utbildningen. En annan studerande svarade så här på 
frågan:11 

10 Intervjufrågan löd: "Behandlas frågan om psykologins roll i samhället i 
utbildningen? Hur då, vad sägs? Hur ser du på den frågan?" 
11 Båda dessa studerande påbörjade sin utbildning ht -79 och har således genomgått 
samma utbildning. 
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"R: Ja, sa du psykologins roll i samhället i utbildningen. Ja, hör du du, jag tror, på 
grundutbildningen väldigt lite som jag ser det eller som jag minns det" (psyk stud 
97). 

Dessa två studerande kan kanske sägas illustrera hur studerande med olika 
föreställningar12 om psykologens yrkesfunktion, på olika sätt kan uppfatta och ta 
till sig (eller inte ta till sig) samma undervisning. Det kritiska synsätt som den 
första studerande menade kommer fram i utbildningen är dock inte något som "gått 
förbi" alla studerande som inte har en A-föreställning. Men man kan förhålla sig 
till det på olika sätt. Man kan t ex se det som; så här tycker vissa men inte jag, 
eller; nu har vi detta samhälle och människor mår dåligt och behöver hjälp så då 
gör jag det lilla jag kan. Dessa frågor kommer jag att närmare gå in på i det 
avsnitt som skall behandla den uppgivenhet en del av de studerande gav uttryck för 
i slutet av utbildningen. 

Nedan skall jag ge några empiriska exempel på hur de studerande förändrat sina 
initiala föreställningar i slutet av utbildningen. Det första exemplet är en 
studerande som vid det första intervjutillfället gav uttryck för två föreställningar: 

Varför finns det psykologer? 
R: Det är för att vi inte är tillräckligt goda medmänniskor. Kunde man vara lite 
mer öppen, kunna gå till grannen i stället så vore det bra. Nu verkar det som att 
alla låser in sig och det blir större fientlighet gentemot varandra. Därför behövs det 
folk som folk kan gå till, folk är så ensamma. /.../ Jag har lite svårt att se dom 
bara syssla med individproblem. Jag skulle nog vilja fortsätta och planera för 
samhället med dom kunskaper jag har fått i psykologi. Det är det som är den stora 
bristen att det liksom saknas kunskaper om hur det sker alltihop där på 
samhällsnivå. Då måste jag jobba utifrån dom ideologier som jag har" (psyk stud 
95). 

Den studerande ger i förstone uttryck för en C-föreställning, men menar sedan att 
det inte räcker att bara syssla med individproblem utan man måste gå vidare och 
planera för samhället. Jag har tolkat den studerandes intervjusvar så att B-
föreställningen är den övergripande och därför placerat den först, men att även C-
föreställningen kommer till klart uttryck. 

I den andra intervjun är den studerande inte längre lika optimistisk i fråga om 
den samhällsförändrande funktionen: 

"R : Jag tror att mycket av psykologin är fråga om anpassning och jag tror också 
att det kommer att vara så. 
I: Vilken funktion fyller dom? 
R: Mycket att återanpassa människor till... smidigt och lätt. 
I: Har dom några andra funktioner? 

Den först citerade studerande gav vi det första intervjutillfället uttryck för en B-
föreställning med vissa "A-inslag", vid det andra tillfället gav hon uttryck för en A-
föreställning. Den andra gav vid båda tillfällena uttryck för en C-föreställning, ett 
visst uttryck för B-föreställningen som undantag från regeln fanns dock vid det andra 
intervjutillfället. 
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R: Andra funktioner? Jag vet inte. 
I: Finns det någon funktion som du tycker att dom borde ha men som du inte 
tycker att dom har i dag? 
R: Ja dom skulle kunna jobba mera förebyggande, i mycket högre utsträckning än 
vad dom gör i dag. 
I: Kan du ge något exempel? 
R: Förändra miljön exempelvis. 
I: Hur ser du på din egen framtida yrkesfunktion? 
R: Ja det kan väl vara svårt att säga. Det är väl fråga om anpassning där också, 
mycket sådan. Det är en fråga om man ska överleva i mångt och mycket även 
bland psykologer" (psyk stud 95). 

Den studerande förefaller här att ha resignerat, den förändrande funktion hon 
fortfarande tycker att psykologen borde ha verkar inte längre möjlig. Psykologin är 
till stora delar och kommer också att vara en fråga om anpassning. Till detta måste 
också psykologen själv anpassa sig om hon/han vill ha arbete. Jag har därför 
tolkat hennes svar som att C-föreställningen är den faktiska, som man måste 
"finna sig i", medan B-föreställningen har övergått till att bli ideal men omöjlig. I 
detta fall finns således de båda ursprungliga föreställningarna med vid det andra 
intervjutillfället, men den studerande har förändrats i sin uppfattning om vad som 
är möjligt att göra som psykolog. 

Ett annat exempel är en studerande som i den första intervjun gav uttryck för 
B-föreställningen men också till viss del för A-föreställningen: 

Varför finns det psykologer? 
R: Det tycker jag är et t utslag av dubbelmoral på något sätt. Vi har då, och det 
kanske måste vara så, en klick i samhället som inte fungerar. På vissa ställen slår 
man ihjäl dom och på andra ställen ser man till att man skaffar personal med viss 
utbildning, för att det ska se tjusigt ut utåt. I...I Och så finns det naturligtvis 
psykologer för att dom själva behöver en psykolog. 
I: Fyller psykologerna några andra funktioner än dom du har sagt hittills? 
R: Jo, det tror jag. Jag tror defini tivt att psykologer m fl inom just det gebitet kan 
påverka människosynen i stort, påverka samhällsutvecklingen också mot ett 
humanare samhälle. 
I: Gör dom det nu? 
R : Ja, det tycker jag. 
I: På vilket sätt? 
R: Man för ju fram sina åsikter via massmedia t ex. Det är ju ett utmärkt sätt att 
påverka åsiktsbildningen och att hjälpa till med, som jag ser det framåtskridandet" 
(psyk stud 91). 

Den studerande antyder inledningvis en psykologfunktion som till viss del 
överensstämmer med A-föreställningen, men menar sedan med emfas att 
psykologerna fyller den samhällsförbättrande funktion som är utmärkande för B-
föreställningen. Jag har således tolkat hennes intervjusvar som uttryck för en B-
föreställning om psykologens yrkesfunktion, men med ett visst inslag av A-
föreställningen. 

I den andra intervjun har dock uttrycken för B-föreställningen försvunnit: 
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"I: Varför finns det psykologer? 
R: För att bota samhällets dåliga samvete. 
I: Kan du utveckla det lite grann? 
R: Det höll inte det här med folkhemstanken och små röda stugor och flaggor och 
alltihopa. Men moder Svea ska ändå ta hand om sitt avfall på något sätt och då 
börjar man behöva i större utsträckning här, på 40-, JO-, och 60-talet, speciella 
människor som står där vid sopstationens grindar med en jättekvast eller med en 
burk plåster och tar hand om alla människor som blivit söndertrasade. Därför att 
annars skulle det bli för uppenbart att det är något fel på dom röda stugorna och 
dom blå-gula flaggorna. /.../ 
I: Tycker du det finns andra funktioner som psykologerna fyller? 
R : Jag tror att psykologrollen håller på att förändras en del nu från att ha varit 
väldigt mycket dom här "förståsigpåarna" som skulle sätta på plåster eller hjälpa 
dom som trasats sönder, att kunna fungera igen hyfsat, så blir det mera frågan om 
att psykologerna är mera kontorspersonal, administratörer, produktutvecklare, med
hjälpare för försäljning. Jag tror också att det finns en början till en mer 
samhällskritisk funktion faktiskt och dom skulle kunna ha det, eller skulle kunna 
ha en betydligt mer framträdande roll när det gäller att påpeka vad det är som gör 
att det faktiskt blir så att det behövs folk vid sopstationerna" (psyk stud 91). 

Den studerande ger nu genomgående uttryck för en A-föreställning om 
psykologens funktion. Den samhällslegitimerande funktionen som antyddes i den 
första intervjun kommer här till tydligare uttryck. Den samhällsförbättrande 
funktionen tar hon inte längre upp, utan talar i slutet av citatet om en 
samhällskritisk funktion, som mer ligger i linje med den medvetandegörande 
funktion som poängteras inom A-fö reställningen. 

De exempel jag givit hittills har varit studerande som förändrats till 
föreställningar som till viss del kom till uttryck redan i den första intervjun. Jag 
skall nu ge ett exempel på en studerande som gör ett till synes stort "hopp" från 
C-föreställningen till A-föreställningen. Det finns dock en del inslag redan i den 
första intervjun som förebådar en viss öppenhet för ett "A-resonemang". Hon 
svarar först på varför psykologerna finns: 

"R: Det är för att samhället är så snett. Vi som människor ställer inte uppför 
varandra och då behövs det någon som är avlönad och gör det på heltid. 
I: Vilken funktion fyller psykologen? 
R: När det blir någon som har en massa problem som ens vänner inte kan ställa 
upp på . /.../ Men det är rätt svårt det här me d sjukvård och friskvård också. Jag 
har en känsla av att psykologer rätt mycket jobbar som... lätt kommer i den 
situationen att ta hand om människor som kommit så långt att dom är nästan 
omöjliga att rädda, dom klarar sig inte. Psykologer tycker jag skulle be hövas på 
ett väldigt tidigt stadium, innan det händer såna här stora krascher. Friskvård inte 
bara fysiskt utan psykiskt också, behöver samhället satsa på väldigt mycket. Det 
är ett sjukt samhälle. Men det är så lätt att bara skylla på samhället. Vad är 
samhället för någonting? Det är ju vi allihopa..." (psyk stud 88). 

Den studerande ger i sina intervjusvar huvudsakligen uttryck för C-föreställningen, 
men det finns även vissa uttryck för B-föreställningen när hon talar om att 
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psykologer skulle komma in på ett tidigare stadium. Att det finns vissa B-inslag 
stöds också av hennes svar på frågan om centrala problem inom den psykologiska 
sektorn. Här ger hon också uttryck för att hon inte är helt obekant med en del av 
"A-resonemanget" : 

"R: /.../ kanske man kan täcka upp en del och göra en del nytta trots allt. Om man 
inte anpassar människan att gå samhällets tjänst... Det har jag hört dom här 
reaktionerna att man ska återanpassa till något som är fel egentligen" (psyk stud 
88). 

I den andra intervjun svarar den studerande så här på varför det finns psykologer: 

"R: Ja, det kan man titta på från olika håll. Dels kan man titta på psykologer för 
att det behövs en kanal mellan människor som klappar ihop i ett omänskligt 
system, som behandlar symptom men som inte förändrar. Det är väl egentligen det 
främsta syftet, man är en del i reproduktionen likaväl som läkarna är det på det 
kroppsliga . /.../ Det beror alltid på i vilket syfte man gör det, om man gör det för 
att nöja sig eller för att förändra. /...I 
I: Vilken funktion borde psykologerna fylla? 
R: ...Psykologens jobb är ju att hjälpa människor på fötter och det bör fortfarande 
vara det. Men den förändrar ju människor, en terapi går ju ut påförändring. /.../ 
Och då anser jag ju att e n psykolog bör hjälpa människor till förändring med ett 
kamp sy fie, som alltså är djupare tycker jag än psykodynamiskt. 
(angående psykologins roll i samhället).. .Varje människa är ju väldigt förtryckt 
både känslomässigt och på andra sätt också. Men som jag ser det är ju psykologin 
i samhället, ja, den är snarare mystisk. Ja, den nästan motarbetar förändringar 
därför att den kan få människor att tro att det är nåt fel på mig" (psyk stud 88). 

Den studerande ger i andra intervjuomgången genomgående uttryck för A-
föreställningen. I den första intervjun gav hon explicit uttryck för en viss 
osäkerhet och förvirring vad gäller psykologens möjligheter, men också ett 
intresse för samhälleliga orsaker till psykiska problem, som kan ha "bäddat för" en 
förändring av föreställningar. På frågan om centrala problem inom den 
psykologiska sektorn menar hon i den första intervjun att det är viktigast att 
inrikta sig på barn och ungdom, men fortsätter: 

"R: ...Men barn och ungdom är ju inte någon grupp för sig som sitter i något 
hörn som man kan attackera. Då kommer genast familjen och skolan in och så har 
man hela karusellen igång. Familjerna har arbetsplatser. Det är ju hela samhället. 
Det går inte att avgränsa problemen i små fack. Det är ju det som är så svårt. Jag 
fattar inte vad jag ska kunna göra som psykolog" (psyk stud 88). 

En rimlig tolkning av det till synes stora "klivet" från C- till A-föreställningen 
skulle kunna vara att denna föreställning blev ett svar på det problem hon 
skisserade ovan. Ett intresse för samhälleliga frågor "parat" med en osäkerhet och 
öppenhet för lösningar av dilemmat kan kanske ses som de förutsättningar som 
kan bidra till att förklara förändringen. 
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Slutligen ska jag ge ett exempel på en studerande som inte bytt föreställning, 
men som i slutet av utbildningen ändå förändrats såtillvida att hon ger uttryck för 
flera föreställningar. I den första intervjun svarar hon så här på varför psykologerna 
finns: 

"R: Samhället skapar problem. Jag tror att det finns för lite medmänsklighet 
faktiskt. Vi är splittrade familjer. Vi är så pass ensamma i det här landet, som jag 
tror gör att människor deppar ihop faktiskt. /.../ 
I: Vilken funktion fyller psykologen? 
R: Dom som har råd kan ju gå till en psykolog, det är vansinnigt dyrt. /.../ Men 
dom andra får nog inte så mycket hjälp. 
I: Finns det andra funktioner som psykologerna fyller? 
R: Ja, det vi läste om nu i första boken vi fick där vi skulle läsa om psykolog
rollen i samhället, var det även att dom var inne på arbetsmarknaden och även att 
dom körde med såna här instrumentpaneler. Dom ska kunna sätta in olika spakar 
och såna där blinkande saker, så att människan rationellt ska kunna snabbt, enkelt 
sköta sitt jobb" (psyk stud 86). 

Den studerande ser samhällsförhållandena som orsak till varför människor får 
problem, men det finns inga uttryck för att psykologen borde försöka förändra 
dessa. Tvärtom förefaller den studerande ta för givet de etablerade arbetsuppgifter 
som utbildningen lärt ut. Hon ger m a o uttryck för en C-föreställning om 
psykologens yrkesfunktion. 

Detta "förgivettagande" återkommer i den andra intervjun, men här ger hon 
uttryck för fler föreställningar: 

"I: Vilka funktioner tycker du att psykologerna har? 
R: Det bästa vore ju förebyggande men dom är ju för dyra, så det blir nog snarare 
att ta hand om människor som verkligen mår dåligt innan det är för sent. 
(angående hur psykologins roll i samhället behandlats i utbildningen) Den enda 
funktionen vi hade var att vi skulle bevara det här samhället och alla var 
deprimerade efteråt. I...I X han sa ju att det gick ju ingenting. Allting var ju 
nattsvart, han var en stor svart människa och allting var åt helvete, ingenting gick 
det att göra åt nånting. Hur man än gjorde så jobbade man bara inom den lilla 
marginalen i  al la  fa l l .  I . . . I  
I: Hur ser du själv på den här frågan om psykologins roll i samhället? 
R: f...I nu har vi ju detta samhälle och arbetar man som psykolog då och kan 
göra en liten grej så är jag nöjd med det..." (psyk stud 86). 

I den andra intervjun ger den studerande fortfarande uttryck för en C-föreställning 
som den faktiska och möjliga funktionen för psykologen. Men hon ger också 
uttryck för en B-föreställning när hon talar om förebyggande vård.13 Denna 
föreställning framstår som ideal, men tyvärr inte möjlig eftersom psykologerna 
kostar för mycket. Dessutom kommer även A-föreställningen till visst uttryck, 
men då som en föreställning som andra (läraren) har om psykologens 

Hon ger också exempel på att psykologen skulle kunna hjälpa till med planering av 
t ex boendemiljön. 
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samhällsbevarande funktion. Jag har således tolkat den studerandes svar som ett 
uttryck för att C-föreställningen är den faktiska, B-föreställningen är den ideala 
men omöjliga och A-föreställningen är en föreställning som andra kan ha om 
psykologen. 

Även bland de psykologstuderande finns exempel på att man konkretiserat och 
utvecklat den initiala föreställningen under utbildningens gång. Däremot har jag 
bland de psykologstuderande inte funnit några exempel liknande vissa ekonom-
och läkarstuderande, där man uttrycker sig på i princip samma sätt i den första och 
andra intervjun. 

Sammanfattningsvis kan sägas om de psykologstuderande att de förändrade 
föreställning i relativt hög omfattning, hälften av de studerande som fullföljde 
utbildningen gav vid det andra intervjutillfället uttryck för en annan dominerande 
föreställning än den initiala. Förändringarna har företrädesvis skett från C-
föreställningen till B-föreställningen och från B-föreställningen till A-föreställ
ningen. Förändringarna har i åtta fall av tio gått "åt vänster". I hälften av fallen 
innebar förändringen ett byte till en föreställning som fanns med redan från början 
eller att den initiala föreställningen "följde med" men intog en underordnad plats. 
De psykologstuderande har dock förändrats mer än ekonom- och läkarstuderande, i 
den meningen att de oftare har förändrats till en föreställning som inte kom till 
uttryck i den första intervjun. Men som jag visat i ett exempel ovan (s 132 ff) kan 
man trots till synes stora förändringar hitta "öppningar" som kan bidra till att 
förklara den förändring som skett. 

De studerande har också förändrats även om de inte bytt den initiala 
föreställningen. De har då i den andra intervjun gett uttryck för och differentierat 
mellan flera föreställningar, även om den initiala föreställningen fortfarande var 
den som dominerade. Denna typ av förändring var också vanligare bland de 
psykologstuderande än bland de ekonom- och läkarstuderande. 

TEKNIKSTUDERANDE 

Av de 20 teknikstuderande som fullföljde sin utbildning förändrade 11 sina initiala 
föreställningar om teknikerns yrkesfunktion, medan 9 studerande gav uttryck för 
samma föreställning. 

A. Den uppknutne men systemkritiska konstruktören 
B. Den ansvarskännande teknikförbättraren 
C. Företagets teknikombesörjare 
D. Den kreative men reglerade teknikutvecklaren 
E. Den kreative och regleringsfientlige teknikutvecklaren 
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Kategori 
Antal 

l:a 

2:a 
Antal 0 

C E 

10 

Figur 5. De teknikstuderandes fördelning på föreställningskategorier vid första och 
andra intervjutillfället. 

De teknikstuderande är den grupp där förändringarna har varit störst, i den 
meningen att de ofta förändrats över flera "steg". Fem av de elva studerande som 
förändrade föreställning förändrades fler än ett "steg". Förändringarna har i de flesta 
fall skett "åt höger", från A-, B- och C-föreställningarna till C-, D- och E-
föreställningarna. Sammanlagt sju studerande gav i början av utbildningen uttryck 
för A- och B-föreställningarna, jämfört med tre i slutet av utbildningen. D- och E-
föreställningarna ökade från fyra till sju studerande. I D-och E-föreställningarna 
betonas teknikerns roll och egenskaper för den teknikutvecklande funktion han/hon 
fyller. C-föreställningen har bland teknikstuderande liksom bland de ekonom
studerande, i slutet av utbildningen färre anhängare. Minskningen beror både på att 
studerande med denna föreställning förändrats till andra föreställningar och att de 
avbrutit sina studier. 

När det gäller förändringar över huvud taget så var en påtaglig förändring bland 
de teknikstuderande uppenbar redan i själva intervjusituationen vid det andra 
intervjutillfället. Från att ha varit de i särklass mest fåordiga studerande hade de 
teknikstuderande förändrats till de kanske mest mångordiga. De övriga studerande
grupperna uppvisade när det gäller denna aspekt inte några drastiska förändringar. 

Denna mångordighet som kunde märkas hos praktiskt taget samtliga 
teknikstuderande, kan kanske till viss del förklaras av att de blivit tre år äldre och 
inte längre "bara" är gymnasister som en majoritet av denna grupp var innan de 
påbörjade sina teknikstudier. Men de studerande har också fått konkreta insikter 
vilket gör att de kan exemplifiera vad de talar om. De problematiserar också den 
tekniska utvecklingens konsekvenser - och de förhåller sig, som tekniker till 
den. De negativa konsekvenserna var frågor som nästan samtliga av de studerande 
på ett eller annat sätt berörde redan i den första intervjun, t ex den miljöförstöring 
som teknisk utveckling lett till. Men det angick dem inte "personligen" på samma 
sätt som det gör i den andra intervjun. I och med att dessa problem uppenbarats 
som en del av den tekniska verksamheten, måste de studerande förhålla sig till 
dem. De måste försöka hitta ett sätt att "lösa" sin egen inblandning i denna 
process. I de fall man inte hittar ett sätt att hantera dilemmat kan det leda till 
uppgivenhet, vilket jag ska behandla senare. Hur man löser dilemmat med 
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negativa effekter av teknisk utveckling varierar dock som tidigare nämnts mellan 
olika föreställningar, vilket kommer att illustreras av de empiriska exemplen. 

De teknikstuderandes oro över den tekniska utvecklingen hade märkbart ökat i 
den andra intervjuomgången. Förutom miljöförstöringen var militärindustrin och 
datatekniken källor till oro, dessutom väckte vad man menade vara "onödig teknik" 
en påtaglig irritation. Här följer några exempel: 

"R: Det är skrämmande tycker jag att pumpa in pengar för att utveckla saker för 
att förstöra mänskligheten. Där tycker jag det kommer in det här med ansvar. Det 
verkar helt galet att göra saker bara för att förstöra folk" (tekn stud 19). 

"R: Just data det är jag lite rädd för, att folk inte ska få ha nån frihet, eller frihet 
men integritet och att allt finns, ja, nästan vem som helst ska kunna få fram alla 
fakta om vem som helst och hur som helst. Sådana saker är jag lite räd d för just 
när det gäller data" (tekn.stud. 20). 

"R: Det är mycket som ska, som är till för just bara välfärd, videomarknad och 
sånt. Det blir som asocialt på nåt sätt" (tekn stud 13). 

"R: Jag blir t ex otroligt förbannad på dom här små armbandsklockorna som man 
kan spela 25 melodier på och som säger pip pip varje halvtimme, det är en 
kalkylator i den. Sådana där saker gör ju att folk får baktankar om teknik, sådär att 
man använder teknik för att göra totalt onyttiga "space-spel" och grejer. Man kan 
göra så mycket annat med teknik som verkligen behövs" (tekn stud 1). 

Liksom för övriga studerandegrupper, så gäller även oftast för de teknikstuderande 
att förändringar av föreställningar inte sker oberoende av den/de initiala 
föreställningarna. Vi ska titta närmare på några exempel och eftersom det bland de 
teknikstuderande fanns flera som förändrades i flera "steg", så skall jag börja med 
den studerande som förändrats "mest". Denna studerande förändrades enligt figur 4 
över tre föreställningskategorier, från B-föreställningen till E-föreställningen. 
Vissa "E-tankegångar" kommer dock till uttryck redan i den första intervjun, även 
om B-föreställningen är den mest uttalade och dominerande. Så här svarar han på 
hur en skicklig tekniker ska vara, med exempel taget från verktygskonstruktion: 

"R: /.../ Han bör verkligen kunna samarbeta med dom som ska använda verktygen 
och som ska använda maskinen. Inte vara inlåst i det tekniska utan istället gå in 
på och kolla med folk som gör det hela. Gärna låta folk från då verkstads- och 
fabriksgolv komma till tals med sina idéer. För ofta har, dom har fina och väldigt 
goda och väldigt utstuderade idéer. /.../ 
I: Varför finns det tekniker? 
R: /.../ för att man ska kunna bemästra dom problem som vi alltid brottas med. 
Det måste finnas en teknologisk utveckling för att kunna försörja vår jord. 
I: Hur ser du på den enskilde teknikerns ansvar i fråga om teknisk utveckling? 
R : /.../ Man måste ha ett ansvar för sina handlingar. Man måste väl i mångt och 
mycket hålla inne med mycket grejer, för att världen inte är mogen att ta emot den 
saken som man har i huvudet" (tekn stud 3). 
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Den studerande ger här huvudsakligen uttryck för en B-föreställning. Teknologin 
relativiseras och är inte enbart en "affär" för teknikern, utan det är viktigt att även 
de som ska använda produkterna har ett inflytande. Utvecklingen är också en 
nödvändig process vars drivkraft är att "försörja vår jord". Men han ger också 
delvis uttryck för E-föreställningen när han indirekt säger att utvecklingen finns i 
"teknikerns huvud".14 Som jag tolkat hans svar så kommer här två o lika synsätt 
till uttryck, där det ena kortfattat innebär att behovet av försörjning driver fram en 
utveckling, som också fler än tekniker borde engageras i. Det andra synsättet 
innebär att teknikern är den som driver och även kontrol lerar utvecklingen genom 
att hålla inne med saker som "världen inte är mogen för". 

I den andra intervjun har uttrycken för B-föreställningen försvunnit. Han svarar 
först på om det är något speciellt som kännetecknar tekniker: 

"R: L.Jdet är det att dom har en form av fantasi och dom vill skapa något, hur 
enkelt det är må vara. /.../ 
I: Fyller teknikerna fler funktioner? 
R: /.../ Det är ju från individ till individ om jag vill göra något e ller inte. Jag kan 
engagera mig i vad som helst. /.../ 
I: Hur ser du på den tekniska utvecklingen i stort i vårt samhälle? 
R: Ibland går det lite för fort, den hinner inte riktigt med. Det som gör att den går 
lite för fort det ska man inte skylla på teknikerna utan snarare beslutsfattarna. Stat 
och kommun kräver det och det och teknikerna arbetar och; vi har den inte färdig, 
okey, den fungerar men den är inte färdig. Då kommer det ut något bristfälligt som 
ska köras och om vi tar teknik som ett stort komplex, att du då får miljögifter ute 
i  luf ten och i  vat tnet  osv  I . . .I  
I: Hur ser du på den enskilde teknikerns ansvar ifråga om teknisk utveckling? 
R: /.../ Man har alltså et t ansvar och en del saker bör man kanske hålla inne med 
därför att jag inte kan utreda konsekvenserna av det här och en del saker håller man 
kanske inne med för att, som jag sa tidigare för ett tag sen, för att få utveckla sin 
sak ifred. /.../" (tekn stud 3). 

I den andra intervjun ger den studerande uttryck för E-föreställningen; teknikerna 
som har fantasi och skaparkraft måste få fullända sina projekt utan inb landning 
från beslutsfattarna, för att undvika att bristfälliga och miljöfarliga produkter 
släpps ut. Uttrycken för B-föreställningen finns inte längre kvar, däremot framgår 
indirekt att D-föreställningen är den "faktiska". Beslutsfattarna är de som till stor 
del styr och bestämmer över teknikerns skapande. Till viss del kan dock teknikern 
kontrollera sin verksamhet genom att hålla inne med saker som inte är färdiga. Jag 
har bedömt den studerandes svar som att E-föreställningen är den ideala, medan D-
föreställningen beskriver hur det faktiskt förhåller sig. Det fanns således för denne 
studerande redan i den första intervjun ett "embryo" till den föreställning som 

På frågan om centrala problem menar han också att den tekniska utvecklingen i 
Sverige har stagnerat och att man för att råda bot på detta måste satsa på och uppmuntra 
tekniker, vilket också skulle kunna vara ett visst uttryck för E-föreställningen. 
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utvecklades under utbildningstiden och som kom till uttryck i den andra 
intervjun.15 

De flesta teknikstuderande förändrades "åt höger", men det fanns även några 
som förändrades åt motsatt håll. Jag skall ge ett sådant exempel. Denne studerande 
gav i den första intervjun (om än något vagt) uttryck för C-föreställningen: 

Hur tycker du att en skicklig tekniker bör vara? 
R: Han ska kunna uträtta, göra saker och ting själv, han ska inte ha tummen mitt 
i handen. Han ska kunna göra saker och ting, kunna planera och fördela arbetet. 
Han ska naturligtvis kunna umgås med människor och kunna samarbeta med dom 
han arbetar med. Det tror jag är en god tekniker. 
I: Vilken funktion fyller teknikern? 
R: Eftersom vi har ett industrialiserat samhälle i dag så har vi ett kraftigt behov av 
tekniker. För att folk ska kunna arbeta, dom ska kunna sköta olika maskiner och 
följa med och kanske övervaka olika tillverkningsprocesser. Det krävs tekniker 
som är utbildade på dom här olika processerna. Han kan i viss mån undervisa och 
instruera folk till skötandet av olika tekniska saker" (tekn stud 7). 

Den studerande utgår i sitt svar från hur han uppfattar att "det är", vad företaget och 
samhället behöver, vilket kännetecknar C-föreställningen. 

I den andra intervjun svarar han så här på hur en skicklig tekniker ska vara: 

"R: Han ska kunna ta hänsyn till folk han arbetar med, till vanliga människor 
som kanske jobbat med den aktuella operationen och bearbetningen i olika former. 
Han ska ta hänsyn till det kunnande som andra människor har och som dom 
kanske har förvärvat genom livslång erfarenhet. Den teknikern eller människan 
som verkligen tar dom funderingarna i beaktande, han är nog att betrakta som en 
väldigt framgångsrik tekniker. 
(ang. teknikerns ansvar, bl a att sätta sig in i och informera om olika 
konstruktioners och produkters konsekvenser, t ex användning för militära syften) 
I: Tror du att tekniker fungerar så idag? 
R: Nej, det tror jag inte utan man är väldigt många, nu vågar jag ju inte svara för 
alla, men jag är rädd att väldigt många ser ändå till sist till det som hamnar i egen 
plånbok och den egna fickan. /.../" (tekn stud 7). 

Vid det andra intervjutillfället ger den studerande även uttryck för normativa 
ställningstaganden om hur teknikern borde arbeta, bl a att andra än teknikern borde 
ha inflytande över utvecklingen. Även om han redan i första intervjun menade att 
teknikern ska kunna samarbeta med andra har han här utvecklat den synpunkten till 
ett "B-resonemang". Han förefaller dock tveksam till om alla tekniker "lever upp" 
till de krav som borde gälla, många kommer nog att även fortsättningsvis utnyttja 
möjligheten att tjäna pengar på att konstruera lönsamma produkter. C-

Det finns en annan studerande som också gav uttryck för både B- och E-
föreställningarna i den första intervjun. Denne studerande har dock under utbildningen 
utvecklat båda föreställningarna och motsättningen dem emellan har därmed 
uppenbarats i den andra intervjun. En motsättning som han explicit uttalar men inte har 
någon lösning på. 
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föreställningen finns således till viss del kvar som ett sätt att beskriva "andra", 
medan B-föreställningen beskriver "själv". 

Slutligen skall jag också ge ett exempel på en studerande som förändrats till en 
föreställning som inte fanns med "från början". Den studerande gav i den första 
intervjun uttryck för C-föreställningen, men också till viss del för E-
föreställningen: 

Hur bör enligt din mening en skicklig tekniker vara? 
R: Tekniker är så vitt, en tekniker kan vara vad som helst. Han kan vara en 
skicklig psykolog, han kan jobba på produktionsplanering, han kan vara bra att ha 
att  göra med människor .  Vara väldigt  dukt ig  på matematik .  I . . .I  
I: Varför finns det tekniker? 
R: Varför skulle det inte finnas. Samhället är uppbyggt på teknik, det måste 
finnas dom som kompletterar teknik, måste ha någon som klarar av det. Alla kan 
ju inte klara av allting, det måste finnas specialister. Det finns läkare, det finns 
taxichaufförer och det finns folk som klarar av teknik. /.../ 
I: Hur ser du på den tekniska utvecklingen i vårt samhälle i stort? 
R : Jag vet inte om jag kan utveckla det. Det har väl sina fördelar och nackdelar. 
Att dom kom fram till atombomben och hela tekniska krigsmakten kanske inte 
var så lyckat. Bilarna kanske inte är så lyckade. Det är klart att det skulle kanske 
behövas någon form av.... den tekniska utvecklingen har styrt sig själv, 
teknikerna har styrt det dom har tyckt varit intressant. Det kanske har varit bra för 
samhället det också. /.../ 
I: Hur ser du på den enskilde teknikerns ansvar? 
R: Han har väl ganska små möjligheter som enskild tekniker att påverka den 
tekniska utvecklingen. /...I Ok ej, om du är en duktig tekniker och kommer fram 
med nånting, du är innovator och kommer fram med en helt ny bil, då kan du styra 
hela utvecklingen" (tekn stud 6). 

Den studerande ger från början huvudsakligen uttryck för C-föreställningen. Vilka 
kunskaper teknikern behöver beror på var han arbetar och teknikerna behövs 
eftersom samhället är tekniskt och vi har en arbetsdelning som innebär att man tar 
hand om olika sektorer. Typiska "D- eller E-svar" på dessa frågor hade varit att 
dels starkare poängtera teknikerns skapande egenskaper och dels att tekniker finns 
för att det alltid funnnits människor som varit kreativa och utvecklat nya saker (se 
t ex citatet s 92). Längre fram ger han dock ett visst uttryck för E-föreställningen 
då han menar att det är teknikernas intressen som styrt utvecklingen. Detta är dock 
förbehållet vissa tekniker, varför jag bedömt C-föreställningen som regel och E-
föreställningen som undantag. Ett visst "föregripande" av den föreställning som 
"komma skall" kan kanske också skymtas i den mening han påbörjar men inte 
avslutar, "det skulle kanske behövas någon form av ...". Att döma av hur han 
fortsätter, ligger det nära till hands att byta ut punkterna i citatet mot "styrning". 

I den andra intervjun svarar han så här på hur en skicklig tekniker ska vara: 

"R: Ska vi ta en konstruktör, maskinkonstruktör som kanske är typisk tekniker. 
En skicklig konstruktör han ska vara kreativ, han ska ha förmåga att se problemet 
från många håll. Att se nya lösningar. Vad som är bästa lösningen nu, många 
olika synpunkter, ekonomiska, applikationstekniska, miljömässiga, humaniora, 
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försäljning osv. Han ska ha förmåga att samarbeta med övriga tekniker, väldigt 
viktigt. Han ska ha förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, han ska kunna 
presentera sina lösningar, det räcker inte med att dom är bra, han ska kunna 
förklara sina lösningar hur bra dom är. 
(ang. teknikens påverkan på samhället och datatekniken som exempel) 
R: Teknikerna har kunskaper om vad man kan göra, vad som kan vara möjligt att 
göra, hur man kan göra det. Sedan är det samhället i stort som det åligger att 
besluta, styra upp teknikerna, det viktiga för teknikerna är att tala om att nu jäklar 
brinner det i knutarna, nu är det tid att vi bestämmer osst hur ska vi göra med det 
här. /.../ ...för det är uppköparna som styr teknikerna, som köper deras lösningar 
och deras arbeten, det är där man måste gå in och ändra" (tekn stud 6). 

I den andra intervjun poängteras teknikerns kreativa och nyskapande förmåga. Det 
är teknikern som driver utvecklingen men uppköparna styr så till vida att de avgör 
vilka tekniska lösningar som ska bli verklighet. För att komma tillrätta med 
oönskade effekter av utvecklingen måste samhället kontrollera teknikerna så att de 
inte "skenar iväg". Teknikerna har också ett ansvar att informera om vad de håller 
på med. Den tekniska utvecklingen överlämnas m a o åt teknikerna men samhället 
övervakar det hela. 

Denna studerande är i sin uppfordrande syn på både samhället och teknikern 
inte helt typisk för föreställningskategori D. Den mer typiska inställningen tar sin 
utgångspunkt i och accepterar hur den studerande uppfattar att "det är", dvs 
teknikern skapar och utvecklar, medan företagen och samhället har sista ordet när 
det gäller vilka innovationer som blir verklighet. 

A ven de teknikstuderande som inte bytt föreställning har ofta utvecklat och 
konkretiserat den initiala föreställningen. Liksom bland psykologstuderande har det 
ofta också bland de teknikstuderande inneburit att man i den andra intervjun 
explicit eller implicit differentierar mellan olika föreställningar. Det vanligaste 
härvidlag är att man gör skillnad på och ser en motsättning mellan "det ideala" och 
"det faktiska". Jag kommer att återkomma till dessa förändringar i det avsnitt som 
berör föreställningar som kollektiva och ideologiska representationer. 

Inte heller bland teknikstuderande har jag funnit något exempel på att man, 
som vissa ekonom- och läkarstuderande, gav ungefär samma svar vid det andra 
intervjutillfället. 

Hur man med utgångspunkt i de olika föreställningskategorierna löser 
dilemmat med teknikerns inblandning i den tekniska verksamhetens negativa 
effekter, har till viss del framgått i de empiriska exempel jag redovisat. Jag skall 
här försöka renodla de olika lösningarna för att också ytterligare klargöra 
kategoriernas innebörder. 

I kategori A som visserligen inte finns representerad bland de studerande i 
den andra intervjuomgången, är lösningen ett annat samhällssystem som inte 
bygger på kortsiktiga ekonomiska vinstintressen. Det teknikern på kortare sikt 
skulle kunna göra är att försöka medvetandegöra människor om den tekniska 
utvecklingens intima koppling till kapitalintressen. Men den lösningen ger ingen 
av de studerande uttryck för i den andra intervjun. 

I kategori B bygger lösningen på att delegera ansvaret. Hur den tekniska 
utvecklingen ska se ut är inte givet och dessutom en alltför viktig fråga för att 
överlåta på teknikern. "Vanliga människor" måste beredas möjlighet att påverka 
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den tekniska utvecklingen, hur den ska se ut är allas vårt ansvar. Ett konkret 
förslag är att förändra relationerna på företaget så att arbetarna blir delaktiga i 
utvecklandet av de processer och produkter de har erfarenhet av. 

I kategori C kan man något tillspetsat sägas lösa dilemmat genom att 
frånhända sig ansvaret. Det är de som sitter inne med pengarna, framför allt 
företagsledningen som har möjlighet att avgöra hur den tekniska utvecklingen ska 
se ut. Som tekniker är man i princip en arbetare som blir ålagd arbetsuppgifter och 
det är företaget som avlönar en och bestämmer. Man kan bara "försöka se till att 
det blir så bra som möjligt". 

I kategori D ligger lösningen, som delvis framgått i exemplet ovan, i att 
andra instanser än teknikern kontrollerar utvecklingen. Teknikern har en aktiv roll 
i utvecklingen och skapar med hjälp av sina specifika talanger det hon/han är 
intresserad av, men det är företagsekonomiska och politiska avgöranden som 
slutgiltigt avgör vilka innovationer som ska bli verklighet eller vilka projekt som 
måste avbrytas. 

I kategori E löses dilemmat genom att teknikern måste försöka se till att 
han/hon får möjlighet att genomföra och fullända sina projekt. Negativa 
konsekvenser får utvecklingen när företagsekonomiska eller politiska intressen får 
styra. Teknikern måste därför aktivt genomdriva sina lösningar bl a genom att visa 
att de på längre sikt är de bästa, både ekonomiskt och miljömässigt. 

Något som många teknikstuderande tar upp i den andra intervjun är 
ekonomernas och de ekonomiska intressenas stora inflytande över den tekniska 
utvecklingen. Detta var inte alls lika markant i den första intervjun. Oberoende av 
föreställning är man som regel negativ till detta men, som torde framgått ovan, på 
olika grunder och med olika lösningar. Den mest "positiva" inställningen är den 
som kan förekomma inom C- och D-föreställningen; det är något man tar för givet 
och inte ifrågasätter. 

Sammanfattningsvis bytte de teknikstuderande i relativt hög omfattning 
föreställning mellan de båda intervjutillfällena. Drygt hälften av de studerande gav 
i den andra intervjun uttryck för en annan dominerande föreställning än den 
initiala. Förändringarna var stora såtillvida att flera studerande förändrades över 
flera "steg", men för sex av de elva "förändrade" fanns den "nya" föreställningen 
med i den första intervjun och i ett fall "följde" föreställningen med men intog en 
underordnad roll i den andra intervjun. Även bland de teknikstuderande kan man 
ibland redan i den första intervjun se "fragment" av den föreställning som 
utvecklats under utbildningen. Förändringarna skedde i nio fall av elva "åt höger". 
Liksom de psykologstuderande har även de teknikstuderande, även om de inte bytt 
den dominerande föreställningen, ofta förändrats så att de i högre grad differentierar 
mellan olika föreställningar i den andra intervjun. 

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 

Förändringar under utbildningstiden kan som vi sett, ske på många olika sätt. 
Förutom ett fåtal ekonom- och läkarstuderande som uttryckte sig på i princip 
samma sätt på de aktuella intervjufrågorna, har de studerande förändrats i sina 
föreställningar om yrkets funktion. Jag skall här sammanfatta de olika 
förändringarna. De tre första varianterna rör förändringar utan att man bytt den 
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dominerande föreställningen, medan den fjärde är den som huvudsakligen 
undersökts här, dvs de olika typer av förändring som innebär att man bytt den 
dominerande föreställningen. 

För det första kan man förändras "inom" föreställningen. Det innebär att 
man vid det andra intervjutillfället ger uttryck för samma föreställning som man 
gjorde initiait, men att man på olika sätt utvecklat eller konkretiserat 
föreställningen. Att enbart förändras på detta sätt var dock vanligast bland de 
läkarstuderande. 

För det andra kunde förändring ske i de fall då man givit uttryck för två 
föreställningar trots att varken "dominerande" eller "underordnad" föreställning 
hade "bytts ut". Förändringen innebär då att man i den första intervjun "blandar" 
föreställningarna, medan man i den andra explicit eller implicit differentierar dem 
enligt någon av de principer som redovisats tidigare (bl a s 20). 

För det tredje kan förändring innebära att man, fortfarande utan att förändra 
den dominerande föreställningen, även ger uttryck för andra föreställningar. Detta 
kan antingen innebära att en initiait underordnad föreställning faller bort under 
utbildningen och/eller att nya föreställningar tillkommer utan a tt för den skull bli 
den dominerande. Att förändras på detta sätt var ovanligast bland de 
ekonomstuderande. 

För det fjärde kan förändring innebära att man förändras mellan olika 
dominerande föreställningar. Det är dessa typer av förändringar som jag 
huvudsakligen beskrivit i detta avsnitt och som jag kallat förändring eller byte av 
föreställning. Jag skall här redogöra för de vanligaste typerna: 

a) "Förstärkning": En underordnad föreställning förstärks under utbildnings
tiden och blir den dominerande i den andra intervjun. Den initiait dominerande 
föreställningen faller antingen bort eller blir underordnad. Detta kan t ex innebära 
att man, från att initiait gett uttryck för B, C förändras till C eller från B, C till C, 
B. Denna typ av förändring är ungefär lika förekommande i fyra studerande
grupperna. 

b) "Nedtoning": En initial föreställning "följer med" till det andra intervju
tillfället men blir underordnad, medan en ny föreställning blir den dominerande. 
Detta kan antingen inebära att den initiait dominerande blir underordnad, t ex en 
förändring från C till B, C eller i undantagsfall att den initiait underordnade även i 
den andra intervjun är den underordnade, t ex en förändring från D, C till E, C. 
Denna typ av förändring är något vanligare bland de ekonomstuderande. 

c) "Skifte": Den/de initiala föreställningen/arna "byts ut" mot en 
annan/andra som inte funnits med tidigare. Man kan t ex förändras från B till C, 
från C, D till E, från C till E, D osv. Denna typ av förändring är något vanligare 
bland psykolog- och teknikstuderande. 

Vad som m a o karaktäriserar de förändringar som benämnts "förstärkning" och 
"nedtoning" är att förändringen inte sker helt oberoende av den initiala 
föreställningen. När det gäller de tre olika typerna av förändringar så kan 
sammanfattningsvis för samtliga studerande sägas att "förstärkning" är den 
vanligaste typen, medan "nedtoning" är den ovanligaste. Majoriteten av 
förändringar har dock inte skett oberoende av den initiala föreställningen. Om vi 
slår samman förstärkning och nedtoning, dvs de som bytt till en föreställning som 
fanns med från början och de för vilka det finns "rester" av en initial föreställning 
fast en ny blivit den dominerande, är dessa förändringar ungefär dubbelt så många 
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jämfört med "skifte". Det vore inte heller helt rätt att säga att "skiften" skett helt 
oberoende av den/de initiala föreställningarna, men i intervjumaterialet saknas 
direkta uttryck för den/dem. Som jag dock visat med några exempel kan man även 
vid till synes stora förändringar, ibland finna vissa "spår" och öppningar som kan 
förebåda skiftet. 

Här lämnar vi de olika typerna av förändringar och tittar i stället på hur de 
studerande förändrats i sina föreställningar om det framtida yrkets funktion i 
samhället, dvs från vilka och till vilka dominerande föreställningar har de 
studerande huvudsakligen förändrats. 

De ekonomstuderande har huvudsakligen förändrats från C-föreställningen 
till D- och E-föreställningarna. I båda dessa sistnämnda föreställningar poängteras 
ekonomens egenskaper och centrala roll för den företagsutvecklande funktion 
ekonomen uppfattas ha. Den föreställning som "värvat" de flesta nya anhängarna 
är D-föreställningen, där ekonomen genom att förverkliga sina talanger på rätt 
ställe dels ses som den kreative idéskaparen som gör att företaget expanderar och 
dels med hjälp av sina människokännande förmågor både kan marknadsföra 
produkter och "avlocka" de anställda deras dolda talanger. Speciellt den människo
kännande förmågan poängterades vid det andra intervjutillfället. Alla förändringar 
har dock inte gått "åt höger", två studerande har förändrats från C- till B-
föreställningen och understryker i den andra intervjun vikten av att ekonomen inte 
enbart får se till ett ekonomiskt vinstintresse, han/hon måste se till hur de 
anställda vill ha det, vara öppen för förändringar och ta tillvara den kunskap och 
erfarenhet som finns på tex verkstadsgolvet. 

De läkarstuderande förändrade inte föreställning i samma utsträckning som 
de andra studerandegrupperna. Ungefär hälften så många studerande förändrades 
jämfört med de andra utbildningslinjerna. Samtliga förändringar gick "åt höger", 
vilket innebar att C-föreställningen i än högre grad kom till uttryck vid det andra 
intervjutillfället. Endast två studerande gav uttryck för en annan föreställning. IC-
föreställningen ses läkarens primära yrkesfunktion som att bota eller lindra 
enskilda patienters sjukdomar. I och med att samhället har förändrats och den 
medicinska kunskapen uppmärksammat hur människokroppen påverkas dels av 
olika faktorer i vår omgivning, men även av vårt psykiska tillstånd har läkarens 
arbetsuppgifter dock till viss del förändrats. Läkarna måste härmed också hjälpa 
människor att undvika de hälsovådliga inslagen i vårt samhälle och de måste i sina 
diagnoser av enskilda patienter vara medvetna om att det psykiska välbefinnandet 
har betydelse för olika sjukdomstillstånd. 

Förutom förändringar av föreställningar har ett flertal av de läkarstuderande 
förändrats så till vida att den B-föreställning de initiait gav visst uttryck för, vid 
sidan av den dominerande C-föreställningen, hade försvunnit vid det andra 
intervjutillfället. En stor del av de studerande har också utvecklat och konkretiserat 
sin ursprungliga C-föreställning. 

De psykologstuderande har huvudsakligen förändrats från C- till B-
föreställningen och från B- till A-föreställningen. De har således förändrats till att i 
högre grad se psykologens yrkesfunktion och psykiska problem i ett 
samhällsperspektiv. I A-föreställningen ses psykologens yrkesfunktion som 
beroende av samhällssystemet. Eftersom psykologen ska hjälpa människor som 
till stora delar "knäckts" av de orättvisor vårt system medför, kommer denna hjälp 
också att innebära en legitimering av detta system. Vissa möjligheter finns dock 
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att på olika sätt arbeta för att medvetandegöra människor om dessa förhållanden. I 
B-föreställningen uppfattas inte samhället i ett systemperspektiv, vilket innebär 
att psykologen uppfattas ha större möjligheter att arbeta för förändring av de 
förhållanden som skapar problem för människor. Psykologen kan t ex arbeta för 
att påverka arbets- och boendemiljöer till det bättre för att uppfylla den 
samhällsförbättrande funktion som ses som central i denna föreställning. 

De teknikstuderande förändrades i hög grad "åt höger", från A-, B- och C-
föreställningama till C-, D- och E-föreställningarna. De två sistnämnda var de enda 
som fick ett ökat antal "anhängare". En märkbar förändring bland de 
teknikstuderande var den mångordighet de visade vid det andra intervjutillfället, 
vilken till stora delar "innebar" problematiseringar av och försök att lösa 
teknikerns inblandning i de negativa inslagen i den tekniska utvecklingen. Att 
förespråkarna för D- och E-föreställningarna ökat innebär att tilltron till teknikern 
ökat, teknikerns kreativitet och talanger är här en viktig drivkraft för den tekniska 
utvecklingen. I D-föreställningen ses visserligen teknikerns inflytande som 
begränsat av beslutsfattare av olika slag vilka har det yttersta ansvaret för 
utvecklingen. Häri ligger också lösningen av teknikerns dilemma; teknikern 
skapar utifrån sina specifika talanger och intressen ny teknik, medan andra 
instanser har kontrollen över vad som blir verklighet. I E-föreställningen ses den 
kreative teknikern själv som lösningen på dilemmat Genom att se till att man får 
fullända sina projekt utan företagsekonomiska eller politiska hänsyn kan de 
negativa effekterna av utvecklingen förhindras. 

De teknikstuderande förändrades oftare än de andra studerandegrupperna över 
flera steg. Förändringarna är dock inte lika stora som de framstår i figur 4, om 
man förutom dominerande föreställning även tar hänsyn till de uttryck för 
underordnade föreställningar som finns. 

Uppgivenhet som förändring 

Yrkesutbildningar av den typ som här är aktuella torde ställa de studerande inför 
den övergripande uppgiften att skaffa sig en personlig föreställning om vad yrket 
innebär som kan vara vägledande i den framtida yrkesutövningen. De 
föreställningskategorier jag utifrån det empiriska materialet konstruerat kan alla 
sägas vara olika svar på vad yrket innebär och vilken funktion det fyller i 
samhället För de studerande representerar de olika föreställningarna olika sätt att 
lösa denna uppgift på. Ibland kan dock de problem man kommit att förknippa med 
yrket och dess funktion och konsekvenser, ta överhanden och bli övermäktiga för 
de studerande. Man hittar ingen tillfredställande lösning, utan problemen leder till 
en uppgivenhet. Detta har i varierande grad drabbat ett antal av de psykolog- och 
teknikstuderande. 

För de psykologstuderande bottnar uppgivenheten i en variant av A-
föreställningen, där man inte längre ser några tillfredsställande handlingsalternativ. 
Det som dessa studerande direkt eller indirekt förmedlar går i korthet ut på följande: 
"Att människor idag får psykiska problem beror i stort på det orättvisa och 
ojämlika system vi har. Eftersom psykologisk verksamhet går ut på att "terapera" 
enskilda klienter som på olika sätt lider av dessa orättvisor och genom att i sin 
återanpassande verksamhet indirekt göra klienten till syndabock, så bidrar 
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psykologen till systemets bevarande. Systemfel förvandlas härigenom till 
individuella defekter." I sina mest pessimistiska varianter kan resonemanget nästan 
sägas innebära en "kortslutning" av psykologen, eftersom man inte ser någon 
möjlighet att arbeta på ett sätt som man kan "stå för". 

Detta innebär dock inte att den ursprungligen mer optimistiska A-
föreställningen, i alla studerandes svar förvandlats till detta. Det finns också 
studerande som i andra intervjun ger uttryck för A-föreställningen utan att vara 
uppgivna. För dem kan traditionell psykologisk verksamhet mycket väl beskrivas 
i ovanstående termer, men de ser också andra alternativ, som innebär att man har 
vissa möjligheter att arbeta medvetandegörande och härmed också 
systemutm anande. 

Även om de uppgivna inte på något riktigt tillfredsställande sätt lyckas lösa 
problematiken så finner man dock olika sätt att hantera den på. Jag skall ge några 
exempel på olika utvägar. Den första studerande uttrycker inledningsvis sin 
tveksamhet inför yrket: 

"R: Man kan vara väldigt tveksam ibland vilken roll jag kom mer att spela och 
vilken funktion jag har. Jag har varit ute på praktik nu och i oc h för sig trivts bra, 
men ibland känns det väldigt meningslöst liksom att skapa mig en funktion som 
många gånger är rätt överflödig, tror jag. Det gör mig tveksam till om det här är 
rätt, har jag gett mig in på rät t. /.../ 
I: Varför finns det psykologer? 
R: Att anpassa människor i ett sjukt samhälle. En åsikt som många har tror jag. 
I: Vad tycker du själv? 
R: Jag tror ändå att man kan fylla en ganska bra funktion ändå. I. . .I  Att hjälpa 
folk ur en jobbig situation. Det finns många psykiska sjukdomar som många 
behöver befrias ifrån, komma ur det så m an kan fungera ganska normalt i ett 
samhälle" (psyk stud 78). 

Denne studerande hör till de "lindrigare" fallen av uppgivenhet, men han ger ändå 
flera gånger i intervjun uttryck för en osäkerhet om huruvida psykologen fyller en 
meningsfull funktion eller om det enbart är ett sätt att försörja sig själv på. Han 
visar också att han är medveten om hur man med en A-föreställning ser på 
psykologens funktion, men denna föreställning hänförs till "andra". Den hotande 
uppgivenheten kan hanteras genom att ta fasta på C-föreställningen. En psykolog 
kan ändå hjälpa människor ur en jobbig situation till att fungera i samhället igen. 
Den studerande differentierar således mellan den "egna" föreställningen och 
"andras". 

En annan studerande ger tydligare uttryck för A-föreställningen. Hon 
aktualiserar också problemet med vilka som egentligen är psykologernas 
målgrupp: 

"R: Just nu är jag lite grann i en kris vad gäller det (skicklig psykolog) för att jag 
börjar undra mer och mer om vi psykologer jobbar med dom grupper som skulle 
klara sig ändå, utan vår hjälp mer eller mindre. En bra psykolog tycker jag skulle 
vara en sån som kom åt dom grupper i samhället eller nådde dom grupper i 
samhället som verkligen behöver stöd och hjälp. /.../ 
I. Vilka är det då som behöver hjälp men inte får det? 
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R: Det är dom utslagna och det blir fler och fler. 
I: På vilket sätt skulle man som psykolog kunna hjälpa dom utslagna? 
R: Jag vet inte, för på utbildningen har vi lärt oss det verbala verktyget såsom inte 
förekommande bland dom som behöver vår hjälp. Så vi är handlingsförlamade 
egentligen. /.../ 
I: Varför finns det psykologer? 
R: Det har jag också funderat mycket på si sta tiden. Kanske meningen var att 
dom skulle hjälpa människor som inte bara hade sjukdomar av somatisk karaktär. 
Nu tycker jag psykologer används på något vis som ett medel att tysta grupper 
som inte bör eller får göra sig hörda. Att t ex nu dom här terapierna som har 
spridit sig, dom som har blivit friställda och arbetslösa osv. Där ska vi psykologer 
användas till att tysta ner dom på något vis, att peka på att det här är en kris för 
dig, men nu ska vi hjälpa dig att jobba dig igenom den här krisen så ska du se att 
det blir bra. Då riktar man igen problemet till individen, det tycker jag på något 
vis är skrämmande, man skäms lite grann. 
I...II: Hur ser du själv på din framtida yrkesfunktion? 
R: Jag vet inte för att just nu så är jag ganska främmande... Jag tycker jag h ärför 
lite kött på benenjag tycker jag är för ung för att jobba som psykolog. Jag skulle 
egentligen under några eller något år vilja jobba med något annat, skaffa mig andra 
erfarenheter .  I . . . I  
I: Du har inga funderingar på vad du skulle vilja specialisera dig på inom det 
psykologiska området? 
R: Nej, inte direkt. Utvecklingsstörda barn har jag jobbat med och vet och kan en 
del, så det är klart det är ett område som jag funderat på. Det är väl för att man 
känner sig hemma där" (psyk stud 81). 

Den studerande ger en mycket pessimistisk bild av för det första möjligheten att 
hjälpa de som hon anser vara de verkligt behövande och för det andra hur hon 
tycker att psykologer används idag. En sätt att tills vidare hantera dilemmat med 
den egna yrkesverksamheten blir att arbeta med något annat och skaffa sig andra 
erfarenheter. En tänkbar nisch inom det psykologiska området skulle kunna vara 
att arbeta med utvecklingsstörda, där hon känner sig hemma. Att omsorgen 
framstår som ett alternativ kan kanske också bero på, som en annan studerande 
menar, att problematiken där är mer avklarad då den typen av avvikelse är mindre 
tvetydig jämfört med den för patienter på ett mentalsjukhus. Där är det mer osäkert 
varför patienten befinner sig, om hon/han verkligen är sjuk. 

Slutligen ska jag ge ett exempel på en studerande som ger utryck för flera 
föreställningar. Dels en A-föreställning som hon till viss del gör till "andras" 
genom att "försöka se det" på ett annat sätt, dels en B-föreställning som blir den 
ideala och dels en C-föreställning som blir den faktiska. Hon lyckas dock trots 
detta inte komma undan uppgivenheten, utan önskar att hon hade valt ett annat 
yrke. 

Hon menar att utbildningen förmedlat en bild av psykologins roll i samhället 
som innebär att psykologerna hjälper till att bevara det borgerliga samhälle vi har 
genom att hålla människor i schack. Hon svarar här på hur hon själv ser på den 
frågan: 
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"R: Som jag försöker se det som att det är. Förut blev jag så v äldigt så där, "är 
psykologerna så taskiga", men som jag ser d et nu så ser jag a tt psykologerna 
försöker göra sin kugge i maskineriet. Människor mår dåligt av hur det ser ut runt 
om, och psykologerna försöker då lappa ihop. Det går inte att rycka ut en 
yrkesgrupp, varje yrkesgrupp är ju med att bygga upp maskineriet och jag tycker 
det är lite dumt att utpeka psykologerna som syndabockar, utan jag ser det som 
varje yrkesgrupp försöker och bör försöka göra det bästa av sin yrkesroll. /...I 
I: Vilka funktioner tycker du att psykologerna fyller? 
R: Jag tycker att mycket kan vara, för många tror jag en psykolog bara kan 
fungera som om man tänker på s jukhus, som mer klinisk kontakt, bara som en 
medmänniska, en som bara pratar med dom någon gång. /.../ 
I: Tycker du det finns någon funktion som psykologer borde ha som dom inte har 
i dag? 
R: Det är väl möjligheten att dom kan rycka in på olika håll, som med arbete och 
bostad, att man kan se en hel del att det hänger ihop med yttre saker men man har 
ingen möjlighet att gå in där, tid och kraft och makt också. Man kan se det men 
man kan inte fixa något jobb, man kan inte sparka ut karln, man kan inte fixa 
dom yttre sakerna. Det tror jag kan kännas väldigt maktlöst som psykolog, man 
sitter där och kan i stort sett inte göra så mycket. Så då är önskan att få kunna vara 
med på ett tidigt stadium, i samhällsplanering. Hur bostadsområden ska se ut, att 
få vara med om de grundläggande behoven hos människan. 
I: Hur ser du på din egen framtida yrkesfunktion? Hur skulle du vilja använda det 
du harfått lära dig? 
R: Väldigt ovisst måste jag säga , jag jobbar nu som skötare på xx och det är ett 
sätt för mig att försöka komma till klarhet om jag passar inom psykvården 
överhuvudtaget /../ 
I: Du har inga andra yrkesplaner heller? 
R: Nej, mycket tid har gått åt att, hur jag s kulle vilja lägga om bana helt och 
hållet, samtidigt så tycker jag att jag har ju gått dom här tre åren och jag vill inte 
att det ska vara bortkastat. Jag skulle vilja använda dom på nåt sätt. Skulle jag ha 
fått välja nu så skulle jag vilja bli ba rnmorska, det tycker jag verkar rejält, då vet 
man vad man gör. 
I: Du har inte sökt in på nån annan utbildning heller? 
R: Nej, helst skulle jag vilja bli "vän" med psykologyrket och tycka att psykolog 
är nog inte så dumt i alla fall" (psyk stud 82). 

Den studerande försöker komma förbi den pessimistiska psykologrollen genom att 
"försöka se det" som att alla yrkesgrupper bidrar till samhällsbevarandet. Men hon 
kan ändå inte nöja sig med C-föreställningen som hon ser som den faktiska, utan 
det ideala är B-föreställningen, att arbeta för att förändra människors villkor så att 
problem inte ska uppstå. Hon ger trots detta starkt uttryck för en uppgivenhet, 
hon är osäker om hon överhuvudtaget vill arbeta inom psykvården och skulle 
hellre valt något "rejält", som barnmorska. B-föreställningen skulle eventuellt 
kunna betraktas som idealt/omöjlig, men jag har tolkat hennes svar som att det 
ändå är där psykologernas möjlighet att "göra det bästa av sin yrkesroll" ligger. 
Däremot har hon in te hittat ett eget sätt att praktisera föreställningen på, vilket 
gjort att hon tvekar om hon verkligen ska bli psykolog. Hon har dock inte gett 
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upp tanken på att bli "vän" med psykologyrket och för den "vänskapen" förefaller 
B-föreställningen viktig. 

Som jag tidigare nämnt var dock inte alla studerande med en A-föreställning 
uppgivna. Gemensamt för dem var att de såg en möjlighet att använda sina 
kunskaper medvetandegörande, antingen i mer renodlad psykologisk verksamhet 
eller som någon form av "upplysare" eller lärare. Jag skall ge ett exempel på en 
studerande som tillhör den senare gruppen. Han talar först om psykologins 
nuvarande funktion i samhället och att psykologiska teorier inte bryr sig om hur 
människor har det mellan kl. åtta och fem, dvs hur de har det på arbetet: 

"R: /.../ Men man kanske kan hålla dem flytande om dom åtminstone trivs dom 
andra timmarna. Då klarar dom av åtta till fem också, så det rullar på. Det är 
frågan om en ren reproducerande funktion. Annars skulle inte samhället existera. 
/ . . . /  
I: Hur tycker du att en skicklig psykolog bör vara? 
R: /.../ En bra psykolog bör ju vara en människa som fattar vad det handlar om 
här i samhället, fattar varför människor kanske blir som dom blir och har begrepp 
och kunskaper om det. Men samtidigt en som då har förmåga att göra nånting av 
den kunskapen och inte bara sitta och prata om kunskapen, utan att aktivt förändra 
saker och ting, både kanske en enskild individs öden och äventyr, men även 
gruppers öden och äventyr. /.../ ...så skulle jag vilja att en psykolog skulle vara, 
att både kunna bygga på enskilda individer men samtidigt kunna ta ställning uppåt 
mot samhällsperspektivet. /.../ 
/; Hur ser du själv på din framtida yrkesfunktion - hur skulle du vilja använda det 
du har fått lära dig? 
R: Jag tror att jag helst av allt skulle vilja undervisa eller prata med andra 
människor om det jag tycker och tänker. Jag tror att jag skulle ha svårt att jobba 
som dom här traditionella psykologerna gör. Jag trodde det när jag började 
utbildningen, men jag blir mer och mer tveksam till det. Och att istället aktivt 
försöka föra ut den kunskap jag har om psykologin och dom tankar jag har inom 
det" (psyk stud 83). 

Även om denne studerande, liksom en del av de uppgivna känner sig tveksam inför 
den traditionella psykologrollen, innebär inte A-föreställningen att han ger upp 
psykologin. Men han tänker sig då att försöka föra ut de kritiska tankegångar han 
har kring psykologin och samhället. Denne studerande gav redan i den första 
intervjun uttryck för A-föreställningen och var således inte oförberedd när dessa 
tankegångar presenterades i utbildningen,16 vilket förmodligen bidragit till att 
uppgivenheten uteblivit. Han är också odelat positiv till det inslag i utbildningen 
som behandlade psykologins roll i samhället utifrån ett "A-perspektiv". För denne 
studerande förefaller detta inslag, som bl a visade på hur psykvården differentierar 
människor beroende på klassbakgrund, fungera som ett "avstamp" i den meningen 
att det ger premisserna för arbetet, utifrån vilka man får välja handlingsstrategi. 
För de uppivna leder inslaget snarare till handlingsförlamning, vilket gör att man 

Detta gäller även ytterligare en studerande, som trots att hon menar att det kommer 
att bli svårt och man kommer att möta motstånd om man försöker tillämpa detta 
"politiska" synsätt i sitt arbete, inte blivit uppgiven. 
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får hitta andra sätt eller föreställningar för att hantera det. Detta kan igen illustrera 
hur samma "budskap" uppfattas på olika sätt beroende på vilka föreställningar man 
har.17 Det inslag som av denne studerande uppfattades som inspirerande och 
engagerande, uppfattades helt annorlunda av andra studerande. En av de uppgivna 
säger så här om samma inslag:18 

"R: Den enda funktionen vi hade var att vi skulle bevara det här samhället och alla 
var deprimerade efteråt.!.../ X han sa ju att det gick ju ingenting. Allting var ju 
nattsvart, han var en stor svart människa och allting var åt helvete, ingenting gick 
det att göra åt nånting. Hur man än gjorde så jobbade man inom den lilla 
marginalen i alla falli.../" (psyk stud 86). 

Det utbildningsinslag som, både positivt och negativt, tycks ha gjort så starkt 
intryck på många av de studerande var en kurs som behandlade psykologins roll i 
samhället och som tidsmässigt inte rörde sig om mer än ca tio timmar. Att ett 
inslag som i en 3-årig utbildning, rent tidsmässigt får betraktas som relativt kort, 
ändå får en sådan genomslagskraft hänger förmodligen samman, dels med 
innehållet; att det ifrågasatte den traditionella psykologrollen och dels med att detta 
innehåll i början av 80-talet "låg i tiden". Intresset för den kritiska psykologin var 
vid den tiden s tort, diskussioner, seminarier och föreläsningar anordnades även 
"utanför" utbildningen, vilket troligen innebar att många studerande ägnade 
betydligt mer tid än tio timmar åt detta inslag. 

När det gäller antalet psykologstuderande som drabbats av uppgivenhet, blir det 
givetvis en fråga om var gränsen dras. Två studerande (varav en redovisats ovan) 
säger sig dock allvarligt fundera över huruvida de ska fortsätta inom det 
psykologiska området överhuvud taget. Ytterligare ca fem studerande ger uttryck 
för den "pessimistiska varianten" av A-föreställningen men hanterar den med andra 
föreställningar eller som i exemplet ovan (psyk stud 81) genom att skjuta upp 
beslutet och skaffa sig andra erfarenheter. 

För de teknikstuderande bottnar, som tidigare antytts, uppgivenheten i en 
misstro mot att tekniken som helhet skall kunna vara det hjälpmedel för 
mänskligheten som den borde vara. Alltför många avarter finns i dag och man ser 
inga tecken på någon förbättring. Företagen kommer att fortsätta på den inslagna 
vägen så länge det är lönsamt, oberoende av om det är till gagn för mänskligheten 
eller inte. Mot detta har teknikern inget att "sätta emot", man är bara en bricka i 
spelet. 

Att avarter finns och att kortsiktiga ekonomiska intressen i alltför hög grad 
tillåts styra utvecklingen är något som de flesta studerande förefaller relativt 

17 Vikten av de studerandes föreställningar, för hur de bedömde undervisningen 
framkom även i en pilot-studie som redovisas i Franke-Wikberg (1978). 10 
högskolestuderande skrev under en termin dagböcker samt intervjuades i slutet av 
terminen. En förändring som redovisades hos de studerande som gav uttryck för en från 
utbildningen avvikande uppfattning om undervisningens innehåll och uppläggning, 
var passivitet och resignation inför studierna. Detta kan till viss del jämföras med den 
uppgivenhet ett antal studerande gett uttryck för i denna undersökning. 
18 Dessa båda studerande påbörjade studierna vt -79 och har alltså genomgått samma 
utbildning. (Detta citat har redovisats tidigare i ett annat sammanhang. 
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överens om, oberoende av vilken föreställning man ger uttryck för. Men hur man 
bedömer dessa förhållanden och framför allt hur man menar att man kan komma 
tillrätta med dem, varierar som jag tidigare redovisat i olika föreställnings
kategorier (jmf sl41). "De uppgivna" ger oftast uttryck för C-föreställningen som 
den faktiska, men detta innebär inte att alla som ger uttryck för en C-föreställning 
är uppgivna, man kan se avarterna men utvecklingen som helhet är ändå relativt 
positiv. För de uppgivna förefaller "avarterna" ta överhanden, de positiva inslagen 
hör till undantagen. Nedan följer några exempel. 

Den förste studerande som kanske är den mest pessimistiske av alla ger uttryck 
för en blandning av C- och D-föreställningarna när det gäller teknikerns faktiska 
funktion. Men han ser ingen "tröst" eller lösning i dessa föreställningar. I den 
första intervjun gav han uttryck för B-föreställningen och en stor entusiasm inför 
att kunna åstadkomma förändringar, medan C- och D-föreställningarna beskrev "det 
faktiska". I den andra intervjun har B-föreställningen helt fallit bort och han ger 
med krigsindustrin som exempel följande framtidsvision: 

"R: /.../ Det kommer att hålla på hela tiden, till slut blir jorden för liten och då 
kan det bli nånting. Någon gång måste det bli ett stopp också, man nästan hoppas 
på att det ska bli svåra tider också. Att man nästan får börja om och bygga upp 
samhället på något annat sätt. Det är ju som helt fel det här. Jag tror nästan alla är 
överens om det. Alla försöker ändå hålla på sitt" (tekn stud 2). 

För denne studerande förefaller den tekniska utvecklingen vara inställd på 
"katastrofkurs". En eventuell lösning kan komma först därefter, då vi möjligen 
skulle kunna börja bygga ett annat samhälle. 

Nästa studerande är inte fullt lika pessimistisk om utvecklingen, men han ser 
inga möjligheter att påverka den. Han ger delvis uttyck för A- och B-
föreställningarna, dessa är dock "idealt/omöjliga" och kvar blir C-föreställningen 
som den "faktiska". Han har en bild av ett drömsamhälle, men den menar han är 
omöjlig att förverkliga: 

"R: /.../ De t är liksom att man ska lugna ner sig och vara mån om resurserna, att 
man får andra värderingar än vad vi har nu och vad livet ska ge oss. Och det är ju 
min drömsyn, men det vet jag att det kommer liksom aldrig att bli. Utan då får 
man ju som leva med det  här samhället  ändå och försöka göra det  bästa av det .  I. . . I  
I: Om du tänker på förhållandena inom den tekniska sektorn i stort, vilka problem 
tycker du är dom mest centrala? 
R: Det är mycket styrningen eller liksom det dumma är ju vad industrin 
producer ar, för det skulle gå att använda den här tekniken mycket bättre. Jag menar 
att den är ju inte skadlig i sig själv tekniken utan det är ju företagen som är 
skadliga eller vad vi ställer upp som mål, vad vi ska producera, det är det som är 
skadligt. Och där kommer man ju in i värderingar igen, det är hela tiden det. Det är 
klart att visst skulle jag vilja påverka det, men man är ju som så li ten. Det känns 
som så meningslöst för det är som så omöjligt. /.../ 
I: Hur ska man göra för att lösa problemen? År dom olösliga? 
R: Ja, jag klarar inte av att lösa dom. Det ligger så mycket pengar bakom, det är 
ju ingen som klarar av att lösa det. /...I" (tekn stud 12). 
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Ingen av de teknikstuderande går dock så långt som vissa av de psykologstuderande 
som helst önskade att de kunde lägga om yrkesbana helt. De teknikstuderande 
tänker sig ändå en framtid som tekniker, även om de inte kan göra så mycket åt de 
problem de skisserar upp. Denne studerande säger dock att om han inte skulle 
trivas med teknikerjobbet "så blir det nog att man kryper in i någon slags lärarroll 
sedan". 

En "lösning" för egen del kan också vara att försöka rikta in sig på ett område 
där man tycker att man kan göra nytta, samtidigt som uppgivenheten inför den 
tekniska utvecklingen i sin helhet kvarstår. Följande studerande gav uttryck för C-
föreställningen som den faktiska, men även för B-föreställningen, vilken dock 
föreföll idealt/omöjlig. 

"R: /.../ Det allt överskuggande är ju att vi styr den här tekniska utvecklingen efter 
människans krav och att vi inte anpassar människan till tekniken i stället för 
tvärtom. Och det är där som vi är ute på farliga vägar för tillfället, för det är det vi 
håller på att göra. Det behövs mer humanistiska inslag hos tekniker. 
I: Hur ser du på din framtida yrkesfunktion? Hur vill du använda dom kunskaper du 
tillägnat dig? 
R: Ja Jag vill konstruera saker och ting. Jag har tänkt ganska mycket faktiskt på 
att försöka göra nånting och komma in i branschen för handikapphjälpmedel, för 
det tror jag är ett typiskt område där tekniken verkligen behövs. 
(ang. problematiken med att människan anpassas till tekniken och utveckling till 
varje pris) 
R: Det krävs större socialt ansvar hos dom som tillverkar och konstruerar saker 
och ting /...! och där har jag väldigt litet hopp om att den stora massan av 
produktutvecklare ska inse det här, utan man är ju anställd för att producera saker 
och ting efter vissa specifikationer. I...I ...konsumenten har oc kså ett ansvar för i 
grunden är det ju dom som köper det här /.../ ...men det kräver att så många 
människor inser det här att det är nästan omöjligt att det kommer att inträffa" 
(tekn stud 1). 

Trots att denne studerande är pessimistisk om utvecklingen i stort, kan kanske 
hans egna framtidsplaner tolkas som ett sätt att, i alla fall inte själv behöva bli 
inblandad i en "ansvarslös" utveckling. 

Huruvida man blir uppgiven eller inte förefaller hänga samman med hur man 
värderar den hittillsvarande utvecklingen och om man har eller har haft andra 
visioner för vad den tekniska utvecklingen borde innebära. Nästan alla uppgivna 
gav i första intervjun uttryck för A- eller B-föreställningarna och/eller ger i andra 
intervjun uttryck för någon av dem som idealt omöjlig.19 Den faktiska C-
föreställningen de ger uttryck för kan då kanske tolkas som något "nödvändigt ont" 
jämfört med A- eller B-föreställningen som vore den ideala. 

Jag skall också ge ett exempel på en studerande med en mer positiv inställning 
till den tekniska utvecklingen. Han gav uttryck för C-föreställningen som "regel", 
men vissa uttryck för E-föreställningen som "undantag" fanns också. Den 

En av de lindrigt uppgivna ger i den andra intervjun uttryck för B-föreställningen 
som den ideala för teknikerns funktion, men han tror ändå att de flesta handlar enligt 
den (faktiska) C-föreställningen. 
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studerande menar att tekniken är varken ond eller god, det beror på hur den 
används, men att det kanske inte skulle kännas så stimulerande att arbeta för 
försvaret: 

7: Vad tycker du är stimulerande? 
R: Att jobba för att få samhället framåt. /.../ 
/: Varför finns det tekniker och ingenjörer? 
R: För att dom behövs. /.../ / och med att vi har maskiner så är vi tvungen att ha 
någon som kan sköta dom och som kan bygga vidare på dom. Vi har ju ett 
samhälle som är byggt på industri och mekaniserat jordbruk. 
I: Hur ser du på den tekniska utvecklingen i stort? 
R: Ja, den går ju framåt. 
I: Vad menar du medframåt? 
R: Det blir nya upptäckter hela tiden. Nya produkter, bättre maskier. 
I: Hur ser du på den enskilde teknikerns ansvar i fråga om tekniska utveckling? 
R: Det är svårt för man måste ju ta ansvar för vad man gör. Men sakerna som 
kommer fram hur dom används det har man ju, det vet man inte. 
I: Har du något exempel? 
R : Som vi pratade om förut, hur elektroniken används både som styrsystem både i 
typ robotar och inne i maskiner. Han som gör kretsen han vet ju inte vad den 
används till. 
I: Han kan inte ta ansvar för hur den används? 
R: Han kan ju bara ta ansvar för kretsen, att den fungerar" (tekn stud 17). 

För denne studerande som gav uttryck för C- och D-föreställningarna i den första 
intervjun, blir inte heller ansvarsfrågan lika problematisk som för många av de 
uppgivna. Just för att man bland de uppgivna oftast ser ansvarsfrågan lite vidare 
och även ser till ändamålet med konstruktionen blir frågan mer problematiskt, när 
man samtidigt uppfattar teknikernas möjligheter att påverka som minimala. 

I de teknikstuderandes utbildning ingick förutom de "rent" naturvetenskapliga 
och tekniska ämnena även icke-tekniska kurser. Under det andra läsåret studerades 
samhällskunskap parallellt med de andra ämnena, under det tredje året ergonomi 
och under det sista läsåret studerades aktuella samhällsproblem. Liksom bland 
psykologerna råder det bland de teknikstuderande till viss del delade meningar om i 
vilken grad "ämnets roll i samhället" behandlats i utbildningen. Vissa tycker att 
teknikens roll i samhället har behandlats relativt mycket, medan andra menar att 
det fått ett litet utrymme. Här råder inga markanta skillnader mellan uppgivna och 
icke-uppgivna. Det framgår också av intervjusvaren att i dessa s k strimma-ämnen 
har de inte alltid lyckade konsekvenserna av teknisk utveckling diskuterats, liksom 
att en majoritet av teknikerna sysselsätts inom militärindustrin. De studerande kan 
m a o ha hämtat stoff för sin uppgivenhet i dessa kurser, men förmodligen har 
även massmedias larm om miljögifter, dåliga arbetsmiljöer mm samt 
miljörörelsens kritik av ett alltför teknifierat samhälle bidragit. Alla studerande har 
dock inte blivit uppgivna och att D- och E-föreställningarna ökade vid det andra 
intervjutillfället tyder på att tilltron till teknikern ökat hos flera studerande. Till 
detta torde också utbildningen ha bidragit. 

Antalet teknikstuderande som blivit uppgivna är ungefär lika stort som bland 
de psykologstuderande. Sex studerande gav i den andra intervjun uttryck för (olika 
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grader av) uppgivenhet inför möjligheterna att komma tillrätta med de problem de 
uppfattade att den nuvarande tekniska utvecklingen skapar. 

Sammanfattningsvis kan grovt sägas att de uppgivna, både psykolog- och 
teknikstuderande, känner en uppgivenhet inför ett samhälle som inte fungerar som 
det "borde", vilket får konsekvenser för vad de som yrkesutövare har möjlighet att 
göra. Att det bland de psykologstuderande finns de som ger uttryck för en A-
föreställning utan att för den skull bli uppgivna hänger kanske samman med att 
det för psykologer torde finnas större möjligheter att ägna sig åt någon form av 
alternativ eller kritisk verksamhet. Dessutom förefaller det för de psykolog
studerande som a tt en initiait dominerande A-föreställning till viss del fungerat 
som ett "vaccin" mot uppgivenheten. Ingen av de studerande med denna initiala 
föreställning har blivit uppgivna. För de teknikstuderande däremot förefaller det 
som att visionen om något annat kopplat till den information de fått om den 
"krassa" verkligheten; bl a beroendet till företagsledning och ekonomer, snarare 
skapat uppgivenhet än skyddar mot den. Alla utom en av de uppgivna gav i första 
eller andra intervjun på ett eller annat sätt uttryck för A- eller B-föreställningarna. 
Man gav uttyck för A- eller B-föreställningarna som dominerande föreställning i 
den första intervjun och/eller ger i den andra intervjun uttryck för någon av dem 
som idealt/omöjlig. 

Det som för de psykologstuderande skapat problem är att de fått lära sig att de 
som psykologer, genom att återanpassa de människor som systemet knäckt, också 
bidrar till legitimering och upprätthållande av det orättfärdiga samhället. De är 
dock inte direkt inblandade i utvecklingen av detta samhälle, utan de får ta hand om 
utvecklingens konsekvenser. Häri skiljer sig de teknikstuderandes uppgivenhet, det 
är inte en legitimerande funktion som bekymrar dem, utan att de i sin verksamhet 
mer direkt kan komma att bidra till en utveckling som de inte tror på.20 I 
teknikernas beroendeförhållande till näringslivet ligger paradoxalt nog, för vissa 
grunden till uppgivenheten och för andra lösningen av uppgivenheten. I C- och D-
föreställningarna blir detta förhållande det som befriar den enskilde teknikern från 
ansvar, det är andra instanser som har det yttersta ansvaret för utvecklingen. Om 
man däremot har visioner som ligger mer i linje med A- e ller B-föreställningarna 
så kan detta beroendeförhållande bli det som gör dessa visioner omöjliga, med 
uppgivenhet som följd. 

Föreställningar som subjektiva, kollektiva och ideologiska 
representationer 

Jag skall slutligen undersöka förändring ur den aspekt som kallats medreflektion 
av föreställningar. Som jag tidigare redovisat i det aktuella avsnittet (s 19) är det 

20 Så här uttrycker sig en studerande som ser positivt på utvecklingen, om teknikernas 
ledande funktion i samhället: "Står för en del av den utveckling vi har. Egentligen så är 
det vi som utvecklar och alla andra som styr och bromsar. Läkarna försöker mildra 
effekterna av alla bilar vi tillverkar. Juristerna försöker begränsa alla farliga 
miljöutsläpp och alla komplicerade företagsjuridiska problem som blir följden av våra 
föroreningar och bildningar av företag som skapar konkurrens osv. Det känns som 
tekniker är ganska grundläggande för det nuvarande samhället" (tekn stud 9). 
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möjligt att analytiskt åtskilja tre olika representationsplan för föreställningar: 
föreställningar som subjektiva, kollektiva och ideologiska represen
tationer. Jag skall här undersöka om och hur de empiriska uttrycken för denna 
aspekt av föreställningar har förändrats. 

Ett mycket viktigt förbehåll som måste beaktas vid redovisningen av resultaten 
är att denna analysdimension utvecklades efter att intervjuerna var genomförda. Vi 
har således inte vid genomförandet av intervjuerna medvetet försökt belysa denna 
aspekt. Jag har därför i analysen fått lita till de studerandes spontana uttryck härför, 
vilket gör att frånvaron av sådana uttryck hos enskilda studerande inte behöver 
betyda att de faktiskt saknas. Förändringar i de spontana uttrycken kan dock ge 
viss information om tendenser som kan vara av intresse. Jag kommer i analysen 
och redovisningen att koncentrera mig på de uttryck för kollektiva och ideologiska 
representationer som jag funnit. Först skall jag kort redogöra för innebörden i de 
olika representationsplanen och de empiriska uttryck och indikationerjag använt i 
analysen av denna aspekt. 

Föreställningar som subjektiva representationer innebär att den/de 
föreställningar som kommer till uttryck hos den studerande, av henne/honom tas 
för given, som det självklara och enda sättet att uppfatta den aktuella företeelsen 
på. Om det förekommer olika föreställningar om samma företeelse är 
motsättningen dem emellan inte uppenbarad. Det som på detta plan kan "ordna" 
olika föreställningar om samma företeelse är att hänföra dem till olika kontext. På 
detta plan ser man vare sig att det kan finnas andra föreställningar om den aktuella 
företeelsen eller att verkligheten kan se ut på något annat sätt. 

Med föreställningar som kollektiva representationer är det uppenbarat att 
olika föreställningar om samma företeelse finns, att man kan ha olika åsikter om 
samma sak. Härmed framträder också motsättningar och oförenligheter mellan 
olika föreställningar. Vad som m a o skiljer detta plan från föregående är att man 
"ser" att olika föreställningar om samma företeelse finns, vilket även synliggör 
föreställandet som sådant - att det handlar om att man har olika föreställningar om 
hur saker och ting är och borde vara. Men på detta plan är inte föreställningars 
relation till handlingar uppenbarad. De empiriska uttryck jag tagit fasta på här är 
att man ger uttryck för och direkt eller indirekt differentierar mellan olika 
föreställningar. De differentieringsprinciper som är aktuella på detta plan är; idealt-
faktiskt, regel-undantag, själv-andra samt faktiskt-idealt/omöjligt. Den vanligaste 
differentieringsprincipen bland de studerande har varit att skilja mellan det ideala 
och det faktiska.21 Även om det är relativt vanligt att man skiljer mellan en ideal 
och en faktisk föreställning, så problematiserar man på detta plan inte hur den 
ideala föreställningen i praktiken skulle omsättas i handling. Det som här 
problematiseras är relationen mellan föreställningar på en diskursiv nivå. 

Föreställningar som ideologiska representationer innebär att den studerandes 
föreställningar utgör utgångspunkten för hennes/hans medvetna handlingar och 
strävanden. Föreställningars relation till handlandet är m a o uppenbarad. Den 

21 Det har, som jag tidigare nämnt, ofta varit svårt att avgöra huruvida det ideala, av 
den studerande betraktas som möjligt eller omöjligt. Min princip har därför varit att 
reservera "idealt/omöjligt" för de fall där den studerande mer eller mindre direkt ger 
uttryck för att "detta" vore önskvärt, men går av olika anledningar inte att genomföra, 
övriga har klassificerats som ideala. 
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studerande differentierar även här mellan idealt och faktiskt, men här är det faktiska 
relativt och det ideala är på kortare eller längre sikt möjligt att förverkliga. På detta 
plan problematiseras möjligheterna att "leva ut" föreställningen. Det som skiljer 
detta plan från föregående är att man här uppfattar föreställningen som en realistisk 
handlingsstrategi. De empiriska indikationerna på detta plan är således att den 
studerande diskuterar möjligheterna och svårigheterna att tillämpa den ideala och 
möjliga föreställningen. Jag har här använt relativt generösa kriterier för denna 
bedömning. Det jag ansett viktigt är att man direkt eller indirekt problematiserar 
handlandet i förhållande till föreställningen och att föreställningen på ett eller 
annat sätt framstår som ett realistiskt handlingsalternativ. Det kan t ex innebära att 
man sätter föreställningen i relation till etablerade praktiker och finner att vissa 
omöjliggör en tillämpning av föreställningen medan andra (mer eller mindre) 
möjliggör detta. Bland många av de uppgivna förefaller just det att man inte kan 
finna en egen realistisk handlingsstrategi som överensstämmer med 
föreställningen, att skapa uppgivenheten. Detta innebär i sig en problematisering 
av handlandet men utan att man lyckas hitta realistiska handlingsalternativ i 
enlighet med föreställningen. Föreställningen fungerar då inte som en ideologisk 
representation. 

Jag vill innan jag redovisar resultaten igen p åpeka att eftersom det är spontana 
empiriska uttryck jag använt i analysen, så behöver inte avsaknad av indikationer 
hos enskilda studerande betyda att man inte reflekterar föreställningar som 
kollektiva eller ideologiska representationer. Det innebär alltså endast att spontana 
uttyck härför saknas. Det har ibland också varit svårt, speciellt när det gäller 
föreställningar som ideologiska representationer, att dra en skarp och otvetydig 
gräns mellan vad som kan betraktas som e tt problematiserande av handlandet i 
relation till föreställningen och inte. Resultaten får m a o tolkas med en viss 
försiktighet, men de kan ändå visa på intressanta "trådändar". 

Jag skall nedan ge några exempel på hur de studerande problematiserar 
föreställningar som ideologiska representationer. När det gäller föreställningar som 
kollektiva representationer har jag redan i avsnitten "Förändringar och skilda 
utbildningslinjer" och "Uppgivenhet som förändring" givit flera exempel på hur 
man kan differentiera mellan olika föreställningar. 

Att på olika sätt aktualisera handling i relation till den ideala föreställningen 
har varit vanligast förekommande bland de studerande som givit uttryck för 
föreställningarna i ytterpolerna på föreställningsdimensionen, bland A-och B- samt 
D- och E-föreställningarna. Vidare kan sägas att man oftare diskuterar 
svårigheterna att "tillämpa" föreställningen i det tänkta yrket, när man befinner 
sig på "vänsterkanten" (A och B) och möjligheterna när man befinner sig på 
"högerkanten" (D och E). 

Det första exemplet är den ekonomstuderande som i både första och andra 
intervjun gav uttryck för A-föreställningen. Han har studerat med inriktning mot 
nationalekonomi och menar att nationalekonomens funktion ofta är att med sina 
utredningar ge legitimitet åt politiska beslut, utredningarnas resultat är redan på 
förhand bestämda. Så här förklarar han sin tvekan när det gäller att arbeta som 
nationalekonom: 

"R: Nationalekonomer dom arbetar för det mesta, det är som en offentlig sektor, 
typ industriverket, sen arbetar dom på universitet som forskare. Inget tilltalar mig. 
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Det man arbetar inom den offentliga sektorn, speciellt kanske idag då det alltså ska 
sparas och stramas åt på alla håll o ch kanter, strider tämligen bestämt mot dom 
värderingar jag har .  I . . . I  
I: Hur skulle du vilja använda dom kunskaper du fått? 
R: Det jag har funderat på, det är som journalist t ex, få användning av mina 
ekonomiska kunskaper där. Det är svårt då skulle man komplettera det med 
journalistutbildning också" (ek stud 71). 

Den studerande relaterar sina föreställningar till hur han anser sig att den etablerade 
praktiken till stora delar ser ut och menar att det kommer att strida mot den ideala 
föreställning han har. Däremot kan han tänka sig att arbeta som journalist och 
därmed få användning för sina ekonomiska kunskaper på ett sätt som kanske bättre 
överensstämmer med den ideala föreställning han har. 

Jag skall också ge ett exempel på en ekonomstuderande som i mer 
optimistiska ordalag talar om möjligheterna att förverkliga den ideala 
föreställningen. Han gav i både första och andra intervjun uttryck för D-
föreställningen. Han menar att ekonomens viktigaste egenskap är att förstå 
människor och säger så här om sina framtidsplaner: 

"R: Jag har vissa tankar och idéer om hur man t ex skulle kunna rycka upp 
småföretagsverksamheten i Västerbotten /.../ med konsultverksamhet så menar jag 
handpåläggning nästan, alltså aktiv hjälp inte bara hjälp med skatteutredningar och 
ja, t ex val av maskiner i en situation, utan en ...syn på hur har du det egentligen, 
ska du fortsätta så här e ller ska du välja en helt annan linje. Sen tror jag d et 
behövs mer direkt, helt enkelt verksamhet av konsulten själv på arbetsplatsen, det 
är en förutsättning tror jag för att det ska lyckas. Vilka resurser har företaget, hur 
funkar människorna iföretaget, vad finns det för dolda resurser här, hur ska man 
locka fram dem osv. /.../ Så jag tror att jag har stora möjligheter att hjälpa just 
den här kategorin" (ek stud 68). 

En viktig del i den konsultverksamhet den studerande planerar är att komma fram 
till hur de mänskliga resurserna i företaget fungerar, att locka fram dessa dolda 
resurser m m, vilket kan ses som uttryck för en tillämpning av den människo-
kännande egenskapen som han anser är ekonomens viktigaste. Det kan därmed 
också ses som sätt att försöka tillämpa den D-föreställning han även på andra 
frågor gett uttryck för. 

Ytterligare ett exempel skall ges som kan ses som en viss problematisering av 
föreställningen och handlandet i relation till etablerade verksamheter. Det är en 
läkarstuderande som i både första och andra intervjun gav uttryck för C-
föreställningen. Hon svarar i den andra intervjun så här på hur en skicklig läkare 
ska vara: 

"R: Ja, han ska kunna sätta sig in i patienten och kunna förstå patientens problem 
och vara intresserad. Det krävs ju naturligtvis kunskaper men det är ju inte det 
enda. Det är ju hopplöst på ett stort lasarett att kunna göra det nästan. Det funkar 
ju inte så utan det går om man jobbar som d istriktsläkare, när man känner hela 
bakgrunden. Man känner till att han har förlorat sitt jobb och man vet att han har 
lite alkoholproblem. Man kan sätta ihop allt till en helhet och det görs inte på 
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dom här stora lasaretten. Det finns några som gör det men det är upplagt så att det 
har man inte tid till" (med stud 42). 

Utgångspunkten för den studerandes resonemang är att läkaren skall hjälpa den 
enkilda patienten, men för att göra detta måste man känna till en del om patientens 
bakgrund vilket är omöjligt på de stora lasaretten. För att kunna praktisera 
föreställningen får läkaren välja vårdcentralerna där större möjlighet finns att ägna 
sig åt hela patienten. 

Bland de teknikstuderande fanns också, förutom de som problematiserade 
handlandet direkt eller indirekt i relation till den ideala föreställningen, ett antal 
studerande som problematiserade handlandet, inte i relation till föreställningen utan 
snarare i relation till vad som skulle kunna kallas teknikens "avarter". Denna typ 
av problematisering skulle kunna beskrivas som ett mellanting mellan 
föreställningar som kollektiva och som ideologiska representationer. Det rör för 
det första ett antal studerande med en B-föreställning. När de talar om sin egen 
framtida yrkesfunktion specificerar de vad de vill göra i indirekt motsättning till 
teknikens avarter och negativa konsekvenser. De vill t ex arbeta där man tar itu 
med teknikens "biverkningar" för att utveckla en bättre miljö eller rikta in sig mot 
att utveckla handikapphjälpmedel. Även om denna problematisering av handlandet 
inte kan ses som en direkt koppling till föreställningen, så skulle den kunna ses 
som ett försök att finna handlingsalternativ som i alla fall inte står i strid med 
föreställningen. För det andra gäller det ett antal teknikstuderande som uppger att 
de absolut inte kan tänka sig att arbeta inom militärindustrin. Trots att detta inte 
är en problematisering i relation till någon föreställning innebär det ändå en viss 
problematisering av handlandet i relation till "avarten" militärindustrin. 

UTTRYCK FÖR KOLLEKTIVA OCH IDEOLOGISKA REPRESEN
TATIONER 

För att studera förändring när det gäller föreställningar som kollektiva 
representationer har jag alltså tagit fasta på huruvida de studerande ger uttryck 
för och direkt eller indirekt skiljer mellan olika föreställningar.22 Hur de 
studerande förändrats härvidlag framgår av nedanstående tabell. 

22 De studerande som i bilaga 3 markerats med mellan de föreställningar de gett 
uttryck för, förutom i de fall man skiljer mellan olika föreställningar som självklara 
karaktäristika för olika kontext (subjektiva representationer). Detta gäller för en 
psykologstuderande. Bland de studerande som differentierar mellan föreställningar har 
även medräknats de studerande med "föreställningar som ideologiska representationer" 
som explicit eller implicit ger uttryck för och skiljer mellan olika föreställningar. 
Vidare medräknas "bortfall" inte. Det gäller en läkarstuderande som i första intervjun 
differentierade mellan föreställningar som ej medtagits, eftersom han avbröt sina 
studier och således inte kan bidra till att studera förändringar. 
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Tabell 15. Antal studerande som differentierar mellan olika föreställningar vid det 
första och andra intervjutillfället. (I den första intervjun är det totala 
antalet studerande 102, samt i den andra 82.) 

Antal studerande 
Amne l:a intervjun 2:a intervjun 

Ekonomi - 3 
Medicin 5 4 
Psykologi 2 9 
Teknik 3 11 

Totalt 10 27 

Som framgår av tabellen ökar det totala antalet studerande som differentierat och 
därmed uppenbarat motsättningar mellan olika föreställningar, vid det andra 
intervjutillfället. En sådan förändring förefaller också rimlig om man tolkar den 
som att de studerande i slutet av sin yrkesutbildning i högre grad uppfattar att det 
finns olika föreställningar om vilken funktion yrket har och borde ha i samhället. 
Här finns dock skillnader mellan utbildningarna. På alla utbildningar utom 
läkarutbildningen har antalet studerande som differentierar ökat och de två 
utbildningar som ökat mest är psykolog- och teknikerutbildningen. Både på 
ekonom- och läkarutbildningen är det dock relativt få studerande som i den andra 
intervjun skiljer mellan olika föreställningar. Skillnaderna mellan ekonom- och 
läkarstuderande respektive psykolog- och teknikstuderande blir ännu tydligare om 
vi istället för antal studerande tittar på antalet föreställningar som differen
tieras av de studerande på de olika utbildningarna. Jag redovisar också det totala 
antalet föreställningar som kommit till uttryck hos de studerande, dvs oberoende 
av om de studerande differentierar eller "blandar" föreställningarna. Här försvinner 
nämligen skillnaderna mellan utbildningar. 
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Tabell 16. Antalet föreställningar som differentieras samt det totala antalet före
ställningar som kommit till uttryck hos studerande på de olika 
utbildningarna vid andra intervjutillfället.23 

Differentierade Totalt antal 

Ämne 
föreställningar föreställningar 

Ämne l:a 2:a l:a 2:a 

Ekonomi - 6 30 34 
Medicin 10 8 31 26 
Psykologi 4 21 30 33 
Teknik 6 22 33 37 

Totalt 20 57 124 130 

Antalet differentierade föreställningar är nästan tre gånger så stort i den andra 
intervjun och det är i huvudsak psykolog- och teknikstuderande som ligger bakom 
den ökningen. Av en ökning med 37 föreställningar kommer 33 från dessa 
utbildningar.24 Om man däremot tittar på det totala antalet föreställningar som 
kommit till uttryck så skiljer det sig inte nämnvärt, vare sig mellan utbildningar 
eller mellan första och andra intervjutillfället. Framför allt psykolog- och 
teknikerutbildningarna förefaller således medföra att de studerande i högre grad 
differentierar mellan föreställningar. Även de ekonomstuderande har ökat härvidlag, 
men den ökningen är blygsam jämfört med de föregåendes. De läkarstuderande som 
hade det högsta antalet differentierade föreställningar i den första intervjun,25 har 
däremot minskat antalet något. 

Den vanligaste differentieringsprincipen var som tidigare nämnts idealt-
faktiskt, därefter kom faktiskt-idealt/omöjligt. De psykologstuderande hänförde 
oftare än de andra grupperna någon föreställningar till "andra" och de ekonom
studerande gjorde endast skillnad på idealt-faktiskt. I övrigt skiljde sig de 
studerandes differentieringsprinciperna inte åt mellan de olika utbildningarna. 

Att det är de psykolog- och teknikstuderande som i högre grad differentierar 
mellan olika föreställningar om yrkets funktion förefaller, med vad vi bl a genom 
deras intervjuutsagor fått reda på om dessa utbildningar, inte så förvånande. Inom 
(och utom) båda dessa utbildningar har den traditionella yrkesrollen ifrågasatts. 
Psykolog- och teknikstuderande har förmodligen i mycket högre grad än ekonom-
och läkarstuderande tvingats reflektera över vad som "är" och vad som "borde vara" 

23 Bortfall medräknas inte. 
24 Att psykologstuderande "kommer ikapp" teknikstuderande när man räknar antalet 
differentierade föreställningar och inte antalet studerande beror på att de i tre fall 
differentierar mellan tre föreställningar. 
25 De läkarstuderande som differentierade gav här ofta uttryck för B-föreställningen 
som ideal eller idealt/omöjligt. 
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när det gäller yrket och härmed uppenbarat en motsättning däremellan. Detta skulle 
också förklara att idealt-faktiskt och faktiskt-idealt/omöjligt är den vanligaste 
differentieringsprincipen. Läkaren och ekonomen framstod i intervjuerna som 
självklar på ett helt annat sätt än psykologen och teknikern Qmf s 94), även om 
ekonomen var diffus i den meningen att hon/han kan ha många olika 
arbetsuppgifter. När det gäller läkarutbildningen så förekom bland mer kritiska 
studerande kritik mot utbildningen för att den inte var mer ifrågasättande Qmî s 
125). För de blivande psykologerna och teknikerna förefaller således kritik och 
ifrågasättande av det framtida yrket både i utbildningen, massmedia och samhället i 
övrigt, ha medfört att man i högre grad gör skillnad på och ser motsättningar 
mellan olika föreställningar om yrkets funktion i samhället. 

När det gäller föreställningar som ideologiska representationer så har 
jag, som tidigare angivits tagit fasta på huruvida de studerande problematiserar 
handlandet i relation till en ideal och möjlig föreställning. I tabellen redovisas hur 
de studerande förändrats mellan första och andra intervjutillfället. 

Tabell 17. Antal studerande som problematiserar handlandet i relation till 
föreställningar. Inom parentes redovisas antal teknikstuderande som 
problematiserar handlandet i relation till teknikens "avarter".26 

Antal 
Föreställningar som ideologiska representationer 

l:a 2:a 

Ekonomi - 4 
Medicin - 2 
Psykologi 1 7 
Teknik 1 (1) 3 (7) 

Totalt 2 (1) 16 (7) 

Även när det gäller ideologiska representationer sker en ökning från första till 
andra intervjutillfället. Det framstår också som rimligt att studerande som 
genomgått en yrkesutbildning i högre grad diskuterar möjligheter och svårigheter 
att i sin yrkesutövning handla som man anser vara önskvärt, i slutet av 
utbildningen än i början. 

De psykologstuderande har här den största andelen och det är bland de som har 
gett uttryck för A- och B-föreställningarna som handlandet problematiseras. Det 
innebär också att man oftare aktualiserade svårigheterna att förverkliga 
föreställningen än möjligheterna. Att det är de psykologstuderande som har det 
största antalet här, hänger kanske samman med att de är den studerandegrupp där A-
och B-föreställningarna var vanligast och att de handlingsalternativ dessa 

26 Bortfall medräknas inte. Det gäller en teknikstuderande som i första intervjun 
problematiserar handlandet i relation till teknikens avarter, men senare avbryter 
studierna. 
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föreställningar "förespråkar", i slutet av utbildningen framstår som allt mer 
avvikande från den traditionella psykologrollen. När utbildningen börjar lida mot 
sitt slut och tidpunkten för den praktiska yrkesverksamheten närmar sig, blir det 
ett akut problem att försöka lösa hur och var föreställningen skulle kunna 
tillämpas. 

Bland de ekonomstuderande visade sig en tydlig uppdelning mellan 
problematisering av svårigheter å ena sidan och möjligheter å andra sidan, beroende 
på vilken föreställning man gett uttryck för. Som exemplen ovan visat 
aktualiserade den studerande med en A-föreställning svårigheterna att praktisera 
föreställningen (som ekonom), medan den studerande som gett uttryck för en D-
föreställning betonade möjligheterna.27 Av de läkarstuderande problematiserade, 
förutom den ovan citerade ytterligare en studerande, som gett uttryck för B-
föreställningen, handlandet. Denna studerande diskuterade både svårigheterna och 
möjligheterna att ägna sig åt mer övergripande problem än enbart enskilda 
patienters diagnos och behandling. 

De teknikstuderande som aktualiserade handlandet i relation till föreställningen 
gav alla uttryck för D- och E-föreställningarna. Liksom de ekonomstuderande som 
gav uttryck för D- och E-föreställningen, ser också de teknikstuderande mer till 
möjligheter än svårigheter. Något som diskuterades här var konkreta möjligheter 
att begränsa ekonomernas inflytande över den tekniska utvecklingen, till förmån 
för teknikerna. För de teknikstuderande har jag även redovisat de som 
problematiserade handlandet i relation till teknikens avarter. Just för att de ändå i 
någon mån problematiserade handlandet i relation till egna ställningstaganden och 
värderingar, har jag ansett dem intressanta. Dessa studerandes föreställningar kan 
dock inte betraktas som ideologiska representationer i den ovan angivna 
innebörden. 

Vad kan då analysen säga om relationen föreställning-handling. Vi ska titta 
närmare på resultaten. 

Huruvida man aktualiserar handlandet i relation till föreställningen kan till viss 
del antas hänga samman med hur långt ifrån, vad som framstår som det allmänt 
etablerade och omfattade för yrkesutövningen, ens egna föreställningar ligger. En 
föreställning som avviker stort skulle då i högre grad antas uppenbara 
motsättningar mellan etablerade och "avvikande" handlingsalternativ. Det 
etablerade däremot framstår som självklart och därmed osynligt och 
problematiseras därför inte. Att på ett tillförlitligt och objektivt sätt rangordna 
föreställningarna i grad av avvikelse från det allmänt etablerade och omfattade torde 
dock vara en omöjlig uppgift. Jag har ändå, för att indirekt undersöka rimligheten i 
detta antagande, tittat på hur stor andel av varje föreställningskategoris "anhängare" 
som problematiserar handlandet i relation till föreställningen,28 vid det andra 
intervjutillfället. Det visar sig då att den lägsta andelen "problematiserare" har C-
föreställningen (2.2%), därefter kommer D-föreställningen (20%), sedan B- och E-

27 Av de övriga två ekonomstuderande, problematiserade den ene (som gav uttryck för 
B-föreställningen) svårigheterna och den andre (med en E-föreställning) 
möjligheterna. 
28 Dvs hur många av a lla studerande som i den andra intervjun gav uttryck för t ex B-
föreställningen som dominerande föreställning, problematiserade handlandet i relation 
till föreställningen. 
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föreställningen (41.6 respektive 42%) och slutligen A-föreställningen (66.6). 
Detta skulle i enlighet med antagandet innebära att den föreställning som ligger 
närmast det allmänt etablerade är C-föreställningen, följd av D- föreställningen, 
därefter på delad tredjeplats B- och E-föreställningarna och slutligen A-
föreställningen som starkast skulle avvika från det etablerade. Att C-
föreställningen som tar sin utgångspunkt i redan befintliga verksamheter, har den 
lägsta andelen studerande som problematiserar handlandet, liksom att A-
föreställningen som ifrågasätter hela det ekonomiska och politiska systemet har 
den högsta, förefaller således stödja ovanstående antagande. Var de övriga föreställ
ningarna skulle placeras på denna skala är svårt att avgöra men den rangordning 
som framkom i det empiriska materialet framstår inte som orimlig. 

Något som också framkommit i analysen är att man beroende på vilken 
föreställning man gett uttryck för, huvudsakligen aktualiserar svårigheterna 
respektive möjligheterna att handla i enlighet med föreställningen. Vi skall 
därför titta lite närmare på vad handlandet innebär och förutsätter i de olika 
föreställningskategorierna. Om vi slår samman A- och B-föreställningarna så 
inriktas handlandet här mot att förändra, från hela systemet till verksamheter eller 
institutioner. Handlande inom dessa föreställningar inbegriper vidare, för att kunna 
åstadkomma förändringar, ett kollektivt handlande, man kan inte ensam göra detta. 
Det man kan göra själv är att argumentera och försöka medvetandegöra andra som 
ett led i detta förändringsarbete. När det gäller D-, E- och i viss mån C-
föreställningarna är det istället (på olika sätt) individen som står i centrum för 
handlandet. Här inbegriper inte ett förverkligande ett kollektivt handlande, utan det 
räcker med det "rätta" individuella handlandet. Detta ser dock olika ut i olika 
föreställningar, i C-föreställningen innebär det att förändra sitt beteende för att 
förverkliga sin föreställning, i D- och E- föreställningen innebär det att med 
utgångspunkt i sina anlag på olika sätt optimera sina val, antingen genom att 
hitta sitt rätta "element" eller att skapa sitt rätta "element". 

Att man i A- och B-föreställningarna i högre grad aktualiserar svårigheter 
skulle sålunda kunna sammanhänga med att handlandet i enlighet med 
föreställningen här förutsätter även andras handlande. Att det speciellt bland de 
studerande med en A-föreställning är svårigheterna som uppmärksammas beror 
förmodligen också på att det är den föreställning som kan antas ligga längst ifrån 
det allmänt etablerade och omfattande. I C-, D- och E-föreställningen däremot, där 
handlandet (mer eller mindre) är avgränsat till den enskilda individen, aktualiseras 
snarare möjligheter än svårigheter. 

Könsskillnader och förändring 

I detta avsnitt skall jag undersöka huruvida kvinnliga och manliga studerande 
skiljer sig åt med avseende på de förändringsaspekter som redovisats tidigare i detta 
kapitel. Först redovisas förändringar när det gäller vilken (dominerande) 
föreställning kvinnorna respektive männen gett uttryck för och skillnader när det 
gäller förändring av föreställning över huvud taget samt förändringstyp. Därefter 
redovisas huruvida de skiljer sig åt vad gäller föreställningar som kollektiva och 
ideologiska representationer. 
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Liksom vid redovisningen av de studerandes initiala föreställningar, redovisas 
här resultaten för kvinnor och män i "hela studerandegruppen" (ekonomi, medicin 
och psykologi), samt för "samtliga män", vilket även inkluderar de teknik
studerande, som alla var män. 

Tabell 18. Fördelningen mellan män och kvinnor på de olika föreställnings
kategorierna, för utbildningarna i ekonomi, medicin och psykologi, 
vid andra intervjutillfället. Samtliga män, dvs även teknikstuderande 
redovisas för sig. Redovisning i absoluta tal och (procent). 

Kategorier Kvinnor Män Samtliga män 

A 5 (15.2) 2 (6.9) 2 (4.1) 
B 5 (15.2) 4 (13.8) 7 (14.4) 
C 18 (54.5) 18 (62.1) 28 (57.1) 
D 4 (12.1) 3 (10.3) 6 (12.2) 
E 1 (3.0) 2 (6.9) 6 (12.2) 

Totalt 33 (100) 29 (100) 49 (100) 

Vid det första intervjutillfället (se s 108) uppvisade kvinnorna en större spridning 
över kategorierna och de hade en större andel av B- och E-föreställningarna än 
männen.29 Vid det andra intervjutillfället är spridningen över kategorierna mer 
jämn mellan män och kvinnor. Andelen kvinnor som ger uttyck för E-
föreställningen har minskat och andelen män ökat och det omvända gäller för A-
föreställningen, där kvinnorna ökat och männen minskat. Skillnader mellan män 
och kvinnor i den andra intervjun visar sig m a o i ytterpositionerna på 
föreställningsdimensionen. Det är en större andel av kvinnorna som ger uttryck för 
A-föreställningen och en större andel av männen som ger uttryck för E-
föreställningen, speciellt när vi jämför med "samtliga män" där även de 
teknikstuderande ingår. 

Förutom "kön" skulle en möjlig förklaring till denna skillnad kunna vara att 
fördelningen mellan män och kvinnor skiljer sig på de olika utbildningslinjerna 
och att det härmed skulle vara linje och inte kön som förklarar skillnaderna. Jag 
tänker då på att psykologutbildningen, där A- och B-föreställningarna var mest 
utbredda dominerades av kvinnor (15 kvinnor och 5 män vid det andra 
intervjutillfället) och teknikerutbildningen där D- och E-föreställningarna var 
relativt utbredda bestod enbart av män. Om psykologutbildningen, som skulle 
kunna tänkas vara en utbildning som vid slutet av 70-talet hade en större andel 
"radikala" studerande än de andra utbildningarna, hade haft fler manliga studerande 

29 Fördelningen på social bakgrund bland männen och bland kvinnorna är ungefär 
lika, vid både första och andra intervjutillfället, övre medelklass har en något mindre 
andel bland både männen och kvinnorna. Bland kvinnorna var vidare andelen med ett 
års arbetslivserfarenhet eller mer något större än bland männen. 

164 



skulle, i linje med detta resonemang, A-föreställningen kunnat få fler manliga 
"anhängare". För att i någon mån testa detta (grupperna blir dock väldigt små) har 
jag kontrollerat hur stor andel av kvinnorna respektive männen på psykolog
utbildningen som gav uttryck för A- eller B-föreställningarna. Det visar sig då att, 
i den första intervjun gav 36.8% av kvinnorna och 14.3% av männen uttryck för 
dessa föreställningar samt i andra intervjun 60% av kvinnorna och 40% av 
männen. Bland de psykologstuderande gav m a o en högre andel av kvinnorna än 
männen uttryck för A- och B-föreställningarna. Om vi i stället tittar på de 
ekonomstuderande ligger kvinnorna och männen relativt lika i första intervjun 
men i den andra har kvinnorna 0% medan männen har 23.1%. När det gäller D-
och E-föreställningarna bland ekonomstuderande, är det däremot en högre andel 
kvinnor än män som ger uttryck för dessa föreställningar, både i första och andra 
intervjun (30% respektive 6.3% i första samt 62.5% repektive 38.5% i andra). 
Bland de läkarstuderande var andelen av kvinnorna och männen med A- och B-
föreställningar, ungefär lika vid båda intervjutillfällena. För de teknikstuderande 
kan inga beräkningar göras pga att det här saknades kvinnliga studerande. 

Det är dock svårt att utifrån dessa resultat uttala sig om skillnader och orsaker. 
Redan uppdelningen av samtliga studerande på kön och föreställningar ger små 
grupper. Att ytterligare dela upp dessa grupper på utbildningslinjer som jag ovan 
gjort kan bara antyda att eventuella skillnader kanske skulle kunna ha med både 
kön och utbildningslinje att göra. 

Om vi istället tittar på förändring av föreställning över huvud taget, så visar 
det sig att kvinnorna förändrat föreställning i högre grad än männen. Av samtliga 
kvinnor som fullföljde utbildningen så förändrades drygt hälften, 54.5%. Av 
männen (förutom teknikerna) förändrades 31%, och av "samtliga män" (med 
teknikerna) förändrades 40.8%. Bland kvinnorna förändrades hälften "åt höger" och 
hälften "åt vänster", medan två tredjedelar av männen förändrades "åt höger" och en 
tredjedel "åt vänster". 

Jag har också undersökt skillnader mellan kvinnor och män när det gäller typ 
av förändring. Det rör de typer av förändringar som beskrevs som "förstärkning" 
respektive "nedtoning" (se s 143). Det innebär att en underordnad föreställning 
förstärks under utbildningen och blir den dominerande respektive att en initial 
föreställning "följer med" till det andra intervjutillfallet och blir underordnad, 
medan en ny blir den dominerande. Dessa förändringar kännetecknas m a o båda av 
att de inte skett helt oberoende av den/de initiala föreställningarna. De var vanliga 
bland både män och kvinnor, men det var en högre andel av männen som 
förändrades enligt någon av dessa två typer, 88.9% av männen och 70% av 
"samtliga män", medan andelen av kvinnorna var 61.1%. Den tredje typen av 
förändring "skifte", där den studerande förändras till en helt ny föreställning, var 
vanligast bland de psykolog- och teknikstuderande, vilket kan förklara att 
könsskillnaderna minskar när även de teknikstuderande medtages. 

När det gäller "de uppgivna" blir underlaget för jämförelser alltför litet, 
eftersom det bland de teknikstuderande inte fanns några kvinnor. Bland de 
psykologstuderande återstod vid det andra intervjutillfället endast fem manliga 
studerande jämfört med femton kvinnliga. Jag kan bara nämna att av sju uppgivna 
psykologstuderande var sex kvinnor och en man. 

165 



Slutligen skall könsskillnaderna undersökas med avseende på föreställningar 
som "kollektiva" respektive "ideologiska" representationer.30 De empiriska 
uttrycken för kollektiva representationer var att de studerande differentierade mellan 
föreställningar. Här råder inga drastiska könsskillnader, utan det förefaller snarare 
vara utbildningslinjer som ger skillnader. Av kvinnorna differentierade 24.1%, av 
männen 27.3% och av "samtliga män" 36.7%. Om vi däremot tittar på hur många 
av samtliga, både kvinnliga och manliga studerande (förutom bortfall), på vardera 
utbildning som differentierade så visar sig att, bland de ekonomstuderande var 
siffran 14.3%, bland läkarstuderande 19%, bland psykologstuderande 56.3% samt 
bland teknikstuderande 55%. Skillnaderna mellan män och kvinnor på 
psykologutbildningen var också liten, 40% respektive 46.7%. 

Inte heller när det gäller ideologiska representationer är könsskillnaderna 
särskilt stora. Av samtliga kvinnor var det 24.2% som problematiserade 
handlandet i relation till föreställningar, bland männen var det 17.2% och bland 
"samtliga män" 16.3%. Det är dock relativt få studerande över huvud taget som 
problematiserar handlandet, ungefär en femtedel av samtliga studerande i den andra 
inervjun och av dessa är det de psykologstuderande kvinnorna och männen som 
ligger bakom nästan hälften av alla "problematiseringar". 

Sammanfattningsvis så förefaller könsskillnaderna när det gäller 
föreställningar vara små. Det är dock en något högre andel av kvinnorna som 
befinner sig längst till vänster på föreställningsdimensionen, medan en något 
högre andel av männen befinner sig längst till höger. En faktor som bidrar till att 
förklara denna skillnad kan också vara att fördelningen mellan kvinnor och män 
skiljer sig åt på de olika utbildningarna. Den tydligaste skillnaden mellan kvinnor 
och män som resultaten pekar på är att kvinnorna i högre grad än männen 
förändrade föreställning. Detta gäller också för alla utbildningar, om än i varierande 
grad. Skillnaden är störst på psykologutbildningen och minst på läkar
utbildningen. 

Social bakgrund, arbetslivserfarenhet och förändring 

Jag skall även här titta på huruvida de studerande indelade efter social bakgrund och 
arbetsliverfarenhet, uppvisar några skillnader vad gäller de förändringsaspekter som 
tidigare undersökts. När det gäller dessa båda bakgrundsvariabler har jag liksom för 
redovisningen av de initiala föreställningarna slagit samman hela studerande
gruppen. 

En femtedel av de studerande avbröt sina studier och här finns vissa skillnader 
mellan de olika sociala klasserna. Av de studerande från övre medelklass avbröt 
28.5% studierna, bland lägre medelklass var andelen 20.5% och bland arbetarklass 
den lägsta andelen, 13.9% .31 

Jag redovisar här endast andra intervjutillfället eftersom de spontana uttrycken var 
så sällsynta vid första intervjutillfället att det inte blir meningsfullt att "dela upp" dem 
efter kön. 

De resterande fördelade sig på utbildningar och klasser enligt följande. Ekonomi= 
ömk: 5, lmk: 9, ak: 7. Medicin= ömk: 6, lmk: 8, ak: 7. Psykologi= ömk: 2, lmk: 9, 
ak: 9. Teknik= ömk: 7, lmk: 5, ak: 8. 
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Först redovisas hur de studerande utifrån social bakgrund32 fördelade sig på 
de olika föreställningskategorierna vid det andra intervjutillfället. 

Tabell 19. De studerande uppdelade på social bakgrund, fördelade på de olika 
föreställningskategorierna, i absoluta tal och (procent). 

Kategorier Övre medelklass Medelklass Arbetarklass 

A 2 (10) 2 (6.5) 3 (9.7) 
B 2 (10) 7 (22.6) 3 (9.7) 
C 8 (40) 19 (61.2) 19 (61.2) 
D 5 (25) 2 (6.5) 3 (9.7) 
E 3 (15) 1 (3.2) 3 (9.7) 

Totalt 20 (100) 31 (100) 31 (100) 

Vid det första intervjutillfället (se s 109) gav en något lägre andel av de 
studerande från övre medelklass uttryck för A-föreställningen, en något lägre andel 
av lägre medelklass uttryck för E-föreställningen samt en något lägre andel av 
arbetarklass uttryck för B-föreställningen. Skillnaderna var dock blygsamma. 
Samtliga tre klasser hade också sin högsta andel, i första hand i C-, men även i B-
föreställningen. Av övre medelklass var andelen som gav uttryck för B- och C-
föreställningarna 85.8%, av lägre medelkass 84.6% och arbetarklass 77.8%. Vid 
det andra intervjutillfället har tyngdpunkten för övre medelklass förskjutits åt 
höger på föreställningsdimensionen. Det är nu O, D- och E-föreställningama som 
är de vanligaste bland dem.33 För lägre medelklass är fördelningen mellan 
föreställningar ungefär lika som vid första intervjutillfället.34 De studerande med 
arbetarklassbakgrund har fortfarande sin tyngdpunkt i "mitten", i C-föreställningen 
och fördelningen i de övriga föreställningskategorierna är nu jämn.35 De har m a o 
minskat sin andel i B- och ökat sin andel i D-föreställningen. Av de studerande 
från lägre medelklass ger en högre andel uttryck för B-föreställningen och bland 
övre medelklass finns en högre andel D- och E- föreställningar. Att övre 
medelklass har en högre andel i D- och E-föreställningarna kan kanske till viss del 
förklaras av att de är underrepresenterade på psykologlinjen som helt saknade 

32 Könsfördelningen var relativt lika i de olika klasserna och vid båda intervju
tillfällena, ca 60% män och 40% kvinnor. 
33 Av dem som avbrutit sina studier i övre medelklass, gav en uttryck för B-
föreställningen och sju för C. 
34 Av dem som avbrutit sina studier i lägre medelklass, gav fem uttryck för C-
föreställningen, samt en för E. 
35 Av dem som avbrutit sina studier i arbetarklass, gav en uttryck för B-föreställningen 
och fyra för C. 
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"företrädare" för dessa föreställningar i den andra intervjun.36 Ökningen av D-
föreställningar kommer nästan uteslutande från ekonomutbildningen (av fem 
studerande gav fyra uttryck för D- och en för A-föreställningen) och av E-
föreställningar från teknikerutbildningen. Den högre andelen lägre medelklass i B-
föreställningen kommer dock från samtliga utbildningar. 

När det gäller huruvida man förändrat föreställning över huvudtaget i de olika 
klasserna finns vissa skillnader. Med "högre" social bakgrund har man förändrat 
föreställning i högre utsträckning. Bland de studerande med arbetarklassbakgrund 
förändrade 29% föreställning, bland lägre medelklass 51.5% och bland övre 
medelklass var det 65% som förändrades. Av de som förändrades i de olika 
klasserna, förändrades 44.4% av studerande från arbetarklass "åt vänster", medan 
den siffran för lägre medelklass var 37.5% och för övre medelklass 30.8%. Med 
"lägre" social bakgrund förefaller således förändringarna att i högre grad ske "åt 
vänster". 

Även när det gäller typ av förändring förefaller social bakgrund ge vissa 
skillnader. Av övre medelklass förändrades 53.8% av de studerande som 
förändrades, enligt de tidigare beskrivna typerna "förstärkning" och "nedtoning". 
För lägre medelklass var andelen 68.8% och för arbetarklass 77.8%. 

För föreställningar som "kollektiva" och "ideologiska" representationer visar 
sig däremot inte några större klasskillnader. Den enda avvikelsen gäller 
"ideologiska" representationer. Bland de studerande från lägre medelklass 
problematiserar man i något lägre grad handlandet ( 12.9%, jämfört med 25% av 
övre medelklass och 22.6% av arbetarklass). 

Slutligen skall vi också undersöka huruvida en uppdelning av de studerande på 
arbetslivserfarenhet (mindre än ett år och ett år eller mer) ger några skillnader. 
När det gäller de studerande som avbröt sina studier visade sig inga skillnader 
utifrån denna uppdelning. 

Vid det första intervjutillfället visade det sig att en större andel av de 
studerande med arbetslivserfarenhet gav uttryck för A- och B-föreställningarna (se s 
110). Vi skall nu se hur de studerande vid det andra intervjutillfället fördelar sig på 
de olika föreställningskategorierna. 

36 Det är också en mindre andel studerande med arbetslivserfarenhet i denna klass. 
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Tabell 20. De studerande uppdelade på arbetslivserfarenhet, fördelade på de olika 
föreställningskategorierna. I absoluta tal och (procent). 

Kategorier Mindre än ett år Ett år eller mer 

A 2 (7.1) 5 (9.3) 
B 2 (7.1) 10 (18.6) 
C 14 (50.0) 32 (59.2) 
D 7 (25.0) 3 (5.5) 
E 3 (10.8) 4 (7.4) 

Totalt 28 (100) 54 (100) 

Vid det andra intervjutillfället har tyngdpunkten för de studerande som saknar eller 
har mindre än ett års arbetslivserfarenhet flyttats "åt höger" i föreställnings
dimensionen.37 Vid det första tillfället var andelen som gav uttryck för B-
föreställningen större än både D och E. Men nu har båda dessa föreställningar fått 
fler "anhängare" än B-föreställningen i denna grupp av studerande. För de 
studerande med minst ett års arbetslivserfarenhet är fördelningen mellan 
föreställningskategorier relativt oförändrad.38 Tyngdpunkten ligger för dem 
fortfarande i C- och B-föreställningen. Den radikaliserande inverkan som 
arbetslivserfarenhet föreföll ha på de studerandes initiala föreställningar kvarstår 
således även i slutet av utbildningen. Övre medelklass är dock underrepresenterade i 
gruppen med arbetslivserfarenhet, vilket kanske bidrar till resultaten. 

När det gäller förändringar av föreställningar över huvudtaget, finns inga 
skillnader mellan dessa grupper. 

För "typ av förändring" uppstår dock skillnader. Här förändrades en större andel 
av gruppen med arbetslivserfarenhet enligt de två typer som tidigare undersökts 
(72% för denna grupp jämfört med 53% för gruppen som saknar eller har mindre 
än ett års arbetslivserfarenhet}. Även här kan dock övre medelklassens under
representation spela in. 

För föreställningar som "kollektiva" representationer är skillnaderna inte så 
stora. De studerande med arbetslivserfarenhet har en något högre andel som 
differentierar mellan föreställningar, 35.2%, jämfört med 28.6% för den andra 
gruppen. När det gäller "ideologiska" representationer är skillnaderna lite större, av 
de studerande med arbetslivserfarenhet problematiserar 24.1% handlandet i relation 
till föreställningar, medan andelen för de studerande som saknar eller har mindre än 
ett år är 10.7%. 

37 Av dem som avbrutit sina studier i denna grupp, gav sju uttryck för C-
föreställningen och för D. 
38 Av dem som avbrutit sina studier i denna grupp, gav nio uttryck för C-
föreställningen, 2 för B, en för D samt en för E. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att när det gäller vilken föreställning 
man gett uttryck för så förefaller både social bakgrund och arbetslivserfarenhet ha 
en viss inverkan. Studerande med övre medelklassbakgrund liksom de som saknar 
eller har mindre än ett års arbetslivserfarenhet försköts "åt höger" på föreställnings
dimensionen. Studerande från lägre medelklass liksom de med mer än ett års 
arbetslivserfarenhet hade vid både första och andra intervjutillfället sin tyngdpunkt 
i C- och B-föreställningarna. Studerande med arbetarklassbakgrund koncentrerades i 
C-föreställningen och minskade i B-föreställningen. Förändring av föreställning 
över huvud taget var oftare förekommande bland övre medelklass och minst vanlig 
bland studerande med arbetarklassbakgrund. Även när det gäller typ av förändring 
fanns skillnader, studerande från övre medelklass förändrades oftare oberoende av 
den initiala föreställningen, medan det bland studerande från arbetarklass var minst 
vanligt med denna typ av förändring. Förändringarna bland övre medelklass var 
m a o större, både vad gäller hur många studerande som förändrade föreställning 
och att dessa förändringar oftare skett oberoende av den initiala föreställningen, dvs 
till en helt ny föreställning och utan att den/de initiala fanns kvar vid det andra 
intervjutillfallet. Det omvända förhållandet gällde för studerande från arbetarklass. 
Här var andelen studerande som förändrade föreställning minst och av de studerande 
med denna bakgrund som förändrades var det vanligare än i de andra klasserna att 
förändringen på ett eller annat sätt skett i relation till den initiala föreställningen. 
Dvs att man förändrats till en föreställning som funnits med redan i första 
intervjun eller att någon/några föreställningar "följt med", även om en ny har 
blivit den dominerande. För typ av förändring kan även arbetslivserfarenhet spela 
in, eftersom övre medelklass hade en lägre andel studerande med minst ett års 
arbetslivserfarenhet och det var vanligare i denna grupp att förändras "i relation" 
till den/de initiala föreställningarna. Slutligen problematiserade en högre andel av 
de studerande med arbetslivserfarenhet handlandet i relation till den ideala 
föreställningen. 
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Kapitel 6. AVSLUTANDE KOMMENTAR 

INLEDNING 

Vad ett yrke innebär och vad en yrkesutbildning förmedlar är inte entydigt eller en 
gång för alla givet. I analysen av de studerandes föreställningar om yrkets funktion 
har ett flertal kvalitativt skilda föreställningskategorier om de olika yrkenas 
funktion framkommit. Föreställningskategorier som kan sägas representera helt 
olika svar på frågan om vad de skilda yrkena innebär. 

De föreställningar som kommit till uttryck i de studerandes intervjusvar 
innebär helt olika sätt att se på varför yrket och yrkesutövaren finns och vad som 
är utgångspunkt och målsättning för yrket. Dessa föreställningar kan också med 
relativt stor säkerhet antas finnas representerade hos andra grupper i samhället. 

Att de olika yrkena inte kan antas vara entydiga, varken i de studerandes 
föreställningar, i utbildningarnas förmedling eller i samhället i stort, är något som 
kanske i högre grad och mer medvetet borde uppmärksammas i utbildningarna. 
Till detta skall jag återkomma. 

De resultat som erhållits kan vidare å ena sidan sägas illustrera 
utbildningarnas och yttre faktorers påverkan på de studerandes föreställningar. 
Genom att fokusera de studerande inom vardera utbildningslinje som grupp, visar 
sig vissa linjespecifika effekter. Det som då framträder är "utlärningens förutsätt
ningar"1 och omgivningens och yttre faktorers effekter på individens 
föreställningar. Jag skall i detta sista avsnitt belysa delar av de linjespecifika 
resultaten i relation till de utbildningskaraktäristika och därav följande 
implikationer för de studerandes föreställningar som utarbetades inom projektet. 
Jag vill här också belysa och problematisera svårigheterna att finna enkla och 
entydiga förklaringsfaktorer. 

Resultaten kan dock å andra sidan sägas illustrera individens betydelse för 
vad som blir resultatet av utbildningens påverkan. Genom att fokusera de enskilda 
studerande visar sig individspecifika effekter. Det som då framträder är 
"inlärningens förutsättningar" och vilken betydelse individernas erfarenheter och 
initiala föreställningar har för vad som blir effekten av mötet med utbildningen. 
Jag skall därför också summera de indikationer på betydelsen av de studerandes 
initiala föreställningar som resultaten pekar på. 

Slutligen skall jag också relatera resultaten till de tre näraliggande 
forskningsområden som berördes i kapitel 3. Vad kan m a o föreliggande arbetes 
resultat säga i relation till utvärdering, professionalisering och könsskillnader. 

Resultaten i relation till utbildningskaraktäristika 

Den första utbildningskaraktäristik som gjordes inom projektet gällde 
utbildningskoden, (jmf s 47 ff) där vi använde oss av Bernsteins begrepp 
klassifikation och inramning. En utbildning med stark klassifikation och 
inramning kännetecknades av en sammansatt kod, medan en utbildning med svag 
klassifikation och inramning kunde karaktäriseras som en integrerad kod. Efter 

* I generell mening, inte enbart i den begränsade betydelse det fått i kapitel 3. 

171 



analys av lärar- och studerandeintervjuer samt befintliga utbildningsdokument och 
kursplaner, gjorde vi den bedömningen att utbildningarna i medicin, teknik och 
psykologi (gamla) kännetecknades av en sammansatt kod. Ekonom- och (den nya) 
psykologutbildningen föreföll ha en svagare klassifikation och inramning vilket 
karaktäriserade en integrerad kod.2 De främsta socialisationseffekter dessa skilda 
koder antas ha på de studerande är, en stark identitetskänsla som dock inte går på 
djupet för den sammansatta koden samt för den integrerade koden, mer blottlagda 
värderingar och ställningstaganden och en mer djupgående socialisering. 

Något egentligt mått på hur djupgående socialisationen varit har jag dock inte, 
men en antydan om detta skulle förändringar när det gäller föreställningar som 
"kollektiva" och "ideologiska" representationer kunna ge. De kan i en mening 
sägas innebära vilken grad av medvetenhet om sina föreställningar och själva 
föreställandet individen har. Ett antagande skulle då vara att föreställningar som 
kollektiva representationer är mer djupgående än "subjektiva", samt att ideologiska 
representationer är mer djupgående än kollektiva. 

I relation till resultaten skulle det innebära att ekonomutbildningen och den 
nya psykologutbildningen borde ha de flesta studerande som differentierade 
föreställningar (kollektiva) och som problematiserade handlandet (ideologiska).3 

Först och främst kan sägas att det inte framkom några skillnader mellan de 
psykologstuderande som gått den gamla och den nya utbildningen. Av de fyra 
studerandegrupperna var det psykolog- och teknikstuderande som i störst 
utsträckning differentierade mellan olika föreställningar. När det gäller i vilken 
grad de studerande problematiserar handlandet i relation till föreställningen är inte 
skillnaderna mellan utbildningarna så stora. De psykologstuderande är dock de som 
i störst utsträckning problematiserar, men det gäller då i lika stor utsträckning för 
studerande på den gamla utbildningen. Även de teknikstuderande problematiserade 
handlandet i högre grad än ekonom- och läkarstuderande, men då inte i relation till 
den ideala föreställningen utan i relation till teknikens "avarter". 

De utbildningskaraktäristika som i första hand framstår som relevanta när det 
gäller att förklara dessa resultat är inte några av de som på ett tidigt stadium 
utarbetades inom projektet, utan de karaktäristika som indirekt framkommit i de 
studerandes intervjuutsagor. Psykolog- och teknikerutbildningen förefaller att 
döma av intervjusvaren, ha utmanat och provocerat de studerandes föreställningar 
och den traditionella bilden av de båda yrkena. Förmodligen är det inte heller endast 
utbildningarna som stått för provokationerna utan även den samhälleliga debatten 
angående sociala problem respektive teknikens negativa effekter. Det är möjligt att 
dessa utmaningar och provokationer också inneburit någon form av integration av 
utbildningarnas övriga innehåll, men det är i så fall en integration som för 
teknikerutbildningen och gamla psykologutbildningen inte stod att finna i de 
intentioner som fanns i utbildningsdokument eller kursplaner och inte heller i de 

2 Bedömningarna vad gäller ekonom- och nya psykologutbildningen hade dock det 
förbehållet att de i hög grad byggde på de intentioner man på utbildningarna hade 
för de omorganisering ar som gjordes, vilket inte med nödvändighet behöver spegla de 
faktiska resultaten. 
3 Förutsatt att den karaktäristik vi gjorde av de olika utbildningarna är riktig i 
förhållande till Bernsteins begrepp. 
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intervjuer med lärare och studerande som låg till grund för den bedömning som 
gjordes. 

I samband med de första utbildningsbeskrivningar som gjordes inom projektet, 
karaktäriserades också utbildningarnas relation till produktionen (jmf s 
48 ff). Här blev grupperingen av utbildningarna en annan. Läkar- och psykolog
utbildningen bedömdes ha en stark klassifikation mellan utbildning och produk
tion och därmed en indirekt relation till produktionen, medan ekonom- och 
teknikerutbildningen hade en mer direkt koppling till produktionen. 

Om vi aktualiserar resultaten i fråga om vilka föreställningar de studerande 
ger uttryck för i slutet av sina respektive utbildningar, så visar sig att de 
studerande i ekonomi och teknik uppvisar likartade förändringar. Inom båda dessa 
utbildningar har tyngdpunkten förskjutits "åt höger" på föreställningsdimensionen, 
de ger i högre grad uttryck för D- och E-föreställningar i slutet av utbildningen än 
i början. De studerande inom läkar- och psykologutbildningen uppvisar dock inte 
på samma sätt likheter. Visserligen saknas D- och E-föreställningarna på båda 
dessa utbildningar i den andra intervjun. De psykologstuderande har emellertid 
förskjutits "åt vänster" till A- och B-föreställningarna, medan de läkarstuderande 
koncentrerats "i mitten", i C-föreställningen. För en del av dessa resultat kan 
kanske utbildningarnas relation till produktionen ha viss relevans. Ekonom- och 
teknikerutbildningarna förbereder i hög grad studerande för en verksamhet inom 
näringslivet och för sådana positioner, där föreställningar om individuella 
egenskapers stora betydelse för både den personliga och företagets framgång torde 
vara relativt vanliga (jmf sill), samtidigt som mer kritiska föreställningar 
förmodligen är ganska sällsynta. Att det är D- och E-föreställningarna som ökat 
inom dessa utbildningar förefaller härmed rimligt. Men alla studerande har 
ingalunda förändrats till dessa föreställningar, vilket också säger något om de 
initiala föreställningarnas betydelse. De psykologstuderandes ökning av A- och B-
föreställningar kan kanske indirekt ses i relation till den svagare kopplingen till 
produktionen. Här finns ett större utrymme för kritiska föreställningar, 
förmodligen skulle minska om psykologutbildningen och yrket hade en närmare 
koppling till produktionen. De läkarstuderandes koncentration i C-föreställningen 
är dock svårare att relatera till utbildningens indirekta koppling till produktionen. 
Här torde snarare den entydighet som antagits gälla för både utbildningen och 
yrkesverksamheten utgöra en förklaring. 

I ett försök att komma närmare en innehållslig beskrivning av de olika ämnena 
utvecklades inom projektet de s k innehållskoderna (jmf s 52). Medicin och 
teknik kunde då beskrivas med en objektsutpekande kod och en förmedling av 
ämnets relation till samhället som är konkret-objektsburen, dvs förmedlad via 
konkreta objekt. Ekonomi och psykologi beskrevs med den kontextutpekande 
koden, där förmedlingen av ämnets relation till samhället är abstrakt-teoriburen 
eller förmedlad via abstrakta teorier. Grupperingen av ämnena blev m a o likadan 
som för utbildningskoden, men grunden var en annan. Dessa olika koder menade 
vi skulle få konsekvenser för intervjuanalysen, dels huruvida de studerandes 
föreställningar direkt eller indirekt skulle komma till uttryck i intervjuerna och 
dels i vilken grad föreställningarna skulle ha en ämnesintern eller ämnesextern 
bestämning. För ämnen med en objektsutpekande kod antog vi att intervju
analysen måste söka sig bakom eller till det som implicit sades samt att 
föreställningarna främst skulle ha en ämnesextern bestämning. För de kontext
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utpekande ämnena ekonomi och psykologi antogs att de studerandes föreställningar 
i högre grad skulle komma till direkt uttryck samt att den ämnesinterna 
bestämningen skulle vara större. 

Inte heller för dessa konsekvenser finns några bestämda "mått". Utifrån de 
intervjuanalyser jag gjort skulle jag dock, vad gäller direkta eller indirekta uttryck 
av föreställningar i de studerandes intervjuutsagor, snarare "para ihop" psykologi 
och teknik å ena sidan samt ekonomi och medicin å andra sidan. I den andra 
intervjuomgången var de psykologi- och teknikstuderandes intervjuutsagor de mest 
"föreställningsnära", dvs de studerandes utsagor om yrkets funktion förmedlade mer 
direkt en bestämd människo- och samhällssyn, vilken för de ekonom- och 
läkarstuderande mer var en outtalad förutsättning för vad som sades. Huruvida de 
studerandes föreställningar i huvudsak har en ämnesintern eller ämnesextern 
bestämning är dock svårt att avgöra utifrån intervjusvaren. De teknikstuderandes 
föreställningar borde i enlighet med den objektsutpekande koden mer indirekt 
kommit till uttryck samt haft en ämnesextern bestämning. De s k strimma
ämnena4 som studerades parallellt med de tekniska och naturvetenskapliga 
ämnena, liksom den samhällsdebatt som har ifrågasatt teknikens "välsignelser", 
har dock med all sannolikhet genom att problematisera teknikens utveckling 
bidragit till att de studerandes föreställningar mer direkt kom till uttryck i den 
andra intervjun. Härmed har förmodligen också ett mer ämnesexternt (i förhållande 
till tekniska och naturvetenskapliga ämnen) innehåll bidragit till de föreställningar 
de gav uttryck för i slutet av utbildningen. 

Även de ekonomstuderandes mer indirekta uttryck för föreställningar avviker 
från de "förutsägelser" som gjordes utifrån bedömningen att ekonomutbildningen 
representerade en kontextutpekande kod. Den bedömning vi gjorde av koden 
baserades på hur vi uppfattade att "ämnets" relation till samhället förmedlades i 
utbildningen, dvs vi bedömde att ekonomiämnets relation till samhället 
förmedlades abstrakt och via teorier. Första året på utbildningen inriktades mot 
samhällekonomi, medan de två följande åren mer inriktats mot det enskilda 
företagets eller organisationens verksamhet. Det är möjligt att vår inriktning på 
ekonomiämnets abstrakta teorier, föranledde en missbedömning av ekonom
utbildningen och att utbildningen i stället, genom sin undervisning i konkreta 
färdigheter, huvudsakligen kännetecknas av en konkret-objektsburen förmedling av 
ämnets relation till samhället. En sådan tolkning överensstämmer bättre med de 
studerandes sätt att tala om ekonomin och ekonomens funktion i samhället. 

Ytterligare en implikation av innehållskoden skall beröras. Vi antog också att 
en konsekvens av den konkret-objektsburna förmedlingen, eftersom den inte ger 
sammanhang eller någon djupare kontextuell innebörd, skulle vara att de läkar- och 
teknikstuderande i högre grad skulle komma att se sig som experter inom sitt 
specialområde medan samhälleligt betingade problem skulle uppfattas ligga 
utanför deras ansvarsområde. För de läkarstuderande som grupp stämmer denna 
beskrivning relativt väl. När det gäller de teknikstuderande varierar beskrivningens 
relevans till viss del med de olika föreställningar som kom till uttryck. Att se 
teknikern som expert var mest uttalat i D- och E-föreställningarna vilka också 
ökade under utbildningen, medan framför allt C- men även D-föreställningen 
kännetecknades av att samhälleligt betingade problem uppfattades ligga utanför 

4 Tex samhällskunskap, ergonomi och aktuella samhällsproblem. 
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teknikerns ansvarsområde. Hur man i övriga föreställningar ansåg att problemen 
borde angripas varierade som tidigare nämnts i de olika föreställningskategorierna 
(jmf s 141). 

De utbildningsbeskrivningar som gjordes inom projektet lyckades således 
endast delvis ge vissa antydningar om vilka föreställningar utbildningar med olika 
kännetecken skulle kunna tänkas "befrämja". I ett försök att hitta beröringspunkter 
med föreställningar försökte jag koppla innehållskoden och speciellt den konkret-
objektsburna förmedlingen till den konkreta verksamheten utbildningen förberedde 
för och till huruvida denna verksamhet kunde antas vara entydig i föreställnings
hänseende (jmf s 56 ff). Resonemanget byggde på att det förelåg en skillnad 
mellan hur ett innehåll, som förmedlas med en kontextutpekande kod å ena sidan 
och en objektsutpekande kod å andra sidan, kan göras meningsfullt för de 
studerande. Med en kontextutpekande kod kan innehållet göras meningsfullt, 
begripligt eller "attraktivt" på ett teoretiskt och abstrakt plan, som har att göra 
med teoriernas inre logik, förklaringsvärde och omfattning etc. För en 
objektsutpékande kod däremot kan inte innehållet göras meningsfullt enbart 
teoretiskt, utan objekten måste referera till en etablerad praktik eller verksamhet 
för att bli meningsfulla för de studerande. Logiken skulle härmed finnas "utanför" i 
de praktiska verksamheter utbildningen förbereder de studerande för. Ett abstrakt-
teoriburet innehåll däremot kan framstå som meningsfullt eller attraktivt utan att 
vara representerat i etablerad praktik. Den yrkesverksamhet jag antog vara den mest 
entydiga var läkarens. Om läkarens verksamhet i stora drag kan beskrivas som att 
ta emot patienter, att utifrån de symptom de uppvisar ställa diagnos samt därefter 
ordinera patienten behandling, så innebär det att denna verksamhet i grova drag är 
uttryck för C-föreställningen, "den flexible sjukvårdaren". Något som talar för 
detta antagande är också att de läkarstuderande redan i första intervjun var relativt 
väl samlade i C-föreställningen samt att de i den andra intervjun i ännu högre grad 
gav uttryck för denna föreställning. Det skulle i så fall betyda att 
läkarutbildningens innehåll relateras till denna entydiga verksamhet och också blir 
meningsfullt för de studerande i relation till denna. 

När jag utvecklade detta försök att relatera innehållskoden till föreställningar 
var jag inte helt ovetande om de empiriska resultaten. Intervjuanalysen var inte 
helt genomförd, men jag var på det klara med att C-föreställningen starkt 
dominerade bland de läkarstuderande. Likaså var jag medveten om att de mer 
samhällskritiska och radikala föreställningarna var mycket vanligare bland de 
psykologstuderande än i någon annan studerandegrupp, i den andra intervju
omgången. Det var således i ett försök att förstå dessa tendenser som begreppen 
"entydig" och "mångtydig" som beskrivning av läkarens respektive psykologens 
verksamhet, föreföll relevanta i kombination med att förmedlingen i det första 
fallet var konkret-objektsburen och i det andra abstrakt-teoriburen. De läkar
studerande som i början av utbildningen gav uttryck för A- och B-föreställningarna 
i nästan lika hög grad som de psykologstuderande,5 har i den andra intervjun till 

5 Bland de läkarstuderande var det 1 som gav uttyck för A-föreställningen och 6 för B-
föreställningen, jämfört med 3 för A-föreställningen samt 5 för B-föreställningen 
bland de psykologstuderande. 
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stor del "övergivit" dessa föreställningar till förmån för C-föreställningen.6 Under 
den tid som förflutit mellan dessa intervjuer har de deltagit i en undervisning som 
beskrivits som en konkret-objektsburen förmedling av ämnets relation till 
samhället och som, för att göra denna meningsfull för de studerande, anknyter till 
en konkret verksamhet som i stora drag kan ses som uttryck för C-föreställningen. 
De psykologstuderande har däremot fördubblat sitt antal i A-föreställningen och 
bibehållit antalet studerande i B-föreställningen. Detta efter att ha deltagit i en 
undervisning som beskrivits som abstrakt-teoriburen och som därmed kan göra 
olika innehåll meningsfulla, trovärdiga eller logiska på ett teoretiskt plan utan att 
relatera till etablerade verksamheter.7 Att just A-föreställningen, som torde vara 
svårast att relatera till någon etablerad psykologisk verksamhet, har ökat kan 
kanske ses som stöd för detta resonemang. Men även den antagna mångtydigheten 
för den psykologiska verksamheten kan tänkas ha betydelse, när det gäller en 
yrkesutbildning som psykologutbildningen, så till vida att en mångtydig verk
samhet ger större "spelrum" för olika innehåll i utbildningen. Med en mer entydig 
verksamhet, liknande läkarens, skulle förmodligen "grogrunden" för A-och B-
föreställningarna varit mindre på psykologutbildningen. 

Dessa två utbildningar kan kanske ses som ytterligheterna i detta sammanhang, 
läkarutbildningen å ena sidan med en konkret-objektsburen förmedling av ämnets 
relation till samhället och en entydig verksamhet samt psykologutbildningen å 
andra sidan med en abstrakt-teoriburen förmedling och en mångtydig yrkes
verksamhet. Ekonom- och teknikerutbildningarna är svårare att beskriva i 
ovanstående termer. Jag har redan ifrågasatt den bedömning vi gjorde av ekonom
utbildningen som uttryck för en abstrakt-teoriburen förmedling. Förmodligen är 
det rimligt att anta att förmedlingen huvudsakligen och speciellt de två sista åren 
är konkret-objektsburen. Även teknikerutbildningen kan kvantitativt antas, till 
största delen vara uttryck för en konkret-objektsburen förmedling. Här har dock de 
s k strimma-ämnena studerats parallellt med övriga ämnen genom hela 
utbildningen, vilket har problematiserat teknikens relation till samhället. När det 
gäller de verksamheter dessa utbildningar förbereder för och anknyter till, är de 
förmodligen inte lika entydiga i föreställningshänseende som läkarens. Beroende på 
position och arbetsuppgifter kan de kanske tänkas variera mellan att vara uttryck 
för C-, D- och E-föreställningarna. Förändringarna på dessa utbildningar som 
innebar en ökning för D- och E-föreställningarna kan kanske ses som en antydan 
om att så är fallet. 

Jag har också med detta avsnitt velat belysa svårigheterna och riskerna med att 
i förväg försöka åstadkomma förklaringar och förutsägelser. För det första menar 
jag då det komplicerade i att försöka förutsäga vad som kommer att hända liksom 

6 I den andra intervjun var det bland de läkarstuderande ingen som gav uttryck för A-
föreställningen, medan 2 gav uttryck för B-föreställningen. Bland de psykolog
studerande hade A-föreställningen ökat till 6 studerande, medan B-föreställningen hade 
5 "anhängare". 
7 För de två "uppgivna" som gav uttryck för A-föreställningen som dominerande 
föreställning, förefaller denna föreställning ge dem en trovärdig beskrivning och 
förklaring av psykiska problem och psykologin i samhället, samtidigt som de har 
svårt att hitta några realistiska handlingsalternativ i enlighet med föreställningen, 
vilket ger upphov till uppgivenheten. 
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hur och varför det skulle ske. Att ett tidsmässigt relativt kort avsnitt om 
psykologins roll i samhället skulle få så stor genomslagskraft för de studerandes 
förändringar som det förefaller ha fått var t ex svårt att förutsäga. Risken är alltså 
att lägga ner tid och kraft på beskrivningar som i slutändan kanske ändå är svåra 
att relatera till resultaten. 

En kanske allvarligare risk är för det andra att de beskrivningar och 
förutsägelser som görs, binder upp och styr analysen till att enbart undersöka och 
kontrollera dessa. Härmed finns risken att annan intressant information förbises. 
De beskrivningar och antaganden som gjordes inom projektet var dock relativt 
grova och de implikationer vi kunde se rörde bara antydningsvis innehållet i 
föreställningar, som var det centrala inom projektet. Detta innebar att 
intervjuanalyserna gjordes relativt "förutsättningslöst" och frikopplat från 
utbildningsbeskrivningar och antaganden och i stället med det främsta syftet att 
hitta ett adekvat sätt att beskriva innehållet i de studerandes intervjusvar. Ju längre 
vi kom i analysarbetet desto mer insåg vi också svårigheterna med att relatera 
föreställningarna till de utbildningskaraktäristika vi fokuserat. 

Av större vikt för det som blivit resultatet av hela arbetet, både vad gäller 
utarbetandet av föreställningsbegreppet och analysmodellerna samt de konkreta 
föreställningskategorierna, har den teoretiska referensramen varit Den har å ena 
sidan varit viktig sä till vida att den inriktade arbetet mot innehållet i 
föreställningar i en politisk/ideologisk dimension. Men det har å andra sidan varit 
viktigt att den varit relativt grov och inte i detalj utarbetad eftersom den härmed 
"tillåtit" ett mer förutsättningslöst utforskande av de studerandes föreställningar 
och olika aspekter av dessa. 

De initiala föreställningarnas betydelse 

När man som ovan diskuterar förändringstendenser i relation till utbildningarnas 
påverkan är det lätt att framställningen frammanar en bild av processen där enbart 
utbildningamas ello- yttre faktorers betydelse för förändringarna framträder. Den 
andra förutsättningen som bidrar till att förklara hur förändringarna går till och 
vilka föreställningar som kommer till uttryck i slutet av utbildningen är dock 
individernas erfarenheter och initiala föreställningar. 

I den empiriska redovisningen i kapitel S har jag givit ett flertal exempel på att 
de studerandes initiala föreställningar har betydelse för hur de förändras och för hur 
utbildningsinnehållet uppfattas pä olika sätt. I detta avsnitt har jag därför inte 
tänkt gå in på enskilda studerande utan endast utifrån resultaten "i stort", 
sammanfatta olika indikationer pä de initiala föreställningarnas betydelse. 

Att de initiala föreställningarna har betydelse kan för det första utläsas av att 
alla studerande på en linje inte förändras pä samma sätt, dvs samlas i en 
föreställningskategori. De olika utbildningarna kan i och för sig inte antas vara sä 
enhetliga att de endast förmedlar en föreställning, men om man förutsätter att flera 
föreställningar kommer till uttryck i en utbildnings innehäll, så förefaller de 
studerandes initiala föreställningar medföra att man tar fasta på och tar till sig 
vissa delar av detta innehåll, medan andra delar "gär en föibi". I detta sammanhang 
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kan de förändringar och stabiliseringar som går emot de linjespecifika "trenderna" 
uppmärksammas.8 

För det andra pekar resultaten på att förändringar inte sker slumpmässigt i 
förhållande till de initiala föreställningarna, dvs till föreställningar som ligger 
väldigt långt ifrån den initiala. För majoriteten av alla förändringar gäller att de 
sker till en näraliggande föreställning.9 

För det tredje kan de initiala föreställningarnas betydelse avläsas i de typer av 
förändringar som jag kallat "förstärkning" och "nedtoning" (jmf s 143). Den 
förstnämnda och vanligaste typen innebar att den föreställning den studerande 
förändrats till, redan i den första intervjun kommit till uttryck som underordnad 
föreställning. För dessa studerande fanns således redan i början av utbildningen en 
motsättning mellan två föreställningar, varvid utbildningen förefaller ha förstärkt 
den underordnade. Den sistnämnda typen innebar att den initiait dominerande 
föreställningen i den andra intervjun blivit underordnad eller, i undantagsfall att en 
initiait underordnad föreställning "följer med" som underordnad till andra intervjun. 
Även här gav de studerande i första intervjun ofta uttryck för två föreställningar. 
Dessa två typer av förändringar, förstärkning och nedtoning, förekom ungefär 
dubbelt så ofta som "skifte". 

Individens föreställningar kan således på samma gång betraktas som resultatet 
av yttre påverkan och som det individuella motståndet mot eller grogrunden för 
yttre påverkan från andra föreställningar. 

Förändringar 

I följande avsnitt skall vi titta lite närmare på de förändringar som skett med de 
studerandes föreställningar i relation till de tre forskningsområden som berördes i 
kapitel 3. Dvs utvärdering, professionalisering och könsskillnader. 

UTVÄRDERING 

Om föreliggande arbete betraktas i relation till utvärderingsforskning kan 
resultaten sägas ge stöd för ett antagande om att högre utbildning har effekter på de 
studerandes föreställningar. Vissa mer linjespecifika förändringar av de studerandes 
föreställningar antyder att de olika utbildningarna bidragit till dessa förändringar. 

Om vi först ser till vilka föreställningar som i första hand ökat bland de olika 
studerandegrupperna i slutet av utbildningen så kan vissa skillnader poängteras. 
Bland de ekonomstuderande som i den första intervjun i hög grad gav uttryck för 
C-föreställningen, är det i första hand D-föreställningen "den visionäre men 
tyglade framtidsskaparen" som ökat. I denna föreställningskategori ses bl a 
ekonomens människokännande och kreativa talanger som viktiga för den företags

8 T ex har två ekonom- och en teknikstuderande förändrats från C- till B-
föreställningen samt en ekonom- och en läkarstuderande förblivit A- respektive B-
föreställningen "trogen". 
9 Det var dock vanligare med "stora" förändringar bland de teknikstuderande, vilket jag 
skall återkomma till. 
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utvecklande och arbetsledande funktion han/hon bör ha. Av de utbildnings-
karaktäristika som ekonomutbildningen karaktäriserats med är det kanske 
utbildningens direkta koppling till produktionen som är mest relevant för dessa 
resultat. 

Bland de läkarstuderande blev C-föreställningen, "den flexible sjukvår-
daren" än mer dominerande i den andra intervjuomgången. Här ses läkarens 
primära yrkesfunktion som att bota eller lindra enskilda patienters sjukdomar, men 
det är också viktigt att förebygga genom att lära människor att undvika de 
hälsovådliga inslagen i dagens samhälle. För dessa resultat framstår den entydiga 
framtoningen av läkarens verksamhet samt att utbildningen bedrivs i nära relation 
till denna verksamhet, som den rimligaste förklaringen. 

Inom psykologutbildningen gick förändringarna framför allt från B- till A-
föreställningen och från C- till B-föreställningen. I dessa båda föreställningar, 
"den kluvne samhällslegitimerande medvetandegöraren" (A) och "den 
samhällsreformerande upplysaren" (B) ses psykologens yrkesfunktion på 
olika sätt som samhällsförändrande. I A-föreställningens systemperspektiv blir 
förändringsarbetet mer långsiktigt och bygger på att medvetandegöra människor 
om systemets orättvisor, medan det i B-föreställningen innebär att t ex förändra 
konkreta boende- och arbetsförhållanden som skapar problem för människor. För 
dessa resultat kan kanske verksamhetens mångtydighet och utbildningens indirekta 
relation till produktionen ses som en första förutsättning i den meningen att 
utrymmet för samhälls- och systemkritiska föreställningar är större. Ytterligare en 
förutsättning kan utgöras av den abstrakt-teoriburna förmedlingen, vilken kan göra 
dessa båda föreställningar meningsfulla och trovärdiga utan att de måste relateras 
till en etablerad verksamhet och trots att MA-inslaget" i tid räknat var kort. Även 
samhällsdebatten som vid den tidpunkten väldigt ofta poängterade sociala faktorers 
betydelse för olika typer av problem, bidrog förmodligen till att skapa en 
"grogrund" för dessa föreställningar.10 

Bland de teknikstuderande var det D- och E-föreställningarna, "den kreative 
men reglerade teknikutvecklaren" och "den kreative och reglerings
fientlige teknikutvecklaren" som ökade.11 I båda dessa föreställningar ses 
teknikerns kreativitet och skapande talanger som en viktig drivkraft för den 
tekniska utvecklingen. I D-föreställningen accepteras dock att teknikerns inflytande 
är begränsat av beslutsfattare av olika slag, vilka har det yttersta ansvaret för 
utvecklingen, medan teknikern i E-föreställningen är den som ser till att fullända 
sina projekt och härmed kan förhindra negativa effekter av utvecklingen. Liksom 
för ekonomutbildningen som uppvisade liknande resultat, förefaller tekniker
utbildningens direkta relation till produktionen ligga nära till hands för att förklara 
att dessa föreställningar ökade samt att A-föreställningen överhuvudtaget inte kom 
till uttryck i den andra intervjun och att B-föreställningen minskade. När de 
konkreta färdigheter som lärs ut ska relateras till samhället är det också till de 

10 I "Psykolognytt" förekom under den granskade perioden artiklar som reagerade mot 
vad man ansåg vara en ensidig fokusering på sociala faktorer till förfång för 
psykologiska i t ex utredningar och organisationsplaner. 
11 C-föreställningen fick dock också ett antal nya "anhängare", f rämst från A- och B-
föreställningarna. 
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etablerade verksamheterna som kopplingen sker,12 m a o till verksamheter som 
knappast torde vara ett uttryck för A- eller B-föreställningarna. 

De olika utbildningarna förefaller således ge upphov till vissa linjespecifika 
förändringar. Att entydigt kunna peka på vad i utbildningarna som åstadkommer 
dessa förändringar är svårt. Jag har dock försökt göra troligt att vissa karaktäristika 
hos de olika utbildningarna förefaller relevanta i relation till dessa förändringar. 

När det gäller social bakgrund och vilka föreställningar man förändrats till 
fanns en tendens till att studerande från övre medelklass i högre grad än lägre 
medel- och arbetarklasstuderande förändrades till D- och E-föreställningarna. Här 
kan dock även utbildningslinje och arbetslivserfarenhet ha spelat in.13 Bland övre 
medelklassstuderande återfanns emellertid en större "frihet", i den bemärkelsen att 
man i större utsträckning "hoppade av" studierna, i högre grad förändrade 
föreställning samt i dessa fall oftare förändrades oberoende av den initiala 
föreställningen, dvs enligt den typ som benämnts skifte.14 De studerandes hade 
arbetslivserfarenhet visade sig också ha viss inverkan. Studerande med minst ett 
års arbetslivserfarenhet behöll sin tyngdpunkt i B- och C-föreställningarna medan 
de som saknade eller hade mindre än ett år förflyttade sin tyngdpunkt till C- och D-
föreställningarna. Studerande med arbetslivserfarenhet problematiserade också 
handlandet i större utsträckning än övriga. Det förefaller också rimligt att de som 
har större erfarenhet av arbetslivet i högre grad problematiserar möjligheter och 
svårigheter att "leva ut" den ideala föreställningen. 

Med fokus på utbildningseffekter förtjänar vissa ytterligare resultat uppmärk
samhet. Jag tänker då på det faktum att i flera avseenden har psykolog- och 
teknikstuderande uppvisat anmärkningsvärda likheter, något som ingen av de 
utbildningsbeskrivningar som gjordes inom projektet pekade mot. Dessa resultat 
poängterar som tidigare nämnts dels det komplicerade i att förutsäga vad som 
kommer att hända och hur det kommer att hända, men också det vanskliga i att 
låta hypoteser eller förutsägelser styra analysarbetet. Om man bara går in för att 
undersöka och kontrollera i förväg gjorda antaganden och förutsägelser kan viktig 
information förbigås. 

12 I projektarbeten och övningsuppgifter vänder man sig ofta till den lokala industrin. 
Så här säger en lärare i den förstudie som låg till grund för utbildningsbeskrivningarna: 
"Vi kör alltså inte med konstruerade problem, konstruerade övningsuppgifter och sånt 
längre utan vi försöker att hela tiden, vi har kontakt med Norrbottens Järnverk, med 
Volvo i Umeå och så försöker vi hela tiden ta in verkliga problem liksom, som våra 
teknologer får jobba med ..." (Franke-Wikberg m fl , 1980). 
^ Social bakgrund ger inte heller alltid entydigt utslag på lägre skolnivåer när det 
gäller föreställningar. I en studie av gymnasieskolans undervisning om arbetslivet, 
visade sig att elevernas föreställningar i vissa fall kunde relateras till den nivå eller 
gymnasielinje de befann sig på, ibland till föräldrarnas position och ibland till kön 
(Frykholm & Nitzler, 1990). I en studie av bl a högstadieelevers föreställningar om 
studie- och yrkesval gav eleverna oberoende av social bakgrund övervägande uttryck 
för individorienterade föreställningar om valet. Skillnader fanns dock för andra frågor 
t ex "arbetets värde" (Åsemar, 1985). 
14 Denna större "frihet" kan kanske ses som en del av den övre medelklassens habitus 
(se bl a Broady, 1985 och Bourdieus sociologi). 
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De resultat som här avses gäller : 

a) Typ av förändring, där psykolog- och teknikstuderande oftare förändrades 
"oberoende" av initiala föreställningar, dvs enligt den typ av förändring som 
kallats "skifte". Det var också vanligare bland de teknikstuderande med 
förändringar i flera steg, inte bara till närmast liggande föreställning. 

b) "De uppgivna", som uteslutande återfanns bland de psykolog-teknikstuderande. 
c) Föreställningar som "kollektiva" representationer samt i viss mån problema-

tiserandet av handlandet, om man för de teknikstuderande även räknar med dem 
som problematiserade handlandet i relation till teknikens "avarter". 

Det som sammanför psykolog- och teknikerutbildningen förefaller vara att de, om 
än på olika sätt, provocerat och utmanat den traditionella bilden av de respektive 
yrkena. Psykologutbildningen har ifrågasatt psykologens funktion i den meningen 
att yrket indirekt innebär en legitimering av ett orättfärdigt samhälle. Tekniker
utbildningen har gjort de studerande uppmärksamma på ett flertal negativa effekter 
av teknisk utveckling samt att de som tekniker riskerar att bli "medskyldiga" i 
denna process. 

När det gäller "typ av förändring" kan det innebära att de studerandes initiala 
föreställningar i högre grad utmanats och ifrågasatts av utbildningarnas innehåll. 
De studerande har förmodligen i högre grad än på de andra utbildningarna 
"tvingats" reflektera över förhållanden de tidigare inte reflekterat över, vilket 
medfört att förändringarna i högre grad skett "oberoende" av tidigare föreställ
ningar. 

För "de uppgivna" förefaller förklaringen ligga i den "krock" som uppstår 
mellan de studerandes initiala föreställningar som i hög grad uttrycker förändrings
ambitioner och ett utbildningsinnehåll som direkt eller indirekt ifrågasatt huruvida 
förändringar är möjliga. De psykologstuderande gav ofta uttryck för B-
föreställningen i den första intervjun, medan de teknikstuderande gav uttryck för 
både A- och B-föreställningen. För de psykologstuderande föreföll, till skillnad 
från de teknikstuderande, en initial A-föreställning fungera som ett "vaccin" mot 
uppgivenheten. 

När det gäller föreställningar som "kollektiva" representationer kan förmodas 
att de "provokationer" som utbildningen förmedlat gjort de studerande 
uppmärksamma på att det finns flera olika sätt att föreställa sig yrket och dess 
funktion på. En medvetenhet om detta kommer till uttryck genom att de 
studerande direkt eller indirekt differentierar mellan olika föreställningar. För de 
psykologstuderande som problematiserade handlandet kan det kritiska utbildnings
innehållet i relation till etablerad praktik ha aktualiserat svårigheterna att som 
psykolog åstadkomma de önskvärda förändringarna. Det var ju också studerande 
med A- och B-föreställningar som problematiserade handlandet. För de 
teknikstuderande som problematiserade handlandet i relation till teknikens avarter 
föreföll det vara just uppmärksammandet av de negativa konsekvenserna av den 
tekniska utvecklingen som föranledde problematiseringen. 

Som en utvärdering av utbildningens effekter på de studerandes föreställningar 
om det framtida yrkets funktion, är det, som redan understrukits, viktigt att också 
framhålla att dessa effekter inte uppstår oberoende av de studerandes initiala 
föreställningar. Bakom de förändringar och stabiliseringar som skett finns de 
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enskilda studerandes tidigare erfarenheter och upplevelser av yrket, dels mer direkta 
erfarenheter men även indirekt förmedlade via massmedia och andra människor. 
Dessa tidigare erfarenheter manifesterades i de föreställningar de studerande gav 
uttryck för i den första intervjun i början av utbildningen. I detta sammanhang 
kan uppmärksammas att ungefär hälften av de studerande i början av utbildningen 
gav uttryck för fler än en föreställning, vilket innebär att spänningar och 
motsättningar inom den studerandes egen föreställningsvärld ofta är en del av 
inlärningens förutsättningar.15 

Vad som sedan händer med de studerandes föreställningar kan ses som en effekt 
av mötet mellan utlärningens förutsättningar (i vid mening) och inlärningens 
förutsättningar, dvs de studerandes initiala föreställningar. Detta möte kan dels 
innebära motsättningar mellan olika föreställningar, men det kan också innebära 
att individens föreställningar och de utbildningen huvudsakligen företräder mer 
eller mindre harmonierar. I det senare fallet torde effekten av mötet vara att den 
studerandes initiala föreställning utvecklas och konkretiseras. Någon fullständig 
harmoni kan dock inte förutsättas. En utbildning kan knappast antas förmedla 
endast en föreställning och även de studerande gav ofta uttryck för flera 
föreställningar, vilket innebär att motsättningar torde finnas även i dessa fall. 

När det gäller uppenbara motsättningar i mötet mellan individens 
föreställningar och de i utbildningen företrädda kan effekten antas bero på dels hur 
utarbetade och fast förankrade individens föreställningar är och dels på hur entydigt 
det "budskap" som förs fram i utbildningen är. För individens föreställningar kan 
vidare antas att de som lättast låter sig påverkas är de föreställningar som kan 
betraktas som "subjektiva representationer", samt att de som torde vara mest 
motståndskraftiga är de som fungerar som "ideologiska representationer". De olika 
representationsplanen kan sägas vara ett uttryck för hur medveten individen är om 
sina egna föreställningar och om föreställandet i sig. De individer för vilka 
föreställningar utgör ideologiska representationer, dvs en medveten grund för hur 
man skall handla, torde också vara svårast att "omvända". Att empiriskt 
kontrollera detta antagande är dock svårt i denna undersökning eftersom dessa 
studerande var så få i den första intervjuomgången. De två som problematiserade 
handlandet i relation till föreställningen i den första intervjun, gav dock även i den 
andra uttryck för denna föreställning som den ideala. 

Om utbildningen relativt entydigt representerar en föreställning, kan den också 
antas utgöra en massiv påverkansfaktor på de studerandes föreställningar. 
Ytterligare påverkan kan också det aktuella yrkets entydighet antas utöva. I 
dynamiken och motsättningen mellan de studerandes initiala föreställningar och de 
föreställningar om yrket som förmedlas i utbildningen samt i samhället i stort 
torde m a o svaret på frågan om de studerandes förändring eller stabilisering av 
föreställningar under högskoletiden ligga. 

Dessa motsättningar kan vara mer eller mindre medvetna för den studerande. Mer 
medvetna är de när den studerande differentierar mellan olika föreställningar (kollektiva 
representationer), t ex när en motsättning mellan vad som vore idealt och vad som är 
faktiskt, uppenbarats. Men även som mindre medvetna motsättningar kan de antas 
skapa spänningar inom individen, vilka kan utgöra en förändringspotential. En del 
studerande kunde t ex uppleva att "något" inte stämde i det de sade. 
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Teoriinriktad utvärdering 

En programförklaring som ofta angetts för den s k teoriinriktade utvärderingen är: 

" 1. att skildra vad som sker i det som synes ske 
2. att tala om varför just detta sker samt 
3. att ange möjligheterna för hur något annat kan ske" (Franke-Wikberg & 
Lundgren 1980, s 148). 

Föreliggande arbete har hittills berört de två första punkterna. I vad som främst 
framstår som yrkesförberedande kunskaps- och färdighetsöverföring har jag i detta 
arbete studerat vissa ideologiska förändringar som studerande vid fyra 
högskoleutbildningar genomgått under utbildningen. Härvidlag har jag också 
försökt lyfta fram de studerandes initiala föreställningar som betydelsefulla för vad 
som blir effekten av mötet med utbildningen. Dessa effekter är inte resulatet av att 
ett bestämt utbildningsinnehåll "flyttas in i huvudet" på den studerande, utan kan 
ses som resultatet av motsättningar och "dialog" mellan den studerandes initiala 
föreställningar och vissa utbildningskaraktäristika. 

När det gäller den tredje punkten ser jag det inte som min uppgift att diskutera 
vilket utbildningsinnehåll eller vilka föreställningar en utbildning borde 
företräda.Viktigare när det gäller utbildningarna vore kanske att de tog sin 
utgångspunkt i det faktum att yrkena är mångtydiga i föreställningshänseende, dvs 
människor har kvalitativt skilda föreställningar om vad ett specifikt yrke innebär. 
Det skulle för det första innebära en större medvetenhet om och lyhördhet för de 
studerandes initiala föreställningar från utbildningens sida. Som resultaten visat 
kan dessa föreställningar leda till att ett specifikt innehåll kan uppfattas helt olika 
av olika studerande och i vissa fall ge upphov till effekter som knappast kan vara 
önskvärda eller avsedda, t ex uppgivenhet. Slutsatsen av detta kan inte heller vara 
att undvika brännbara ämnen och bespara de studerande obehagliga "sanningar". 
Genom en medvetenhet om att med vissa initiala föreställningar kan t ex ett visst 
budskap få förlamande effekter hos den studerande, kan man dock tänka sig en 
"anpassning" av budskapet, såtillvida att man också problematiserar och diskuterar 
de olika möjligheter budskapet kan inrymma. En medvetenhet om de initiala 
föreställningarnas betydelse skulle kunna medföra en viss beredskap för och 
möjlighet att förebygga dylika icke-önskvärda konsekvenser.16 

Att ta sin utgångspunkt i de olika föreställningarna om yrkets funktion skulle 
för det andra kunna innebära att utbildningarna i högre grad försökte göra de 
studerande medvetna om att det finns olika sätt att föreställa sig yrket. Förutom att 
ge högskolestuderande ett yrkeskunnande är ett av målen för högskolan att 
befrämja kritiskt tänkande hos de studerande. Om man skulle relatera denna 
målsättning till resultaten av denna studie skulle det som jag ser det mer handla 

16 Inom inlärningsforskningen poängteras alltmer vikten av att bygga på de 
studerandes uppfattningar om de fenomen som skall studeras. Hounsell (1986) visar 
t ex med olika exempel hur man gått tillväga för att skaffa sig en "känsla för publiken". 
Även inom mer "handboksbetonad" litteratur om undervisning betonas hur viktigt det 
är att skaffa sig kännedom om kursdeltagarnas erfarenheter, förväntningar och 
förkunskaper (begreppskännedom o dyl), se t ex Björklund (1982). 
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om att medvetandegöra de studerande om dessa olika föreställningar, om t ex 
yrkets funktion, än att förmedla en bestämd kritisk föreställning. Om 
utbildningarna gjorde de studerande uppmärksamma på de olika föreställningarna 
om yrket, skulle de stimuleras att utifrån sina initiala föreställningar kritiskt 
granska, ta ställning till och göra ett eget medvetet val av alternativa 
föreställningar. Utbildningarna i psykologi och teknik förefaller till viss del ha 
levt upp till denna målsättning, medan framför allt läkarutbildningen framstår som 
om den förmedlat en väldigt entydig och självklar bild av läkaryrket. 

PROFESSIONALISERING 

Om detta arbete skulle betraktas i relation till professionaliseringsforskningen, 
skulle det i så fall vara som en undersökning av föreställningsinnehållet inom de 
olika professionerna.17 De olika föreställningskategorier som framkommit skulle 
kunna betraktas som olika "professionsideologier" inom samma yrke, vilka 
antingen ligger i linje med etablerad praxis eller står i motsättning till denna. Vid 
sidan av de mer etablerade professionaliseringsprojekten kan alternativa 
professionsideologier finnas och mellan de etablerade och de alternativa 
ideologierna pågår en ständig kamp. Om vi vidare antar att de förändringar av de 
studerandes föreställningar som skett mellan första och andra intervjun (med vissa 
undantag) innebär att de närmat sig de föreställningar som uttrycker innehållet i de 
mer etablerade professionaliseringsprojekten eller professionsideologierna, skulle 
en grov beskrivning av dem kunna göras. 

De ekonomstuderande indikerar med sina förändringar till framför allt D- men 
även E-föreställningen att den professionelle ekonomens egenskaper och talanger 
uppfattas som viktiga. Speciellt viktig är den människokännande förmågan för 
ekonomens arbetsledande funktion. Det råder dock delade meningar om huruvida de 
statliga regleringar och bestämmelser som finns ska accepteras eller inte. Här 
kanske en motsättning inom denna "professionsideologi" kan spåras. 

Läkaryrket har inom professionsforskningen betraktats som den ideal-typiska 
professionen, vilket det entydiga utfallet i föreställningshänseende hos de 
läkarstuderande, kanske kan ses som en bekräftelse på. I denna professionsideologi 
är läkarens främsta uppgift att bota och lindra enskilda patienters sjukdomar. Detta 
perspektiv har dock fått delvis nya innebörder i takt med nya rön inom 
forslaiingen, t ex ska läkaren nu också informera människor om en sund livsföring 
samt även uppmärksamma socialt och psykosomatiskt betingade sjukdomar. I det 
sistnämnda inslaget kan en motsättning skönjas bland de studerande, där vissa 
menar att läkaren kan bara ta hand om den somatiska sidan, andra problem får 
andra yrkesgrupper ta hand om, medan andra menar att utbildningen och yrkesverk
samheten måste anpassas till dessa nya krav. 

När det gäller de förändringar som de psykologstuderande genomgått blir det 
knappast rimligt att betrakta dessa som ett närmande till den professionelle 
psykologens. Dessa förändringar skulle jag snarare vilja se som uttryck för en 
alternativ professionsideologi för psykologen. Den kritiska psykologins utbred

Jag lämnar då frågan om de kan betraktas som professioner i traditionell mening 
därhän. 
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ning under 70-talet kan kanske ses som en indikation på att denna ideologi 
tillkämpade sig ett visst utrymme. Den lyckades dock inte "hålla ställningarna" 
utan förefaller under 80-talet ha trängts tillbaka. I de två föreställningar, A- och B-
föreställningarna, som det här handlar om ses psykologen på olika sätt i ett 
samhällsförändrande perspektiv, psykologens uppgift handlar till stora delar om att 
försöka förändra betingelserna för psykiska problems uppkomst. Motsättningarna 
mellan dessa båda föreställningar rör främst hur omfattande detta förändringsarbete 
är, om det räcker med att försöka förändra enskilda verksamheter, institutioner etc 
eller om det är nödvändigt med en systemförändring. 

De teknikstuderandes förändringar indikerar att man i denna professionsideologi 
sätter stor tilltro till de enskilda teknikernas förmågor och talanger. Här finns 
liksom för ekonomerna en motsättning mellan ett accepterande av att andra än 
teknikerna har inflytande över den tekniska utvecklingen, och en inställning där 
teknikern är den som med utgångspunkt i sina talanger och kunskaper utan 
inblandning av andra bör svara för utvecklingen. I teknikernas professionsideologi 
har också en miljömedvetenhet internaliserats, men även här råder delade meningar 
om vem som har och skall ha det yttersta ansvaret. 

I relation till Sarfatti-Larsons analys (se s 38 ff) skulle professionaliseringen 
av de studerande innebära att de i högre grad i slutet av utbildningen än i början ser 
individuella differenser som grundläggande för hur samhället och arbetsdelningen 
organiseras. Resultaten pekar således mot att det framför allt är de ekonom- och 
teknikstuderande som professionaliserats i denna mening 

För vart och ett av de olika yrkena finns, förutom vad jag här kallat 
professionsideologierna, även andra föreställningar eller alternativa professions
ideologier som står i motsättning till de etablerade. Hur starkt dessa lyckas hävda 
sig varierar mellan olika tidpunkter och olika yrken. Att A- och B-
föreställningarna var relativt utbredda bland de psykologstuderande indikerar att det 
för psykologerna vid denna tidpunkt fanns en början till en mer kritisk 
professionsideologi. 

KÖNSSKILLNADER 

När det gäller könsskillnader har resultaten visat att skillnaderna mellan kvinnliga 
och manliga studerande när det gäller vilka föreställningar man gett uttryck för, 
inte är särskilt stora. Några belägg för att kvinnorna skulle vara mer konservativa 
än männen, vilket tidiga undersökningar visat finns inte. Tvärtom finns en tendens 
till att de kvinnliga studerande i högre grad än de manliga förändrades "åt vänster" 
på föreställningsdimensionen. Nyare forskning har också visat att kvinnor i många 
frågor är mer radikala än män. Vidare förändrade de kvinnliga studerande i högre 
grad föreställning än de manliga samt förändrades något oftare "oberoende" av 
den/de initiala föreställningarna, dvs enligt den typ som kallats "skifte". 
Skillnader mellan kvinnliga och manliga studerande kan också tänkas komma till 
uttryck på en "lägre" nivå än föreställningsnivån, t ex hur man uttrycker sig och 
vilka konkretiseringar och exemplifieringar man gör. Vissa tendenser till 
skillnader mellan kvinnor och män som gav uttryck för samma 
föreställningskategori, fanns exempelvis i redovisningen av vilka problem inom 
sektorn de ansåg vara de mest centrala (jmf sid 108 ff). 
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Denna studie har inte varit inriktad på att undersöka och finna något speciellt 
kvinnligt perspektiv eller sätt att se på saker och ting. Om så hade varit fallet 
skulle inriktningen redan från början varit en annan och intervjufrågor och 
"uppföljningar" hade förmodligen sett annorlunda ut. Här har avsikten i stället 
varit att undersöka skillnader mellan kvinnliga och manliga högskolestuderande i 
en mer traditionell politisk/ideologisk dimension, med fokus riktat mot 
föreställningar om yrkets funktion i samhället. 

Till skillnad från de, framför allt sociologiska undersökningar som tidigare 
hänvisats till, har här funnits möjligheter att gå bakom ytliga "etiketter" av typen 
radikal eller konservativ, vilket resulterat i att de studerande sätt att resonera och 
föreställa sig det framtida yrket kunnat beskrivas i ett antal föreställnings
kategorier. Det är också de studerandes resonemang som varit det centrala och 
inte om de själva skulle beskriva sig som t ex radikala eller konservativa. 

De olika föreställningskategorier som kommit till uttryck innebär att de 
studerande går ut i arbetslivet med olika föreställningar om vad yrket skall och bör 
gå ut på. De har mao en beredskap för att arbeta på olika sätt och med olika 
målsättning, vilket kan antas få till följd att man kommer att söka sig till olika 
typer av verksamheter. Detta gäller både de kvinnliga och manliga studerande. De 
kvinnliga liksom manliga studerande återfinns inom alla föreställningskategorier, 
vilket innebär att de specifikt kvinnliga erfarenheter, som dock inte studerats i 
denna undersökning men som en mängd tidigare undersökningar pekat på,18 

kommer att influera olika typer av verksamheter, institutioner, positioner, 
politiska inriktningar och organisationer m m. 

Sammanfattande framåtblick 

När man som jag, förutom innehållet i de studerandes föreställningar om yrkets 
funktion, även studerat förändringar under högskoletiden, blir en stor del av 
redovisningar och resonemang om förklaringar inriktade mot fördelningar på 
föreställningar och mellan olika studerandegrupper etc. Jag vill dock igen 
framhålla att ett huvudresultat är de olika föreställningskategorier som beskriver 
innehållet i de studerandes föreställningar. Medan fördelningarna är specifika för de 
grupper som studerats och för den tidpunkt under vilken undersökningen 
genomfördes, kan kategoribeskrivningarna betraktas som mer generella. De kan 
med relativt stor säkerhet antas återfinnas även hos andra grupper och vid andra 
tidpunkter. 

Metodiskt har detta arbete visat att de analysmodeller som utvecklats inom 
projektet även underlättat studiet av de studerandes föreställningar om yrkets 
funktion i samhället. Detta innebär också att modellen med stor sannolikhet är 
användbar för ett studium av föreställningar om andra företeelser än de som 
studerats inom Long-projektet, under förutsättning att intresset är den politiskt-
ideologiska dimension som här fokuserats.19 

T ex ansvars- omsorgsrationalitet (Sörensen ,1982; Ve, 1982). 
För en utförlig diskussion av analysmodellerna se Zetterström, 1988. 
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En "fortsättning" som vi ofta diskuterat inom projektet är att söka upp "våra" 
studerande efter ett antal år som yrkesverksamma och på liknande sätt undersöka 
om och hur deras föreställningar förändrats. Att "tvingas" att i praktisk 
yrkesverksamhet handla, på det ena eller andra sättet kan antas utöva en stark press 
på de ideala föreställningarna, speciellt om dessa avviker från allmänt etablerade 
och inte är fast förankrade hos individen. Intressant vore också att fördjupa studiet, 
både teoretiskt och empiriskt, av föreställningarnas relation till handlandet. 

Föreställningskategorierna och analysmodellen skulle också möjliggöra ett 
studium av andra gruppers föreställningar, i större skala. Det vore m a o möjligt 
att utifrån kategoribeskrivningarna och modellen konstruera olika kategorispecifika 
påståenden om vissa företeelser för att studera hur större grupper tar ställning och 
därmed föreställer sig den aktuella företeelsen. 

Dessa och andra forskningsuppgifter skulle kunna bidra till att utöka och 
fördjupa förståelsen för hur ideologier sprids, förändras och upprätthålls. 
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SUMMARY 

Background 

The background to this work is the debate of the 70s on different evaluation 
approaches. The critics wanted, among other things, an explicit theoretical frame 
of reference for evaluation together with qualitative data and methods in order to 
generate new knowledge of the teaching process. One of the critics, Professor 
Sigbrit Franke-Wikberg, introduced the theory-generating evaluation approach 
(Franke-Wikberg & Lundgren, 1980). She also initiated a research project which, 
on the basis of this evaluation approach, aimed at studying long-term effects of 
higher education. This project was financed by the National Swedish Board of 
Universities and Colleges through their programme "Research on higher 
education". This project has already resulted in a dissertation1 and, in addition to 
this work, another dissertation is also being completed. 

The project started in 1977 and had a duration of six years. The project aimed 
at studying the transfer of ideologies in higher education by examining changes in 
students' notions of society, education and profession during their period of 
training. Slightly more than 100 students, distributed equally among the higher 
education programmes of economics, medicine, psychology and engineering were 
interviewed when entering these programmes and after a period of approximately 
three years. 

"Notions" have been a central concept within this project. Much work has 
been devoted to developing and defining this concept as well as to producing 
models for interview analyses. The theoretical frame of reference, presented at an 
early stage, emphasized the reproductive and legitimizing functions of higher 
education. Later, the conflicts between students' notions have made us tone down 
the structuralist approach and allow the subject more scope. The approach towards 
notions as relevant in a social perspective has been of great importance for the 
significance of the concept of notion. 

The different categories of notions are qualitatively different ways of 
conceptualizingdifferent social phenomena. The model for analysing the content of 
students' notions, created within this project, attributes different characteristica to 
these categories. This model is a system imposed by us on the material, a tool of 
interpretation. The categories of notions can be arranged in one dimension where, 
at one end, the social structure explains and attributes meaning to the particular 
phenomenon and where, at the other end, this phenomenon is explained by 
individual differences. The different categories can be regarded as "minitheories" of 
this particular phenomenon, but they also tell us som ething about the outlook on 
society and man. For our model of analysis we have used Bernstein's concepts 
"classification" (redefined to what is being classified) and "framing" (how the 
classification is realized). This model distinguishes between five qualitatively 
different categories and, in each category, classification and framing are located at 
different levels (see p. 15). The structure provided by this model for the different 
categories means that it can be used for analysing different problem areas and that 
it makes it possible to compare different fields and groups of students. 

1 Bo-Olof Zetterström: "Society as Notion" 1988. 
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The study of people's ideologies or notions is not only based on the interest to 
confirm these ideas/notions per se, but also on the assumption that, through the 
actions of individuals, they will have consequences for potential changes in 
society. In this project we have not been able to study whether students also act in 
accordance with their notions, but the relation notion-action can be problemized 
indirectly. A model of analysis has been designed in order to study to what extent 
the notions and the conceptualization per se are also reflected by the students. This 
model distinguishes between three different levels: notions as subjective, 
collective and ideological representations. The background to this model is an 
attempt at explaining the fact that individual students often manifested different 
notions of the same phenomenon. What seemed to be contradictory and 
inconsistent in individual students' notions often proved, after closer study and 
analysis, to be manifestations of direct or indirect distinctions between different 
notions. Students differentiated, for example, between notions expressing the 
factual and others expressing the ideal , between rule and exception, between 
their own and others' notions. 

Notions as subjective representations mean that a notion is taken for granted 
by the student and is regarded as the only way to interpret a particular 
phenomenon. If distinctions are made between different notions of the same 
phenomenon, different contexts are being differentiated. 

Notions as collective representations demonstrate that there are different 
notions of the same phenomenon and that there are conflicts between different 
notions. The aim of the empirical analysis at this level is to examine whether 
students differentiate between different notions. 

With notions as ideological representations students have realized that their 
students' conscious actions and efforts are based on his/her notions. Notions are 
regarded as realistic strategies of action. The student problemizes his/her actions 
by discussing the possibilities of applying an ideal and potential notion. 

Two models of analysis have thus been designed within this project in order to 
study students' notions and changes in these notions during their period of 
training. The model for the analysis of notions is a tool of interpretation, 
giving structure to the description of the qualitatively different ways in which 
students conceptualize different phenomena in society. The model for the 
analysis of reflections on notions describes changes in notions in a 
dimension applying to the degree of the students' awareness of their notions and of 
their conceptualization per se. 

In this project we have also tried to describe the four educational programmes 
in order to understand and explain how students' notions change and stabilize. How 
students change can, however, not only be explained by means of the educational 
content. Students' initial notions are also important. There is not a "blank space" 
in the students' heads which the education is supposed to fill with a content. The 
students' notions when entering the educational programme will instead influence 
how a given educational content is received. The answer to the question of how 
students' notions change during their period of training must be sought in the 
meeting between the notions represented by the education and the students' initial 
notions. 
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The Dissertation 

This dissertation deals with students' notions of the function in society of their 
future profession. The overall aim is to study what notions of the function of the 
profession are actually represented by the students and to describe the content of 
these notions. Another aim is to, based on the two above-mentioned analysis 
models, study how students' notions of the function of their future profession 
change during their period of training. 

The interview questions, forming the basis of the analysis, deal for example 
with how a capable economist/doctor/psychologist/engineer should be, why these 
particular professions exist, and with their function in society. Based on the 
students' answers to these questions and by means of the model for the analysis of 
notions, a number of categories of notions were designed for each educational 
programme. After that, every individual student's answers have been analysed 
regarding, on one hand, which notions these answers reflect and, on the other, by 
means of the model for reflections on notions, i.e. whether the students 
differentiate between different notions and whether they problemize their actions. 
One starting-point has been the fact that students' initial notions are of great 
importance for changes in these notions. In order to illustrate this phenomenon I 
have, in connection with the analysis of the second interview, studied and 
systematized the different types according to which the students changed. 

Interviews and analyses of interviews involve specific problems. The first 
problem is the interview situation, i.e. does the interviewee express what he/she 
really feels? This problem has been "tackled" in various ways. Before the 
interview began, it was pointed out that many of the questions were big and lacked 
correct answers and that the interesting thing was the interviewee's own opinion. 
Each problem area generally began with a question of the type: "What is your 
view of...?", followed by more specific follow-up questions providing the students 
with the opportunity to motivate and substantiate their standpoints. Thus, we 
could, to a certain extent, check that the answers and standpoints given by the 
students were what they actually felt. Nor did we summarize the students' answers 
like this: "Thus, you mean that...?". Instead, we asked follow-up questions until 
their standpoint was clear in order to avoid the risk of "putting the words into their 
mouths". 

Another problem regarding the interview analysis itself is the unavoidable 
interpretation problem in the processing of the interviews. The problem is, in 
other words, whether the interpretation and categorization made of the individual 
students' answers are correct. Here, we have first of all used the model for the 
analysis of notions since it points out the characteristics of the different categories 
of notions. Secondly, our experience of many years' work with interview analyses 
has sharpened the precision. Thirdly, when the interpretations have been 
unreliable, independent assessments have been made within the project group, 
whereupon each individual case has been discussed. Cases with a certain remaining 
unreliability have been indicated in the results. A sample of interviews have also 
been classified by another reviewer, showing a correspondence of 80 per cent. 

The result of the analysis of notions was that five qualitatively different 
categories of notions could be discerned among students of economics, psychology 
and engineering, whereas only three could be found among students of medicine. 
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The categories run on a dimension from the profession being regarded as 
manifestations of and subordinate to an economic-political system, to the 
profession being regarded as manifestations of and subordinate to individual 
differences. Each category forms a whole, a structure giving meaning to individual 
words and expressions. For students of medicine, "preventive care" means, for 
example, completely different things depending on their notions of the doctor's 
function. According to one notion this could mean that the doctor can and should 
work for a better society by, for example, drawing attention to bad working 
environments, whereas it, according to another notion could mean that the doctor 
should inform people in order to enable them to avoid unhealthy elements in 
society. The various categories of notions have been given names intended to, 
somewhat incisively, summarize their content. There is a detailed description of 
contents for each category. The categories of notions have been classified as 
follows: 

The professional function of the economist: 

A The involuntary executor of the system 
B The neutral tightrope walker 
C The protector of the company 
D The visionary but controlled creator of future 
E The visionary and uncontrolled creator of future 

The professional function of the doctor: 

A The involuntary preserver of the system 
B The active social reformer 
C The flexible medical attendant 

The professional function of the psychologist: 

A The split personality encouraging awareness and legitimizing society 
B The socially minded informant 
C The emphatic socialization expert 
D The therapist for the victims of circumstances 
E The hardener of the beaten souls 

The professional function of the engineer: 

A The dependent but critical constructor 
B The responsible reformer of technology 
C The protector of the company's engineering 
D The creative but controlled developer of technology 
E The creative and uncontrolled developer of technology 

The most common initial notion for all educational programmes is found in the 
middle position, C. In short, this notion is an adjustment to a given situation. 
The way in which a professional activity is regarded today, demands certain things 
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from the person exercising this particular profession. The economist must have 
the knowledge required by the Government and the legislation about, for example, 
accounting and about the internal management of a company, to get the two sides 
of the accounts to agree, etc. The doctor must first of all be able to make a 
correct diagnosis in order to cure or relieve illness. The psychologist must have 
knowledge about people's ways of functioning in order to be able to help them to 
deal with an insecure and demanding life. The engineer must possess technical 
know-how required by the companies. Different lines of trade also require different 
kinds of specific knowledge. These notions are all based on the ambition to find 
out how the existing professional activity is organized. The function of each of 
these professions is to fulfil this goal in the best possible way. The other 
categories of notions, A, B and D, E, have other starting-points. In the two (A, B) 
that in various ways are based on society, the students have normative claims on 
the social reforms that the person practising the profession could contribute to. In 
the other two (D, E), based on individual differences, the professional function is 
defined by the individual's characteristics. 

The results of the second interview, made at the end of the training can, on 
one hand, be said to illustrate how students' notions are influenced by the 
education and by external factors. Certain effects specific for the educational 
programme appear when the students are focused at group level. However, the 
results can, on the other hand, be said to illustrate the importance of the 
individual for the result in terms of students' notions. Effects specific for each 
individual and the importance of students' initial notions appear when the focus is 
on individual students. 

One example of tendencies specific for the educational programmes is the 
direction of change. In the second interview, fewer students manifested the above-
mentioned and predominant notion (C). This applied to all educational 
programmes, except medicine, where it dominated at the beginning and even more 
at the end of the training. A larger number of students of economics and 
engineering manifested the two notions (D, E) that in various ways consider the 
individual qualifications and characteristics of the economist and engineer to be 
important for the function of developing the company. A larger number of 
students of psychology manifested the notion of the social system being decisive 
of people's mental health (A), also meaning that the therapeutic function of the 
psychologist is considered to legitimize society. 

In the descriptions of the educations made within the project, the relation of 
the educations to the production (Bernstein, 1977) was based on educational 
documents and on interviews with teachers and students. Economics and 
engineering were in this respect considered to have a more direct relation to the 
production compared with medicine and psychology. The two former educational 
programmes include practical periods and project work, thus preparing the students 
for professional activity in industry and commerce and for positions where notions 
of the importance of individual qualifications for both personal and company 
success are probably quite widespread. The fact that a larger number of students of 
economics and engineering manifested these notions seems reasonable, considering 
the more direct relation to the production of these educational programmes. 

The fact that a larger number of students of psychology manifested the notion 
that the social system defines the professional function can indirectly be related to 
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the weaker relation of this education to the production. This provides larger scope 
for notions expressing criticism of society. Two substudies carried out within the 
framework of this project2 also pointed to the ambiguity of the psychological 
profession (regarding how to work, with what groups and according to what 
theories), which may have contributed to a larger scope for critical notions. The 
concentration of students of medicine to the above-mentioned middle position is, 
however, more difficult to explain on the basis of the indirect relation of this 
education to the production. But if the psychological profession appeared 
ambiguous, the medical profession appeared unambiguous in the above-
mentioned substudies. There seems to be one very frequent notion, both among 
the public and the professionally active doctors regarding the function of the 
doctors. The duties of the doctors are to receive patients, make diagnoses and 
prescribe treatment which, in simplified terms, is also the notion of most medical 
students of their professional function. If the image of the doctor is unambiguous 
both within the profession and among the public, it will probably also be a great 
influence on the education and, finally, also on students' notions. 

Regarding the analysis of the students' reflections on notions and of the 
conceptualization, I have studied to what extent the students directly or indirectly 
differentiated between the various notions they manifested (collective 
representations), and whether they problemized their actions in relation to the 
notion they thought should apply to the professional activity (ideological 
representations). This dimension was, however, not introduced when the 
interviews were made and, thus, it has not deliberately been elucidated in the 
interviews. For the empirical analysis, I have therefore used the students' 
spontaneous manifestations of this dimension. Thus, the lack of spontaneous 
manifestations of notions as collective and ideological representations does not 
necessarily mean that they are actually missing and, therefore, these results must 
be interpreted with cextra aution. However, the results indicate certain tendencies 
specific for the educational programmes. 

In the first interview only a few students, irrespective of educational 
programme, differentiate between notions, whereas in the second interview the 
number of s tudents of psychology and engineering has increased regarding this 
aspect. Only two students problemized their actions in the first interview. In the 
second interview this number had increased and this increase was largely due to the 
students of psychology. Quite a few students of engineering also problemized their 
actions in the second interview, but not in direct relation to a specific notion but 
in relation to what can primarily be described as "the negative aspects of 
technology". These students were of the opinion that technology had many 
negative effects (e.g. pollution), and therefore they wanted to improve 
environment, construct aids for the disabled, etc. 

The tendencies specific for the educational programmes in this analysis shows, 
in contrast to the former analysis, that there are resemblances between, on one 

2 One of these substudies was a survey of journals, where one journal was studied for 
each profession (a selection over a period of seven years) in order to find out what 
topics were discussed within each profession. The second substudy was a paper written 
within the framework of the project, for which the public was interviewed regarding 
their notions of these professions. 
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hand, the students of psychology and engineering, and between the students of 
economics and medicine on the other. In the second interview, the former groups 
of students differentiate to a greater extent between various notions and they also 
problemize their actions to a greater extent than the latter. Both the educations of 
psychology and engineering have, in various ways, provoked and challenged the 
traditional image of these professions. The psychological training included a 
course on the role of psychology in society, where the system-preserving function 
of the psychologist was emphasized; by receiving and treating individual clients 
whose problems are largely due to the strains imposed by society on the 
individual, the psychologist also gets a legitimizing function. Similar ideas were 
also discussed in the mass media and at public seminars and lectures at the 
university at the time of these interviews, which can be assumed to have 
reinforced these aspects of the education. 

The students of engineering have during their training, parallel with the 
technical and scientific subjects, also studied social subjects, ergonomics and 
current social problems. These aspects of the education have made the students 
aware of a number of negative effects of technical development and of the fact that 
they as technicians run the risk of becoming accessories to this process. The 
debate on, for example, pollution and industrial injuries has probably also 
influenced the students of engineering to problemize the function of the technician 
in society. 

These "provocations" can be assumed to have made the students of both 
psychology and engineering aware of the fact that there are several different ways 
of conceptualizing the profession and its function. This is manifested in the fact 
that the students, directly or indirectly, differentiate between various notions. The 
most frequent basis of differentiation was between the ideal and the factual. 

The students of psychology were also the group of students who, to the 
greatest extent, problemized their actions in relation to the ideal notion and these 
problemizations were found among students who thought that the psychologist 
should have a reforming function in society. In this respect, the critical content of 
the education in relation to what the students know and to what they have been 
told about the established practice, can be assumed to have focused the difficulties 
to produce the desirable changes as professionally active psychologists. For the 
students of engineering who problemized their actions in relation to the negative 
aspects of technology, it seemed to be the observation of the negative 
consequences of the technical development that produced this problemization. 

The students of economics and medicine took, much more unreflectingly, their 
future professions for granted. These professional functions do not seem to have 
been questioned in the same way in the education and in t he public debate. There 
were, however, also students of medicine with more critical notions who wanted a 
more problemizing and provocative education regarding the function of the doctor. 

The importance of the initial notions for how students changed appeared at 
a closer examination of the observed changes. Slightly less than half of the 
students manifested another predominant notion at the second interview.3 The 

3 The students could, of course, also change without changing their predominant 
notion. First of all, they could have developed and concretized the initial notion. 
Secondly, students with "mixed" notions in the first interview could differentiate 
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most frequent type of change has been called reinforcement in this dissertation, 
meaning that a subordinate notion, manifested to a certain degree by the student in 
addition to the predominant notion, has been reinforced during the training and has 
now become the predominant one. Another type of change, here called defusing, 
means that an initially predominant notion is also manifested in the second 
interview, but now as subordinate and that a new notion has become predominant. 
Finally, there is a change called shift, meaning that the initial notion is replaced 
by another and new notion. The two former changes are, in other words, 
characterized by the fact that they have not occurred completely independent of the 
initial notion. These two types were together almost twice as frequent as "shift". 
It has also often been possible, even regarding seemingly great changes, to detect 
certain signs and "openings" in the first interview foreshadowing the occurring 
change. 

The importance of the initial notions can also be observed by the fact that all 
students in the same educational programme have not undergone the same change 
in the second interview, i.e. to the same notion. The different educational 
programmes can, properly speaking, not be assumed to be so homogeneous that 
they only convey one notion of the function of the profession. Provided that 
several notions are manifested in the content of the education it seems as if 
students1 different initial notions result in certain parts of this content being 
perceived and incorporated, whereas other parts are being "overlooked". This is 
also indicated by some changes colliding with the trends specific for the 
educational programmes. The majority of all changes have occurred towards 
closely related notions and not towards notions far away from the initial ones. 

At the same time as the individual's notions can be regarded as the result of 
earlier experiences and of the influence from other notions, they can also be 
regarded as the individual opposition to or as the breeding ground for other 
notions. 

Apart from providing students with professional knowledge, one of the goals 
of higher education is to encourage critical thinking. If this goal should be related 
to the results of this study it would, in my opinion, be more desirable that the 
educations should convey awareness of the fact that there are different notions of 
the function of a profession, instead of conveying a defined critical notion. If the 
education actively conveys different notions of the profession, students will, on 
the basis of their own initial notions, be stimulated to make critical examinations 
of, to decide on, and to make their own choice of alternative notions. The 
educational programmes of psychology and engineering seem to have lived up to 
this goal, at least to some extent, whereas primarily the training of doctors seems 
to have conveyed a very unambiguous and clear-cut image of the medical 
profession. 

On the whole, the results thus indicate that both the educational content as 
well as students' initial notions are decisive of how students' notions change 
during the period of training. The answer to the question of s tudents' change or 
stabilization of notions during their period of training can, in other words, be 

between them in the second interview. Thirdly, the students could, in addition to the 
predominant notion recurring in the second interview, also manifest a new subordinate 
notion or an initially subordinate notion could have disappeared. 
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found in the dynamics and in the opposition between students' initial notions and 
the notions of the profession conveyed by the education and by society at large. 

Suggestions for further research on die basis of this work are, for example, to 
make a follow-up study of the students who were interviewed for this work in 
order to find out if and how their notions have changed after a period of 
professional activity in each sector. It would also be interesting to carry out deeper 
studies in accordance with the model for reflections on notions and, thus, elucidate 
the question of the relation between notions and actions. The notions of other 
groups of students can also be studied by means of the model for the analysis of 
notions and of the categories of notions presented in this work. Larger groups also 
be studied by means of various statements specific for each category and by means 
of questionnaires. 

These suggestions for further research could contribute to a greater and deeper 
understanding of how ideologies spread, change and how they are preserved by 
individuals and by groups of individuals. With my dissertation I have tried to 
make a contribution to this important and interesting field of research. 
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Bilaga 1 

Intervmschema för intervjutillfälle 1 ( TI )  

1 a. Vad sysslar Du med på Din fritid (Vilka umgås Du mest med?) 
b. Kan Du beskriva hur en typisk arbetsdag ser ut för Dig? 

2. Varför har Du valt just denna utbildning? 

3. Vad förväntar Du Dig av den här utbildningen (Du just har påbörjat?) 
- Vad förväntar Du dig att få lära Dig under utbildningen? 
- Hur tror Du att undervisningen kommer att bedrivas? 

Ger det den bästa inlärningen? 
- Vad tror Du kännetecknar lärar- respektive elevrollen i utbildningen? 

4. Vilka fördelar kommer den här utbildningen att medföra för Dig? 
- Kommer den att medföra några nackdelar? 

5. Hur uppfattar Du skillnaderna mellan olika yrkesgrupper i vårt samhälle? 
Finns det skillnader? 
a. Är det nödvändigt med (löne-)skillnader? 
b. Är det nödvändigt med förändring? 

6. Vad beror det på att "folk" hamnar i olika utbildningar och yrken? 
- Varför blir vissa framgångsrika och andra utslagna i skolan och i sam

hället? 

7 a. Hur tycker Du att en skicklig xx bör vara? 
b. Hur bör xx förhålla sig till sina medarbetare? 
c. Är det något speciellt som kännetecknar xx som yrkeskår? 

8 a. Varför finns det xx? Vilken funktion fyller xx? (Andra funktioner?) 
b. Hur ser Du på Din framtida yrkesfunktion? (Hur vill Du använda de kun

skaper Du har tillägnat Dig?) 

9. Vad är avgörande för hur man klarar sig inom högre utbildning av den typ 
Du befinner Dig i? 
- Är de här "egenskaperna", faktorerna viktiga för att bli en bra xx? 
- Inverkar de spärrar och antagningskriterier som nu gäller för utbildningen 

på kvalitén på färdiga xx? 
- Bör undervisningen förändras på grund av de nya antagningsregler som 

gäller nu? 



10. Innebär högre utbildning att de studerande påverkas på något sätt? 
- Påverkan i samband med den här specifika utbildningen? 
- Vad i utbildningen orsakar detta? 
- Hur ser Du på Dig själv utifrån utbildningens påverkan? 

I l a .  P å v e r k a r  d e n  s o c i a l a  b a k g r u n d e n  ( t  e x  h e m f ö r h å l l a n d e n ,  u t b i l d n i n g s t r a d i t i o n  
i familjen) den studerandes sätt att fungera i utbildningen? 

b. Vad har Dina föräldrar för utbildning? 
Vad läser Ni hemma hos Dig? 
Hur ser man på utbildning hemma hos Dig? 
Har Du uppmuntrats hemifrån att studera? 

c. Hur ser Du på den sociala bakgrundens påverkan vad gäller Dig? 

12. Om Du tänker på förhållandena inom den xx-sektorn i stort - vilka problem 
är de mest centrala? (Finns det andra problem?) 
- Är något utav problemen mer grundläggande än de andra? 
- Vad är det som åstadkommer problemen? (Något samband mellan 

orsakerna? 
- Vad kan man göra för att lösa problemen? 
- Förväntar Du Dig att den här typen av problem behandlas inom utbild

ningen? 

13. Hur ser Du på den tekniska utvecklingen i vårt samhälle i stort? 

Till sist har vi fyra frågor som är hämtade från vardera ämnesområde, alltså 
psykologi, medicin, ekonomi och teknik. Det är frågor som företrädare för de här 
olika ämnena på något sätt ansett kontroversiella eller där meningarna och 
åsikterna går isär. 

14. Vad beror det på att folk blir psykiskt sjuka? 
15. Vem ska enligt Din mening äga företag? 
16. Om man känner till orsaken till en sjukdom, kommer den då att försvinna? 

Varför? Exempel? Hur ska det gå till i praktiken? 
17. Hur ser Du på den enskilda teknikerns ansvar i fråga om teknisk utveck

ling? 



Intervjuschemfl för intervjutillfälle 2 (T2) 

1 a. Vad sysslar Du med på din fritid? (Vilka umgås du mest med?) 
b. Kan Du beskriva hur en typisk arbetsdag ser ut för Dig? 

2. Vad är utmärkande för den utbildning Du befinner Dig i? 
- Hur bedrivs undervisningen? 
- Vad kännetecknar lärar- respektive elevroller i utbildningen? 
- Vad är det Du fått lära Dig? (Kunskapsinnehåll) 
- Är det något speciellt synsätt som genomsyrar utbildningen? 

(Finns det några värderingar som kommer till uttryck i utbildningens 
innehåll och/eller uppläggning?) 
Gör Du som studerande något för att förändra utbildningen? 

3. Behandlas frågan om xx:s roll i samhället i utbildningen? Hur? Vad sägs? 
Hur ser Du på den frågan? 

4. Hur ser Du på Dig själv utifrån utbildningens påverkan? 

5. Vilka fördelar kommer denna utbildning att medföra för Dig? 
- Kommer den att medföra några nackdelar? 

6. Hur uppfattar Du skillnaderna mellan olika yrkesgrupper i vårt samhälle? 
- Är det önskvärt med en förändring? 
- Är det nödvändigt med (löne-)skillnader? 

7. Vad är allmänt sett bestämmande för att "folk" hamnar i olika utbildningar 
och yrken? 
- Varför blir vissa framgångsrika? 
- Varför blir vissa utslagna? 

8 a. Hur tycker Du att en skicklig xx bör vara? 
b. Är det något speciellt som kännetecknar xx som yrkeskår? 

9 a. Varför finns det xx? Vilken funktion fyller xx? (Andra funktioner?) 
b. Hur ser Du på Din framtida yrkesfunktion? (Hur vill Du använda de kun

skaper Du har tillägnat Dig?) 
c. Har Du några funderingar på vad Du ska specialisera Dig på? 

10. Om Du tänker på förhållandena inom den xx-sektorn i stort - vilka problem 
är de mest centrala? (Finns det andra problem ?) 
- Är något av problemen mer grundläggande än de andra? 
- Vad är det som åstadkommer problemen? 
- Behandlas den här typen av problem inom utbildningen? 

11. Hur ser Du på den tekniska utvecklingen i stort i vårt samhälle? 



Till sist har vi fyra frågor som är hämtade från vardera ämnesområde, alltså 
psykologi, medicin, ekonomi och teknik. Det är frågor som företrädare för de här 
olika ämnena på något sätt ansett kontroversiella eller där meningarna och 
åsikterna går isär. 

12. Vad beror det på att folk blir psykiskt sjuka? 

13. Vad beror det på att folk inte blir friskare trots att kunskapen om olika 
sjukdomar ständigt ökar? 

14. Vem ska enligt Din mening äga företagen? 
- Vad ser Du för fördelar med det? 

15. Hur ser Du på den enskilda teknikerns ansvar i fråga om teknisk utveck
ling? 



Bilaga 2 

ENKÄT TILL STUDERANDE 

Namn: 

Född år: 

1. Föräldrars yrke: Moder 

Fader 

2. Vilka tidigare skolor/utbildningar har Du genomgått innan Du antogs till denna 
utbildning? 

3. Har Du någon arbetslivserfarenhet (utöver feriearbete)? 
Om ja, vilken och hur lång? 

4. Vilken utbildning hade Du valt i första hand? 

5. Vilken utbildningsort hade Du valt i första hand? 

6. Har Du bestämt Dig för att fullfölja utbildningen på denna ort? 
Om inte, av vilka/vilket skäl skulle Du avbryta studierna? 

7. Är det första gången Du påbörjar denna utbildning? 

8. Är Du intresserad av att delta i vår undersökning? (Stryk under det alternativ Du 
tycker bäst motsvarar Din inställning) 

Hemskt gärna Gärna Tveksam Absolut inte 

9. Hur når vi Dig enklast? Ange aktuell adress och telefonnummer. 

Adress: 

Telefon: Riktnr: 
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