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Abstract 
Lifelong learning (LLL), a concept dating back to the 1920s, is much used both by the OECD, UNESCO and the EU. But while 
intergovernmental think-tanks and supranational organisations often use the term in a positive sense, many (not least scholars) are 
critical of the term. The critique either deals with the lack of a universal definition, that the implicit responsibility for LLL has 
shifted onto the individual, or that the meaning of the term has shifted from a humanistic one linked to the personal development 
and a better society to a neoliberal one that involves growth, competition, globalisation and human capital theory. This study is 
based on interviews with nine trade union representatives on their understandings of lifelong learning. The results showed that 
while LLL was positively viewed by most, there was virtually no communication vis-à-vis members on the topic, most trade 
unions have no policy regarding LLL, and responses from representatives were sometimes self-conflicting. 
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INLEDNING 
Livslångt lärande – ett begrepp som kanske för tankarna till positiva saker som ständig och personlig 
utveckling, komvux och annan vuxenutbildning, ständigt nya möjligheter. Eller? Är det verkligen det som 
menas med uttrycket? Finns det över huvud taget en enhetlig definition av begreppet? Och är begreppets 
innehåll verkligen så entydigt positivt? 

Livslångt lärande är ett begrepp som figurerar i många sammanhang. Organisationen för ekonomiskt 
samarbete (OECD) har skrivit två rapporter som handlar om livslångt lärande (eng. lifelong learning) (Kallen 
& Bengtsson 1973; OECD 1996). Även EU har producerat rapporter, exempelvis det som kallas för 
’Delors-rapporten’ (Europeiska Gemenskapernas kommission 1993) och andra texter (Europeiska 
Kommissionen 2000) som rör livslångt lärande. 1996 utsågs till Europeiska året för livslångt lärande 
(Europeiska kommissionen 1997), och EU har inrättat ett europeiskt område för livslångt lärande 
(Europeiska kommissionen 2001). 

I Sverige har flera fackförbund anammat begreppet. LO (Landsorganisationen i Sverige) har skrivit en 
rapport om Livslångt lärande i arbetslivet (Ardizzone 2001). Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) har i 
olika sammanhang använt begreppet livslångt lärande, bland annat i samband med TCO:s 
utbildningskonferens 2008 (Nordh 2008); TCO förespråkar även individuellt kompetenssparande som ett 
sätt att åstadkomma "ett verkligt livslångt lärande" (Hägglund & Nordh 2007). Fackförbunden har även 
deltagit i en statlig utredning som i maj 2000 överlämnade delbetänkandet Individuellt kompetenssparande, IKS 
– en stimulans för det livslånga lärandet (Arbetsmarknadsdepartementet 2000). 

Men det finns ingen entydig, universell definition av livslångt lärande; istället finns ett antal olika 
definitioner, exempelvis inom EU, som får betraktas som specifika för de sammanhang där de 
förekommer. Rubenson (1996), Gustavsson (1996) och Biesta (2006) menar dessutom att begreppet har 
gått från att ha en humanistisk, idealistisk innebörd till att ha en ekonomisk-politisk, nyliberal innebörd 
som syftar till större konkurrenskraft och ökad tillväxt och produktivitet. Övergången till en ekonomisk-
politisk, nyliberal innebörd är något som lett till kritik av begreppet (se exempelvis Preston 1999 och Field 
2000). 

Begreppet har också kritiserats av andra skäl. Kritiken faller oftast inom en av tre kategorier: 1) att 
begreppet saknar fastställd definition; 2) att begreppet innebär att individen bär ett eget ansvar för sitt eget 
livslånga lärande och därmed även sin egen anställningsbarhet (se exempelvis Carelli 1979; Rubenson 
1996; Bergstedt 1996; Field 2000; Skolverket 2000; Tuijnman & Boström 2002; Biesta 2006; Olssen 2008; 
Fejes & Berglund 2010); 3) den ekonomiska innebörden av uttrycket (se exempelvis Rubenson 1996; 
Preston 1999; Elliot 1999; Field 2000; Biesta 2006). 

Kritiken mot livslångt lärande kan också ses mot bakgrund av att begreppet ofta nämns tillsammans 
med tillväxt (se exempelvis Kallen & Bengtsson 1973; OECD 1996; Delors et al. 1996; Rubenson 1996; 
Skolverket 2000; UNESCO 2001; Nicoll 2006), ytterligare ett begrepp som också kommit att kritiseras 
under de senaste 40 åren (se exempelvis Meadows et al. 1972; Hirsch 1976; Daly & Townsend 1993; 
Woodward & Simms 2006; Turner 2008; Jackson 2009a; Jackson 2009b; Simms et al. 2010; Purdey 2010). 

Mot bakgrund av att livslångt lärande kan ha olika definitioner i olika sammanhang och dessutom är 
kritiserat, och med tanke på att olika fackförbund i olika sammanhang använder begreppet, så kan man 
fråga sig hur fackförbunden förstår begreppet på ett djupare plan. Vad läser de in i begreppet livslångt 
lärande? Ställer de sig bakom begreppet och i så fall varför? Ser de att begreppet är till nytta för deras 
medlemmar och i så fall på vilket sätt? 

Empiriska undersökningar som rör förståelsen av livslångt lärande (Martin 2002; Cruikshank 2008) 
visar dels att förståelsen av begreppet är något begränsad bland drygt 120 undersökta småföretag i 
Storbritannien (Martin 2002) samt att ett antal fackrepresentanter och vuxenutbildare i Kanada ställer sig 
kritiska till begreppet (Cruikshank 2008). 

Vid institutionen för pedagogik vid Umeå Universitet definieras pedagogik som ett ämne där man 
studerar ”bl.a. olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser” 
(se exempelvis Nilsson, 2005, s. 2). Denna uppsats kan anses ligga inom ramen för det pedagogiska 
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området på så vis att den försöker gräva i fackförbundens förståelse av begreppet livslångt lärande, vilket 
berör utbildning och lärande enligt beskrivningen ovan. 
Utöver från Cruickshank (2008) har jag inte hittat någon undersökning som tittar på fackförbundens syn 
på begreppet livslångt lärande. Cruickshank (2008) respektive Martin (2002) är de enda undersökningarna 
jag hittat som tittar på enskilda individers förståelse av begreppet. Och ingen av dessa undersökningar 
berör direkt Sverige eller Norden. På det viset kanske min uppsats kan bidra med nya kunskaper som kan 
läggas till de redan existerande. 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

Livslångt lärande – kort historik 
Livslångt lärande kan spåras tillbaka till 1920-talets England, där Basil Yeaxlee 1929 publicerade sin bok 
Lifelong Education (Yeaxlee 1929). Även den amerikanske utbildaren Eduard Lindeman brukar ibland 
nämnas genom hans arbete för vuxenutbildning och hans bok The Meaning of Adult Education (Lindeman 
1926). Livslångt lärande under den här perioden var i hög grad en fråga om mänsklig utveckling, det var en 
humanistisk eller idealistisk variant, för att använda Gustavssons (1996) ordval (mer om det längre fram). 
Exempelvis så var Basil Yeaxlee religiöst färgad i sin syn på utbildning, mer specifikt ur ett kristet 
perspektiv, och han menade att vuxenutbildning kunde betraktas som en andlig aktivitet (Cross-Durant 
1984). Även under 1960- och 70-talen, precis som under den första halvan av 1900-talet, präglades 
utbildningsdebatten av humanistiska idéer om utveckling av hela människan (Tuschling & Engemann 
2006). I slutet av 1970-talet publicerade Rom-klubben sin skrift No Limits to Learning (Botkin et al. 1979) 
där de förespråkade livslångt lärande som en del av lösningen på en mängd globala problem som 
exempelvis miljöförstöring och diskriminering.  

Både Yeaxlee (1929) och Lindeman (1926) diskuterade livslångt lärande i form av vuxenutbildning och 
begreppet lifelong education användes tidigare som utbytbart mot just vuxenutbildning (Rubenson 1996). 
Gustavsson (1996) noterar också att diskussionen om livslångt lärande på 1970-talet kretsade kring 
vuxenutbildning. Gustavsson (1996) och Gustavsson & Osman (1996) noterar vidare att legitimiteten hos 
vuxenutbildningen länge baserats på tanken att vuxna lär sig på basis av erfarenheter gjorda under sitt 
dittillsvarande liv i form av arbete, skola och familj. 

Från 1970-talets början och framåt så fick livslångt lärande betydelse i internationella diskussioner om 
utbildning (Gustavsson 1996). 1972 publicerade UNESCO rapporten Learning to be (Faure et al. 1972) där 
de beskrev sin vision om utbildning som något som kunde pågå under ett helt liv, både i formella och 
informella sammanhang och som kunde tjäna många syften. Året därpå publicerade OECD rapporten 
Recurrent Education: a Strategy for Lifelong Learning (Kallen & Bengtsson 1973) och år 1996 publicerade 
OECD ytterligare en rapport, Lifelong Learning for All (OECD 1996). Samma år publicerade UNESCO 
ytterligare en rapport, Learning: the treasure within (Delors et al. 1996).  

Begreppet livslångt lärande återkom 1993 då det som då fortfarande var Europeiska Gemenskapen 
(EC European Community) publicerade rapporten Growth, competitiveness, employment, ibland även kallad 
'Delors-rapporten' (Europeiska Gemenskapernas kommission 1993); I denna rapport utgjorde begreppet 
livslångt lärande en av hörnstenarna (Field 2000). 1996 utsågs till det Europeiska året för livslångt lärande 
(Europeiska kommissionen 1997). Och Europeiska rådet menade, i samband med sitt möte i Lissabon i 
mars 2000, att man gjort en övergång in i kunskapsåldern och att inriktningen på livslångt lärande därför 
var en förutsättning för att övergången till en kunskapsbaserad ekonomi och ett kunskapsbaserat samhälle 
skulle bli lyckad (Europeiska Kommissionen 2000). Strävan mot att skapa en kunskapsdriven ekonomi 
inom EU noteras även inom forskningen kring livslångt lärande (Nicoll 2006). EU har dessutom inrättat 
ett europeiskt område för livslångt lärande (Europeiska kommissionen 2001) och ser företeelsen som 
"absolut nödvändigt för att främja konkurrenskraften i en kunskapsbaserad ekonomi" (Europeiska 
Unionen 2011). Utvecklingen av nyckelkompetenser för livslångt lärande har varit ett viktigt politiskt steg 
för EU:s medlemsstater (Pepper 2011). Dessa nyckelkompetenser uttrycktes inom en europeisk 
referensram (Europeiska Unionen 2006). 

Men livslångt lärande är en företeelse som fått inflytande långt utanför Europas gränser och den 
kristna religionens vagga. Japan införde 1990 en lag om att utveckla mekanismer och åtgärder för att 
befrämja livslångt lärande (Thomas et al. 1997). Kodesh (1997) påpekar att livslångt lärande är en av de 
äldsta värderingarna inom judendomen. Johnson (2002) noterar att buddismen har effektiva och unika 
tillvägagångssätt vad gäller lärande som kan tillämpas på livslångt lärande. 

Livslångt lärande finns dokumenterat för stora delar av världen, bland annat Afrika (Omolena 2009), 
Asien (Songhee 2009), Australien (Tennant & Morris 2009), Europa (se exempelvis Szigeti Toth 2009), 
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Indien (Chauhan 2009), Sydamerika (Gomes et al. 2009) samt USA (Wilson 2009). 1997 utsåg den nya 
brittiska Labour-regeringen Kim Howell till landets första minister för livslångt lärande (Field 2000). 

Livslångt lärande kan även noteras i många olika delar av samhället; Popkewitz et al. (2006) diskuterar 
företeelsen inom både svenska och amerikanska skolreformer samt svensk hälso- och kriminalvård, bland 
annat genom att citera ur Betänkandet från Nationella folkhälsokommittén (2000, s. 423): ”Det har också 
betydelse för ett samhälle att medborgarna ser lärande och personlig utveckling som en livslång process”. 
Folkbildningsrådet pekar i en rapport (Folkbildningsrådet 2011) på att livslångt lärande är ett av sju 
verksamhetsområden som inom vilka folkbildningen ska realiseras. För att ytterligare försöka illustrera 
vidden av begreppets användningsområde så kan nämnas att livslångt lärande även nämnts i samband med 
våld i hemmet (Miller & Mullens 2002) samt föräldraskap (Stehlik 2003). 

Ibland gör man en skillnad mellan det livslånga lärandet (eng. lifelong learning) och det livsvida lärandet (eng. 
lifewide learning), där den förstnämnda handlar om att man lär sig under hela livet (Gustavsson & Osman 
1996; Skolverket 2000, Tuijnman & Boström 2002), medan den sistnämnda handlar om att man lär sig i 
många olika sammanhang i livet (Cropley 1979a; Rubenson 1996; Gustavsson & Osman 1996; Skolverket 
2000; Tuijnman & Boström 2002). Exempelvis så talar både Davidson & Svedin (1996), Ellström (1996), 
Nilsson (1996) och Rönnqvist &Thunborg (1996) om livslångt lärande i arbetslivet, med fokus på 
informellt lärande i det dagliga arbetet. Framför allt finns det ett fokus på lärande, snarare än formaliserad 
utbildning; det livslånga lärandet sker inte bara genom formell utbildning utan även informellt, på 
arbetsplatsen, på fritiden, genom en mängd olika mänskliga aktiviteter (Carelli 1979; Cropley 1979a; 
OECD 1996; Tuijnman & Boström 2002). 

Gustavsson & Osman (1996) vill utvidga begreppet livslångt lärande till att omfatta begreppet vardag i 
vidaste mening och menar att allt lärande har utgångspunkt i vardagen, i det bekanta, för att vidare handla 
om "växelspelet mellan det bekanta och det obekanta" och utvecklar vidare sin teori om mångkulturellt 
lärande för att föreslå ett sätt att möta nya kulturer. Här har alltså begreppet livslångt lärande fått 
ytterligare en innebörd, nämligen en mångkulturell sådan. 

Rent idéhistoriskt kan livslångt lärande härledas tillbaka till upplysningstiden med dess sekulära fokus 
på vetenskap och utbildning, dess tilltro till det mänskliga förnuftet och till rationellt tänkande, till dess 
mål att frigöra mänskligheten och dess strävan efter framsteg (Porter 1990). Även individualismen är ett av 
de begrepp som utvecklats med början under upplysningstiden (Zafirovski 2011). Även om livslångt 
lärande som begrepp inte myntades förrän under 1900-talet, så kan man se spår av upplysningstidens 
förkärlek för kunskap, utbildning och förbättringsönskan (förbättring av både sig själv och sin omgivning) 
i det vi idag kallar livslångt lärande; Exempelvis så nämner Cropley (1979b, s. 103) i sin bok om livslång 
utbildning (eng. lifelong education) att en av utbildningens breda funktioner är att försöka förbättra både sig 
själv och samhället. Den framstegstanke som växte fram under upplysningstiden kan man också se spår av 
i resonemangen kring livslångt lärande, exempelvis genom att utbildning (framför allt högre utbildning) ses 
som lösningen på alla möjliga sorters problem (Alvesson 1999; Nicoll 2006), att livslång utbildning ibland 
får en roll av "ny religion" (Cropley 1979a, s. 21) eller en "mirakelkur" eller en "utbildningsmässig Viagra" 
(Berglund 2008, s. 138) eller som ett undergörande medel (Coffield 1999, s. 479), och att livslångt lärande 
blivit betraktad som en lösning på problem som möter vår moderna värld (Rubenson 1996; Tuijnman & 
Boström 2002). Popkewitz et al. (2006) gör en koppling till upplysningen och dess ideal i form av förnuft, 
rationalitet och framsteg via ”transmogrifikationen” (det vill säga den omfattande förvandlingen) till 
kosmopolitanism. Även om de som var drivande under upplysningen inte utgjorde mer än en liten del av 
hela befolkningen, en elit (Porter 1990), så kan man alltså säga att deras idéer haft stor genomslagskraft 
ända fram till våra dagar. 

En annan utveckling som startade med början under upplysningstiden var tanken att man borde 
avreglera marknaden och låta ensamt marknadskrafterna reglera marknaden (Porter 1990). Den 
marknadsliberalism och kapitalism som ibland kommer till uttryck i vissa texter kring livslångt lärande 
(beskrivs vidare i denna uppsats) kan alltså sägas ha sin grund i upplysningstiden. 



5 
 

Kritik mot livslångt lärande 

Livslångt lärande och tillväxt 
Tillväxt är ett begrepp som kan sägas ha sitt ursprung i upplysningstiden idéer om framsteg och 
ekonomisk frihet. I sin bok om upplysningen nämner Porter (1990) tillväxt-begreppet och menar att vi 
”på tröskeln till 2000-talet, hyllar den västliga civilisationen – en del skulle kanske snarare säga att den är 
fångad i – upplysningens sekulariserade vision om människans gränslösa färd mot ekonomisk tillväxt och 
vetenskapliga och mänskliga framsteg” (s. 21). 

På flera håll i litteraturen om livslångt lärande nämns även begreppet tillväxt (se exempelvis Kallen & 
Bengtsson 1973; OECD 1996; Delors et al. 1996; Rubenson 1996; Skolverket 2000; UNESCO 2001; 
Nicoll 2006). Både Schultz (1960) och Europeiska kommissionen (2001) och OECD (1996) ser ett 
samband mellan utbildning och tillväxt. I den så kallade 'Delors-rapporten' (Europeiska Gemenskapernas 
kommission 1993) uppmanade man uttryckligen medlemsländerna att satsa på livslångt lärande för att 
stimulera tillväxt och sysselsättning. Och Griffin (1999b) menar att det politiska målet med livslångt 
lärande, åtminstone i Europa, är ekonomisk tillväxt och ökad produktivitet och konkurrensförmåga. Även 
Berglund (2008) ser hur västvärldens samhällen betonar livslångt lärande som ett sätt att säkra framgång, 
tillväxt och utveckling för både länder och företag. Fejes och Berglund (2010) påtalar att de tre stora 
spelarna på fältet för livslångt lärande, det vill säga OECD, UNESCO och EU, lanserade livslångt lärande 
som ett paraplybegrepp för att säkerställa ekonomisk tillväxt och social välfärd globalt och nationellt. Det 
finns alltså en idé om att tillväxt och livslångt lärande på något vis hör ihop. Livslångt lärande ses som 
nödvändigt för att åstadkomma tillväxt; Om tillväxt betraktas som målet så kan livslångt lärande ses som 
ett medel för att nå det målet. 

Kanske kan kopplingen av livslångt lärande och tillväxt vid en första anblick te sig aningen ansträngd. 
Men i sin sammanställning om globalisering, livslångt lärande och det lärande samhället gör Jarvis (2007) 
kopplingen mellan begreppet livslångt lärande och det han kallar för 'avancerad kapitalism' (eng. advanced 
capitalism). Denna koppling tar sin början i den industriella revolutionen på 1700-talet och 1800-talet då 
den sociala utvecklingen började gå allt fortare. Kopplingen fortsätter fram till tiden precis efter andra 
världskriget så företag började omlokalisera tillverkning och kapital runt om i världen för att söka de 
billigaste ställena att producera sina produkter och de bästa ställena att sälja sina produkter. Vidare 
fortsätter kopplingen till globaliseringen som började i USA och därefter i Västeuropa i början på 1970-
talet och som förvärrades under Thatcher-Reagan-eran genom tron på en minimal stat. I botten på 
globaliseringen ligger ekonomisk konkurrens – marknaden och en av drivkrafterna bakom denna 
kapitalistiska marknad är att erövra hela världen. Jarvis menar att de former av livslångt lärande och det 
lärande samhället som vi idag har till stor del är skapade av avancerad kapitalism, och att denna avancerade 
kapitalism också är drivkraften bakom globalisering. Jarvis menar vidare att i avancerad kapitalism finns en 
dold ideologi om obegränsad tillväxt som kommer att skapa en utopisk värld av konsumtion, men han 
tillägger att visionen om oändlig tillväxt är en ekologisk mardröm. Kopplingen mellan kapitalism och 
livslångt lärande görs även av andra. Nicoll & Fejes (2008a) säger exempelvis att livslångt lärande lanseras 
som lösningen inom den politiska inriktningen av kapitalistisk rationalitet. 

Tron på tillväxt kan spåras tillbaka till upplysningstiden (Purdey 2010). Dock har begreppet blivit 
mycket kritiserat under de senaste 40 åren, inte minst av miljömässiga skäl (se exempelvis Meadows et al. 
1972; Hirsch 1976; Daly & Townsend 1993; Woodward & Simms 2006; Turner 2008; Jackson 2009a; 
Jackson 2009b; Simms et al. 2010; Purdey 2010). Purdey (2010) talar till och med om tillväxt-paradigmet 
(eng. growth paradigm) för att visa på hur omfattande tilltron till tillväxt är inom internationella relationer. 

Hirsch (1976, s. 2, 5) betonar den relativa och konkurrensbetonade aspekten av tillväxt genom att 
påpeka att "[o]m alla står på tårna så kommer ingen att se bättre", och "[v]ad var och en av oss kan 
åstadkomma kan inte åstadkommas av alla". Hirsch illustrerar denna relativa dimension med hjälp av 
exemplet kvaliteten på skolan, där den relativa dimensionen på kvalitet är beroende av hur välutbildad 
man är jämfört med andra människor, vilket i sin tur kan leda till utbildningsinflation. Detta sistnämnda är 
något som även Alvesson (1999) och Coffield (1999) tar upp. Hirsch (1976) menar också att det som gör 
tillväxt-begreppet så populärt är att det fungerar som substitut för omfördelning av resurser. Även Purdey 
(2010) kopplar tron på tillväxt till ett motstånd mot att fördela resurserna jämlikt i samhället. Men Hirsch 
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tillägger att materiell tillväxt leder till ökad konkurrens om en högre plats i hierarkin. Och jakten på en allt 
större kaka av en icke-ökande mängd tillgångar gör människor alltför fixerade vid pengar. Hirsch menar 
att "medan produktionen av materiella varor ökar, samtidigt som tiden att använda dem är konstant, så 
kommer tiden i förhållande till varor att bli mindre" (s. 73), något som Hirsch menar leder till allas kamp 
mot alla på samhällsnivå. Denna allt hårdnande allas kamp mot alla har, mer än två decennier efter att 
Hirsch publicerade sin bok, beskrivits av Sennett (1999).  

Det finns vissa likheter mellan begreppen livslångt lärande och tillväxt: båda begreppen ses som den 
optimala lösningen på olika problem, och båda begreppen har fått en paradigm-status, det vill säga 
betraktas som förebild, mönster eller idealexempel enligt Thomas Kuhns (1922–1996) paradigm-teori 
(Kuhn 1996/1962). Purdey (2010) talar som sagt om tilltron till tillväxt som ett paradigm. Och flera 
forskare talar om livslångt lärande som ett paradigm. Biesta (2006, s. 178) talar exempelvis om den ”nästan 
hegemoniska statusen hos lärande-ekonomin". Berglund (2003) talar specifikt om livslångt lärande som ett 
verktyg i kunskapssamhället bör ses som "en del av ett paradigm i västvärlden". Welton (2001) talar också 
om livslångt lärande som ett paradigm. 

Från humanistisk till ekonomisk innebörd av livslångt lärande 
På många håll påpekas det att livslångt lärande fått en ny betydelse under de senaste decennierna; Från att 
ha haft en humanistisk, idealistisk (Gustavsson 1996; Ellström 1997) men även en demokratisk (Biesta 2006) 
innebörd så har det alltmer gått till att få en ekonomisk, nyliberal innebörd som handlar om tillväxt, 
konkurrenskraft och globalisering (Gustavsson 1996; Ellström 1997; Biesta 2006).  

Som ovan nämnts så representerade Yeaxlee (1929) den humanistiska, idealistiska synen på begreppet. 
UNESCO-rapporten (Faure et al. 1972) representerar också denna syn på livslångt lärande; Framför allt så 
hade Faure et al. (1972) en syn på begreppet som dominerades av dess demokratiska funktion och där 
personlig tillfredsställelse och utveckling också har en plats (Biesta 2006). I OECD-rapporten (Kallen & 
Bengtsson 1973) betonas istället ekonomiska aspekter av livslångt lärande (Biesta 2006). Och EU:s syn på 
begreppet är ännu mer fokuserat på den ekonomiska delen av begreppet (Biesta 2006). Gustavsson (2002) 
menar att övergången från ett humanistisk och demokratisk innebörd till en ekonomisk innebörd i 
begreppet just har letts av OECD och EU. Till det nyss nämnda kan tillfogas att det kanske inte är så 
underligt att just OECD ser livslångt lärande som ett sätt att uppnå tillväxt. Detta eftersom strävandet 
efter tillväxt var ett av de övergripande målen då organisationen skapades i december 1960 (Kallen & 
Bengtsson 1973; OECD 1996). 

Rubenson (1996) talar om första och andra generationen av livslångt lärande, där den första generationen av 
begreppet, såsom det användes under 1960- och 70-talen, handlar om att människor genom livslångt 
lärande skulle uppnå demokratiska och humanistiska mål samt självförverkligande. På 1960-talet var det 
viktigt att legitimera utbildning genom att koppla ihop det med sociala krav på lika möjligheter för alla; I 
fokus för diskussionen fanns en utopisk idé om hur utbildning kunde bidra till en bättre värld. 

Den ekonomiska innebörden av livslångt lärande 
Den andra generationen av livslångt lärande har istället ett politiskt-ekonomiskt fokus där man istället betonar 
saker som humankapital, vetenskap och teknologi för att åstadkomma större konkurrenskraft och ökad 
produktivitet (Rubenson 1996; Ellström 1997). Exempelvis så är produktionsekonomiska orsaker är ett av 
skälen till det ökade intresset för livslångt lärande i form av lärande i arbetslivet (Ellström 1996), detta 
trots bristen på faktisk forskning kring detta lärandes förutsättningar, processer och utfall. Senare har 
Rubenson (2004) även talat om en tredje generation av livslångt lärande, som han menar är en mjukare 
variant av den andra fasen, dock fortfarande med fokus på en ekonomisk innebör d av begreppet. 

Teorin om humankapital baserar sig på uppfattningen hos tidiga nationalekonomer (exempelvis Adam 
Smith) att befolkningens färdigheter ska räknas som en nationell resurs, sedan 1950-talet har begreppet på 
nytt kommit att användas och nu med betydelsen att utbildning är en kapitalform, vid sidan om andra 
kapitalformer som värdepapper och likvida medel med mera (Brante et al. 1998). Fröet till humankapital-
teorin kan alltså spåras tillbaka till upplysningstiden. Livslångt lärande kan då ses som bidrag till det sociala 
och ekonomiska kapitalet (Schuller 1998). Under 1960-talet menade vissa ekonomer att avkastningen på 
humankapital skulle bli större än avkastningen på fysiskt kapital (Nicoll 2006). Och omkring 1972 gjordes 
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de första försöken inom nationalekonomin att definiera kunskap i ekonomiska termer (Gustavsson 2002). 
In på 2000-talet har neoliberalismen sett kunskap som en form av kapital, detta kan ses som en koppling 
mellan neoliberalism och kunskapsekonomi (Olssen & Peters 2005). Biesta (2008) menar att livslångt 
lärande inte existerar utanför det neoliberala styret. Den nyliberala innebörd som den andra generationen av 
livslångt lärande fått tillkom under 1980-talet (Gustavsson 1996; Ellström 1997). Rubenson (1996) pekar 
på att idén med ett livslångt lärande som ett ekonomiskt instrument stöds i olika rapporter från den 
privata sektorn. Men även Skolverket (2000, s. 12–13) ger uttryck för humankapital-teorin genom att säga 
att "allt tyder på att ett lands framtida konkurrensfördelar beror på investering i utbildning och lärande". 
Gustavsson (1996, s. 48–49) noterar att ur humankapital-perspektivet blir utbildning enbart en ekonomisk 
angelägenhet "som inte har något att säga vare sig om vad kunskap eller lärande är"; Davidson & Svedin 
(1996, s. 228) säger att humankapital-teorin reducerar människan till en "ekonomisk varelse med endast 
nyttan som drivkraft för sitt lärande". Gustavsson (1996) noterar samtidigt att humankapital-perspektivet 
numera är det ledande i olika de policydiskussioner kring utbildning som hålls i världen. Även EU-
kommissionens memorandum om livslångt lärande stödjer utvecklingen av humankapitalet som ett sätt att 
skapa en stark europeisk ekonomi och att starkt europeiskt samhälle (Nicoll 2006). 

Även Simons & Masschelein (2008) anknyter till humankapital-teorin och menar att det finns ett krav 
inte bara på livslångt lärande för att förnya sitt humankapital, utan att det generellt sett finns ett krav att 
kapitalisera och mobilisera livet så att det har ett ekonomiskt värde. Ett exempel på detta är en så kallad 
portfolio, det vill säga en samling av de kunskaper, förmågor och attityder som kan användas eller 
mobiliseras för att skapa ekonomiskt värde. 

Den konkurrens-aspekt som kommer till uttryck i humankapital-teorin (Nicoll 2006) kan kanske ses 
som ett uttryck för det som Hirsch (1976) påtalat, nämligen att jakten på en allt större kaka av en icke-
ökande mängd tillgångar leder till en allt knappare mängd tid i förhållande till varor och slutligen en allas 
kamp mot alla på samhällsnivå. 

Olssen (2008) menar att neoliberalismen bör ses som en medveten politik som drivs av de vid makten. 
Han menar vidare att det var politiska beslut och inte marknadens tryck som ledde till avregleringen av 
kapitalmarknaderna och borttagningen av handels- och valutakontrollen i slutet på 1970-talet och början 
på 1980-talet. Han menar vidare att de formerna av styrning som format lärande i sin tur har genomförts 
som en konsekvens av den neoliberala revolutionen sedan 1970-talet.  

Gustavsson (1996, s. 66) menar också att "ekonomin toppar vetenskapernas hierarki i fråga om 
inflytande över, inte bara politiken, utan också utbildning [---]", vilket ytterligare kan förklara hur den 
ekonomiska innebörden i livslångt lärande blivit den dominerande. Det skulle även kunna förklara den 
paradigm-liknande status som begreppet livslångt lärande åtnjuter (Berglund 2003). 

Preston (1999) är mer uttalat kritisk mot den ekonomiska innebörden av livslångt lärande och menar 
att begreppet kan ses som en mekanism för social kontroll som förmedlas av marknaden. Även Field 
(2000) menar att debatten kring livslångt lärande i stort har drivits av ekonomiska hänsynstaganden. Field, 
menar vidare att begreppet utvecklats som ett svar på globaliseringen och den tekniska utvecklingen. 
Griffin (1999a; 1999b) hänvisar också till globaliseringen och den tekniska utvecklingen men menar att det 
är staten som förlorat kontrollen över politikens resultat på grund av välfärdsstatens kris och att detta 
påverkar den politiska linjen rörande livslångt lärande. Olssen & Peters (2005) kopplar istället ihop 
neoliberalism och globalisering, på så vis att neoliberalism har att göra med handelsfrihet, något som för 
tankarna till förespråkandet av fria marknadskrafter under upplysningstiden (Porter 1990). Elliott (1999, s. 
26) är mer tydlig i sin kritik av begreppet och menar att "högerpolitiken i Europa och på andra ställen som 
är anti-utbildningsmässig och i verkligheten omöjliggör lärande genom resursneddragningar, 
marknadsdriven politik och insmickrande kampanjer som ger en illusion av att man vidtar åtgärder för att 
främja lärande". Kritik mot den ekonomiska innebörden av livslångt lärande framförs även av Coffield 
(1999). 

I samband med det europeiska året för livslångt lärande definierade Europeiska kommissionen (1997, 
s. 7) livslångt lärande som att "hjälpa individer att realisera sin personliga potential, hjälpa företag och 
organisationer att dra nytta av nya och förbättrade förmågor i deras arbetsstyrka, hantera förändringar och 
framgångsrikt konkurrera i en global arena". Ord som "företag", "arbetsstyrka", "konkurrera" och "global 
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arena" knyter an till det som bland annat Rubenson (1996), Elliot (1999), Preston (1999), Field (2000) och 
Biesta (2006) påpekat om den ekonomiska innebörden av livslångt lärande. 

Den ekonomiska innebörden av livslångt lärande kan ses mot bakgrund av tillväxt-begreppet. Med 
tanke på den paradigm-status som tillväxt-begreppet enligt Purdey (2010) åtnjuter, så är det kanske inte så 
konstigt om den ekonomiska innebörden av livslångt lärande blir så förhärskande som exempelvis 
Rubenson (1996), Ellström (1997), Preston (1999) Field (2000) tycks mena. Och om det politiska målet 
med livslångt lärande är ekonomisk tillväxt och ökad produktivitet och konkurrensförmåga som Griffin 
(1999b) menar, så är det kanske inte så konstigt om begreppet omtolkas på bekostnad av den tidigare 
humanistisk-ideologiska innebörden av begreppet. 

Tuijnman & Boström (2002) gör en lite annorlunda tolkning och menar istället att det är begreppet 
livslång utbildning (eng. lifelong education) som har sina rötter i den humanistisk och holistisk tradition, medan 
begreppet återkommande utbildning (eng. recurrent education) är mer nyttobetonad och har sina rötter i teorin 
om humankapital. 

Nicoll (2006) granskar kritiskt både begreppen livslångt lärande och flexibilitet ur ett policy-perspektiv och 
noterar även hon marknadsanknytningen hos båda dessa begrepp sedan slutet av 1980-talet. Nicoll & 
Fejes (2008a) och Nicoll (2006) menar att begreppen livslångt lärande förkunnas som sanningar, detta som 
ett svar på en allt snabbare förändringstakt, globaliseringens ekonomiska och sociala tryck samt en 
osäkerhet inför framtiden, Nicoll (2006) menar att detta även rör begreppet flexibilitet och talar om kris-
berättelser. En allt snabbare förändringstakt i samhället kräver att även människor samtidigt förändras; I 
dessa sammanhang utlovas det samtidigt förbättringar för alla (Fejes 2008), något som anknyter till 
upplysningstidens fokus på framsteg. Det blir ett sätt att styra befolkningar på distans. Olssen (2008) ser 
flexibilisering som verktyg hos ett neoliberalt styre som direkt gynnar de stora ekonomiska aktörerna. 
Även Fogde (2008) anknyter lärande till flexibilitet och sätter det mot bakgrund av det större ramverket av 
global kapitalism. 

Individuellt ansvar för livslångt lärande 
Förutom övergången från en humanistisk, idealistiskt och demokratisk innebörd till en mer nyliberal, 
ekonomisk, tillväxt-orienterad innebörd, så har även livslångt lärande (som tidigare nämnts) alltmer 
övergått till att få en mer individualiserad betydelse, där individen ses som ansvarig för att organisera och 
styra sitt eget livslånga lärande (Carelli 1979; Rubenson 1996; Bergstedt 1996; Field 2000; Skolverket 2000; 
Tuijnman & Boström 2002; Biesta 2006; Olssen 2008; Simons & Masschelein 2008; Fejes & Berglund 
2010). Fejes & Berglund (2010, s. 18) använder begreppet 'ansvariggörande' (eng. responsibilisation) för att 
beskriva kravet på individerna att ta ansvar för att använda möjligheterna till livslångt lärande, exempelvis 
arbetsplatsförlagd utbildning, och därmed omvandla sig till anställningsbara personer. Kanske kan denna 
individualiserade betydelse spåras tillbaka till upplysningens fokusering på individen (Porter 1990; 
Zafirowski 2011). Rubenson (1996) problematiserar dock denna individualiserade betydelse av livslångt 
lärande ur ett utbildningssociologiskt perspektiv, alltså genom en samhällsvetenskaplig analys av 
utbildning, som enligt durkheimianskt (efter Émile Durkheim) perspektiv lägger förklaringarna till en 
kollektiv idévärld bortom individens kontroll (Broady 1998); Rubenson (1996) menar att en persons 
arbetsvillkor påverkar vederbörandes personlighet och inlärningsprocesser vilket ofta kan leda till att de 
med mindre utbildning och mer enformiga arbeten ofta hamnar i en ond cirkel som drastiskt begränsar 
deras möjligheter att delta i livslångt lärande. 

Denna sistnämnda kritik mot livslångt lärande kan förklara de skilda synpunkterna på vuxenutbildning 
som ibland framkommer; För medan Skolverket (2000) menar att vuxenutbildning är ett sätt att bryta 
existerande utbildningsluckor, så påtalar Larsson (1996) att vuxenstudier bidrar till ökad jämlikhet mer i 
möjligheter än i resultat; Både Larsson (1996) och Ellström (1997) menar att vuxenutbildningen i realiteten 
leder till ökade kunskapsklyftor på så sätt att de som redan har mest också får mest. Även Skolverket 
(2000) noterar att möjligheterna till lärande utanför de formella utbildningssystemen ofta gynnar dem som 
redan är högutbildade och tillägger att det livslånga och livsvida lärandet antagligen kräver statlig reglering 
för att skapa möjligheter för alla, oavsett social bakgrund, att utnyttja möjligheter för lärande. Samtidigt 
menar Rubenson (1996) att inget tyder på att utbildningssystemet kan kompensera för familjebakgrund. 
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Rubenson (1996) noterar också att betydelsen av universitetsutbildning för att komma in på 
arbetsmarknaden har ökat i OECD-länderna. Samtidigt noterar Rubenson (1996) att betydelsen av 
universitetsutbildning inte enbart kan förklaras av strukturella förändringar på arbetsmarknaden, detta 
eftersom ett stort antal akademiker anställs i lågkvalificerade arbeten. Det här kan ses mot bakgrund av det 
som Hirsch (1976) nämnt, men som även Alvesson (1999) och Coffield (1999) noterat, nämligen den 
relativa dimensionen av skolans kvalitet, som är beroende av hur välutbildad man är jämfört med andra 
människor, vilket i sin tur kan leda till utbildningsinflation. 

Till individualiseringen av begreppet livslångt lärande kan läggas att begreppet livslångt lärande mer fått 
innebörd av att vara en plikt – individens plikt (Salo 2000, Biesta 2006; Biesta 2008). 

Frihet, en av de begrepp som kom att omhuldas under upplysningstiden (Porter 1990) och som även 
Purdey (2010) kopplar till tillväxt-paradigmet, återkommer även bland forskare av livslångt lärande (Fogde 
2008), exempelvis kopplat till liberalism och neoliberalism. 

Ingen entydig innebörd av livslångt lärande 
Definitionen av livslångt lärande är inte helt entydig eller glasklar, vilket kan förklara en del av kritiken mot 
begreppet. Bergström & Boréus (2005) menar att när ett nytt begrepp samtidigt lanseras på olika ställen 
och även blir populärt så brukar det användas på ett vagt och mångtydigt sätt. 

OECD (1996) noterar att begreppet är öppet för selektiv tolkning. På liknande sätt menar Skolverket 
(2000) också att begreppet är tvetydigt och att detta möjliggör för dem som har specifika egenintressen i 
utbildning att ge uttryck för sina egna synpunkter i tolkningen av begreppet. Salo (2000) menar att 
begreppet, åtminstone delvis, har tömts på innehåll. Gustavsson (1996) menar att ett problem med 
begreppet livslångt lärande är att det redan från start varit fattigt på bestämningar vilket gjort att det 
använts alltför allmänt och dessutom haft skiftande betydelser under olika tidsåldrar. 

Nicoll (2006) menar att de skiftande betydelserna gäller inte bara begreppet livslångt lärande utan även 
begreppet flexibilitet. Ellström (1997, s. 2) vänder på steken och menar istället att den " ’öppna’ och 
elastiska karaktär” som finns hos begreppet livslångt lärande är anledningen till dess genomslagskraft. På 
samma sätt menar Preston (1999) att en av styrkorna hos begreppet är just dess tvetydighet, vilket gör att 
det kan användas på olika sätt i olika sammanhang. Nicoll (2006) menar vidare att komplexiteten hos 
begreppet livslångt lärande beror på begreppets förflyttning mellan olika sammanhang. Nicoll (2006) 
noterar att även ord som konkurrens, konsumtion, teknik, osäkerhet, risk och globalisering används i 
policy-texter rörande livslångt lärande och flexibilitet och att även dessa ord används med olika innebörd i 
olika sammanhang. 

Tuijnman & Boström (2002) påtalar att begreppet, genom att det är så allomfattande, inte går att mäta 
eller utvärdera och därför blir problematiskt ur ett vetenskapligt perspektiv. Att livslångt lärande faktiskt 
fått mycket skiftande betydelser torde bekräftas av att det kan omfatta allt från formellt till informellt 
lärande inklusive lärande genom nästan alla mänskliga aktiviteter (OECD 1996), samt att det diskuterats ur 
så varierade perspektiv som vuxenutbildning (Gustavsson 1996) och mångkulturellt lärande (Gustavsson 
& Osman 1996), utöver det humanistiska/demokratiska respektive ekonomiska perspektivet. 

Sammanfattning av kritiken 
Sammanfattningsvis kan mycket av kritiken mot livslångt lärande delas in i fyra huvudgrupper: 

• kopplingen av livslångt lärande och tillväxt, i synnerhet mot bakgrund av kritiken mot tillväxt-
begreppet, 

• att begreppet saknar fastställd definition, 
• att begreppet innebär att individen bär ett eget ansvar för sitt eget livslånga lärande och därmed 

även sin egen anställningsbarhet (se exempelvis Carelli 1979; Rubenson 1996; Bergstedt 1996; 
Field 2000; Skolverket 2000; Tuijnman & Boström 2002; Biesta 2006; Olssen 2008; Fejes & 
Berglund 2008), 

• den ekonomiska innebörden av uttrycket (se exempelvis Rubenson 1996; Preston 1999; Elliot 
1999; Field 2000; Biesta 2006). 
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Vad gäller den andra punkten så kan man kanske se den ekonomiska innebörden på livslångt lärande 
ett sätt att försöka tackla en hårdnande kamp för begränsade resurser enligt Hirschs (1976) modell, 
alternativt som ett uttryck för de marknadsliberala idéer som har sitt ursprung i upplysningstiden. Kritiken 
mot den ekonomiska innebörden av livslångt lärande blir då delvis implicit en kritik av följderna av 
tillväxt, och kanske samtidigt en kritik mot de marknadsliberala idéer som har sitt ursprung i 
upplysningstiden. 

Utan att avfärda vare sig upplysningen, tillväxt eller livslångt lärande så kan man alltså konstatera att 
samtliga tre företeelser problematiserats (upplysningen av Porter 1990 och delvis även av Purdey 2010) 
respektive kritiserats (tillväxt och livslångt lärande enligt avsnitten ovan). 

Empiriskt material om förståelsen av livslångt lärande 
Det finns åtminstone två studier som behandlar människors förståelse av livslångt lärande (Martin 2002; 
Cruikshank 2008). 

I den ena studien intervjuade Martin (2002) chefer och nyckelmedarbetare i 128 småföretag (i studien 
definierade som företag med mindre än 50 anställda) i Storbritannien, med syftet att belysa deras syn på 
livslångt lärande. Cheferna tillfrågades om de var bekanta med begreppet livslångt lärande, samt hur viktigt 
de tyckte att det var för deras egen, respektive deras företags, utveckling. Över hälften av de tillfrågade var 
bekanta med begreppet men hade svårt att särskilja det från andra initiativ. När chefernas ombads 
definiera eller förklara begreppet så erkände många av dem att de inte visste vad det var, medan andra 
definierade det på olika sätt. Av de 31% av tillfrågade som försökte förklara begreppet, tillhörde två 
tredjedelar vårdföretag. Inget av de tillfrågade företagen hade införlivat begreppet i sin dagliga verksamhet. 
80% av alla företagsägande chefer ansåg att livslångt lärande var viktigt för deras egen utveckling. 80% av 
alla företagsägande chefer ansåg att livslångt lärande skulle vara bra för deras företag, men mindre än 10% 
gav faktiska möjligheter till fortbildning. De nyckelmedarbetare som intervjuades hade liten eller ingen 
kunskap om livslångt lärande men kunde efter en diskussion kring begreppet se värdet av det för arbetet. 
Dock såg de det som en möjlig väg bort från sin nuvarande arbetsgivare snarare än bort från sitt 
nuvarande jobb. De ställde sig tveksamma till livslångt lärande hos sin nuvarande arbetsgivare eftersom 
utbildning var ovanligt och strikt jobbrelaterat. 

I den andra studien intervjuade Cruikshank (2008) dels 11 fackliga representanter men även sju 
vuxenutbildare i Kanada. Studien behandlade flera frågeställningar, kopplat till den nya ekonomin, men 
också till de problem som arbetare upplevt efter de omfattande ekonomiska förändringar som skett på 
1980- och 90-talen. De intervjuade tillfrågades även om sin syn på livslångt lärande. Både 
fackrepresentanterna och vuxenutbildarna var kritiska mot Kanadas policy kring livslångt lärande och 
menade att den verkade vara bortkopplad från verkligheten på arbetsplatser. En av de intervjuade 
vuxenutbildarna menade att yngre arbetare är missnöjda med livslångt lärande som det fungerar för 
närvarande och menade att det är som ett "ekorrhjul som man hoppar på medan någon annan kontrollerar 
riktningen på ens lärande och det finns ingen garanti för att det kommer att resultera i någon 
tillfredsställande anställning" (Cruikshank 2008, s. 65). 
Sammanfattningsvis så kan man säga att det finns en begränsad förståelse av begreppet bland de 
undersökta småföretagen i Storbritannien, medan fackrepresentanter och vuxenutbildare i Kanada är 
kritiska mot begreppet. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Som teoretisk utgångspunkt för denna uppsats används kritisk teori, en teoribildning bygger på den 
marxistiska traditionen och som har som syfte att vara emancipatorisk (frigörande) (Sohlberg & Sohlberg 
2009). Kritisk teori hämtar inspiration framför allt från Friedrich Hegel och Karl Marx, men även av 
Sigmund Freud (How 2003) som var den som utvecklade psykoanalysen. I min uppsats kommer jag 
framför allt fokusera på arbeten av Herbert Marcuse och Erich Fromm, som båda tillhör den första 
generationen inom kritisk teori (How 2003). 

Ontologiskt utgår kritisk teori huvudsakligen från materialismen men det finns även företrädare ur den 
idealistiska ontologin inom denna teoribildning. Kritisk teori är antipositivistisk, vilket innebär att den är 
kritisk mot idéer om att det går att nå objektiv och entydig sanning (How 2003; Sohlberg & Sohlberg 
2009). Kritisk teori försöker förstå varför saker utvecklats sig i en speciell riktning och försöker också 
visualisera hur saker skulle kunna te sig i framtiden (How 2003). 

Ett av de begrepp som är centrala för kritisk teori är reifikation, eller förtingligande, vilket innebär att 
socialt producerade fenomen betraktas som ting eller oföränderliga, naturgivna faktum (How 2003). 
Reifikation är en form av glömska på så vis att vi tappar kontakten med våra idéers ursprung under tiden 
vi lever med dem (How 2003). Kanske kan reifikation förklaras av att de flesta människor har svårt att 
reflektera över saker som ligger utanför deras rymd- och tidsmässiga närhet (Meadows et al. 1972). För 
även om vi skaffar högre utbildning så hamnar vi ofta i specifika fack, i fållor, som enligt Gustavsson 
(1996, s. 64) lätt blir "hela den horisont varifrån vi söker överblicka världen". Livslångt lärande, som dels 
kan spåras idéhistoriskt till upplysningstiden men som även har kopplingar till marknadsliberalism, tillväxt 
och kapitalism, kan lätt bli ett isolerat begrepp som inte förstås mot bakgrund av dessa andra företeelser 
utan som bara ses som något naturgivet. 

Kritisk teori ställde sig emot den industriella kapitalismen under sena 1930-talet och 1940-talet (How 
2003). Men man ställde sig även kritisk mot masskultur och senare även massmedia (How 2003). Detta är 
en kritik som bland annat kommer till uttryck i Marcuse' bok One Dimensional Man som utkom 1964 
(Marcuse 2006/1964). Där ger Marcuse (2006/1964, s. 28) uttryck för tanken att villkoren förändrats så 
mycket att arbetarklassen inkorporerats i det kapitalistiska systemet: 

[---] i den organiserade arbetaren i de avancerade områdena i det tekniska samhället lever denna förnekelse [mellan å 
ena sidan hårt arbete för att producera livets nödtorft och lyx och å andra sidan att leva i smuts och fattigdom] 
mindre iögonfallande och, som andra mänskliga objekt i den sociala arbetsfördelningen, blir han inkorporerad in i 
det tekniska samhället i den administrerade befolkningen. 

Detta är en central idé inom kritisk teori (How 2003). Genom en konsumtion av allt fler varor har 
massorna fåtts att tro att de uppnått frihet, men istället har de köpts till tystnad (Marcuse 2006/1964). 
Marcuse fokuserar på språket och menar att den kritiska dimensionen i språket har förlorats vilket innebär 
att de begrepp som skulle ge folk kritisk distans till vissa företeelser istället övergått till att bli till fakta. 
Denna brist på kritik leder till en endimensionell ideologi som stöds från politiskt håll (Marcuse 
2006/1964, s. 16): 

Endimensionellt tänkande stöds systematiskt av politiker och deras leverantörer av massinformation. Deras 
diskursiva universum befolkas av självbekräftande hypoteser som, då de oupphörligen och monopolistiskt upprepas, 
blir hypnotiska definitioner eller påbud.  

Även Max Horkheimer tittade en del på kapitalismens effekter och fokuserade på den ökade 
individualism som följde i kapitalismens spår, en individualism som visserligen befriar människor från 
feodala bojor, men bara inom ramarna för det kapitalistiska samhället (Horkheimer 1987/1937, även 
noterat av How 2003). Teknikens framsteg har kanske gjort det möjligt för oss att bekämpa forna tiders 
nöd, men människor lever fortfarande under ett förtryck och ekonomisk rädsla, som bland annat tar sig 
uttryck i en allt ökande konsumtion och genom den kapitalistiska arbetsetiken som skapat en kultur av 
arbetsnarkomani (How 2003). 
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Att koppla ihop Marx och Freud var på 1930-talet en radikal idé. Framför allt var det Erich Fromms 
arbete man lutade sig mot i detta avseende. Intresset för Freud hängde ihop med en vilja att försöka förstå 
vad det är som gör att många utsatta människor i olika samhällen ofta inte gör uppror mot de orättvisor 
och den fattigdom de tvingas uthärda (How 2003). Detta var något som Fromm (1987/1932, s. 44) 
försökte förklara och han gjorde det bland annat genom att peka på mänskliga drifter: 

[---] de socialpsykologiska fenomenen skall uppfattas som processer i driftsapparatens aktiva och passiva anpassning 
till den socio-ekonomiska situationen. Driftsapparaten själv är i vissa grundläggande avseenden biologiskt given, men 
till stor del modifierbar, de ekonomiska villkoren har rollen som primärt formande faktorer. 

Fromm menade alltså att ideologier är resultatet av vissa drifter, önskemål, intressen och behov. En 
sådan drift är det som Fromm (1987/1932) kallar förvärvsdriften, det vill säga ett behov som går ut på att 
förvärva och som ser förvärvandet som ett självändamål. Fromm (1987/1932) menar att denna 
förvärvsdrift fått spela en stor roll på grund av den uppskattning som ägandet har i det borgerliga 
samhället. Samtidigt menar Fromm (1987/1932, s. 47) att förvärvsdriften inte primärt har som orsak att 
förvärva, utan istället är "ett uttryck för narcissistiska behov, önskan att finna erkännande hos sig själv och 
andra". 

How (2003) menar att kritisk teori fortfarande är aktuell: han noterar exempelvis att Theodor Adorno 
såg kapitalismen som den främsta principen för organiseringen av det moderna samhället och pekar på 
den ökade kapitalackumulationen under skenet av globaliseringen, framför allt under 1980-talet och 
framåt. Och Kellner (2006) menar att Marcuses bok One Dimensional Man är fortsatt relevant och pekar på 
datoriseringen, spridningen av media och information och utvecklingen av nya former av social kontroll. 
Kellner tillägger att Marcuse avled 1979, men att han sannolikt skulle ha menat att boken One Dimensional 
Man var ännu mer relevant än tidigare om han genomlevt åren under de amerikanska presidenterna 
Reagan och Bush. 

Valet av kritisk teori faller sig naturligt mot bakgrund av en del av den kritik som livslångt lärande fått 
på grund av sin övergång till en ekonomisk innebörd (se exempelvis Rubenson 1996; Gustavsson 1996; 
Biesta 2006; Preston 1999 och Field 2000) samt kopplingen av begreppet till tillväxt. 

Vad gäller den ekonomiska innebörden av livslångt lärande kan man göra en parallell till marxismen: 
för precis som arbetskraften enligt marxismen blir det som arbetaren har att erbjuda som en sorts 
handelsvara för att tjäna pengar (Brante et al. 1998), så blir lärande och specifikt livslångt lärande enligt 
flera forskare (Falk 1999; Griffin 1999a; Preston 1999; Gouthro 2002; Martin 2003; Green 2002; Olssen & 
Peters 2005; Simons & Masschelein 2006; Griffin 2006; Han 2008; Cruikshank 2008; Walters & Cooper 
2011) alltmer betraktat som en handelsvara som erbjuds i en alltmer konkurrensinriktad värld. Den 
ekonomiska innebörden av begreppet av livslångt lärande kan sannolikt ses som mer negativt ur ett kritisk 
teori-perspektiv, detta eftersom kritisk teori ställer sig mer kritisk mot kapitalismen (How 2003) och den 
ekonomiska innebörden mer anknyter till ett synsätt som kan ses som mer kapitalistiskt med tanke på dess 
fokus på humankapital, vetenskap och teknologi för att åstadkomma större konkurrenskraft och ökad 
produktivitet (Rubenson 1996; Ellström 1997). 

Mycket av kritiken mot livslångt lärande, inte minst kritiken mot dess ekonomiska innebörd, stämmer i 
hög grad med den kritik som förekommer bland företrädare av kritisk teori (även om ingen av dem kanske 
uttryckligen kritiserat livslångt lärande). Om samhället och stora delar av världen okritiskt omhuldar 
livslångt lärande och bidrar till en endimensionell syn på begreppet (i enlighet med Marcus' idéer i One 
Dimensional Man (Marcuse 2006/1964)), så kanske flera av ovannämnda forskare kan ses som företrädare 
för kritik som motverkar denna endimensionalitet. 

Den omfattande tilltron för tillväxt kanske också kan ses som ett uttryck för en form av 
endimensionalitet, i enlighet med Marcus' idéer i One Dimensional Man (Marcuse 2006/1964). Detta i 
synnerhet mot bakgrund av att omhuldandet av tillväxt-begreppet ibland ses som ett alternativ till att 
omfördela resurser (Hirsch 1976). Kanske kan då samtidigt de som kritiserar tillväxt-begreppet ses som 
företrädare för kritik som motverkar denna endimensionalitet. Och här kan vi se ett exempel på det som 
(How 2003) påtalat om reifikation, nämligen att det är en form av glömska; För genom att många 
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människor inte känner till den idéhistoriska bakgrunden till vare sig begrepp som framsteg, förnuft, eller 
tillväxt, så är det lätt att vi istället bara tar dem för oföränderliga, naturgivna faktum. 

Ur ett kritisk teori-perspektiv så kan det individuella ansvaret för livslångt lärande som en del forskare 
påtalat kanske också ses som negativt, detta eftersom kritisk teori som teoribildning sett har som syfte att 
vara emancipatorisk (frigörande) (Sohlberg & Sohlberg 2009), samtidigt som livslångt lärande enligt 
Rubenson (1996) kan analyseras ur ett utbildningssociologiskt perspektiv som lägger förklaringarna till en 
kollektiv idévärld bortom individens kontroll (Broady 1998). 

Men även kritiken inom kritisk teori mot västvärldens fokus på förnuft, framsteg och även begrepp 
som frihet och individualism gör att valet av kritisk teori är naturligt i denna uppsats. Har begreppet 
livslångt lärande i informanternas ögon blivit något som kan ses som en reifikation, något naturgivet som 
inte behöver ifrågasättas? Eller ställer de sig, liksom flera forskare, kritiska till begreppet? 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och problematisera förståelsen av begreppet livslångt lärande hos 
ett antal representanter från olika fackförbund mot utgångspunkt i kritisk teori. 

Frågeställningar 
För att besvara syftet tar jag hjälp av följande frågeställningar: 

• Hur förstår informanterna begreppet livslångt lärande? 
• Hur förhåller sig informanterna till begreppet livslångt lärande? 
• Hur går informanternas fackförbund ut med begreppet mot medlemmarna? 
• Hur upplever informanterna att medlemmarna förstår begreppet? 
• Finns det olika diskurser inom olika förbund eller är diskursen lika inom alla undersökta förbund? 
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METOD 

Datainsamlingsinstrument 
Insamling av åsikter och föreställningar kan göras antingen med hjälp av enkät och/eller intervju. Med 
enkät kan man ta reda på åsikterna hos fler personer än via exempelvis intervju eller observation. En 
intervju som omfattar mer än 20 personer är stor och kräver mycket arbete (Sohlberg & Sohlberg, 2009). 
Min insamling av empirisk data har gjorts med hjälp av intervjuer, detta för att ge möjlighet till fördjupad 
kunskap (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Exempelvis så kan man i en intervju göra skillnad på sådant som 
informanten säger spontant, av sig själv, och sådant som sägs som svar på en specifik fråga. Detta gör att 
en intervju kan ge mer än en vanlig enkät, där respondenter bara svara på ett visst antal givna frågor och 
besvarar frågorna på föreskrivet sätt. Dock kan det vara svårt att dra några generella slutsatser av en 
renodlad intervjustudie, just eftersom att det är svårt att intervjua ett större antal människor (Sohlberg & 
Sohlberg, 2009). Intervjuprotokollet finns i bilaga 1. 

Intervjuerna var halvstrukturerade, det vill säga de utgick från ett antal frågor men först under 
intervjun formulerade jag frågorna mer exakt och bestämde ordningsföljden (Ryen 2004). Tanken var att 
få informanterna att beskriva hur de förstod begreppet livslångt lärande, en förståelse som informanterna 
manifesterar utåt mot fackmedlemmar och allmänhet. 

Urval 
Det finns tre centralorganisationer i Sverige: Landsorganisationen i Sverige (LO), Sveriges akademikers 
centralorganisation (SACO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO); Under dessa sorterar ett antal 
olika fackförbund (Arbetslivs- och arbetsmiljöresurser 2012). 
Jag intervjuade en person från tre olika fackförbund inom både LO, SACO och TCO, totalt nio intervjuer. 
Detta för att få en så stor spridning som möjligt av informanter bland de svenska fackförbunden och 
eventuellt se om resultaten skiljer sig mellan fackförbund från olika centralorganisationer. 
Jag ringde upp slumpvis valda fackförbund inom de olika centralorganisationerna och bad att få tala med 
någon som jobbade med utbildningsfrågor, alternativt karriär- och utvecklingsfrågor eller liknande. När jag 
kom i kontakt med rätt person förklarade jag att jag läste pedagogik på distans vid Umeå Universitet, att 
jag höll på att skriva magisteruppsats om livslångt lärande och frågade sedan om jag kunde få genomföra 
en intervju för uppsatsen. Jag sa också att jag beräknade att intervjun skulle ta omkring en timme, att jag 
inte skulle nämna informanten vid namn men att jag skulle namnge de fackförbund där jag fick genomföra 
intervjuer, att jag behövde spela in intervjun (för att slippa anteckna alltför mycket och ändå få korrekta 
citat) och att jag skulle hantera materialet konfidentiellt. 
Samtliga kontaktade fackförbund var mycket tillmötesgående. Den första person jag kontaktade på 
respektive fackförbund som visade sig vara lämplig att genomföra intervju med, gick med på att bli 
intervjuad. En informant ville först få godkännande från sin chef, men även denna person gick med på att 
låta sig intervjuas. Kanske kan det faktum att samtliga kontaktade personer och fackförbund var så 
tillmötesgående tolkas som att ämnet livslångt lärande inte är känsligt på det sätt som exempelvis frågor 
kring genus och jämställdhet (Hedlin 2004). 

Databearbetning och analys 
Allteftersom jag genomförde intervjuerna transkriberade jag intervjuerna. Detta för att slippa transkribera 
samtliga intervjuer efter själva intervjustadiet. Transkribering av intervjuer tar tid och bör också betraktas 
som en väsentlig del av själva metodvalet intervju (Denscombe 2009/1998). Med tanke på att det tog 
omkring 1–2 timmar att transkribera varje intervju, så var detta upplägg att föredra. Att efter samtliga 
genomförda intervjuer se fram emot omkring 18 timmars transkriberande hade antagligen blivit mycket 
stressande. 

Efter transkriptionen analyserades materialet. Först delades svaren in under tillhörande frågeställning 
(såsom redovisas i avsnittet ”Resultat och analys”). Därefter markerades delar av svaren i de fall de anknöt 
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till tidigare forskning eller kritisk teori. Därefter skrevs analysen till de markerade avsnitten. Sist togs 
överflödigt material bort. 

Resultat och analys har i denna uppsats slagits ihop. Visserligen är det vanligt att redovisa resultat 
respektive analys/diskussion i två separata avsnitt. Men det är möjligt att slå ihop dessa avsnitt, exempelvis 
om det är ett flertal frågor som ska redovisas (Backman 2008). 

Pålitlighet, noggrannhet och trovärdighet 
Validitet och reliabilitet är begrepp som inte är helt tillämpliga på kvalitativ forskning, det är exempelvis inte 
möjligt att som naturvetenskapliga (och kvantitativa) forskare enbart upprepa ett experiment (Denscombe 
2009/1998). Istället används begrepp som tillförlitlighet, noggrannhet och pålitlighet. 

Tillförlitlighet handlar om i vilken mån ett forskningsinstrument har en neutral verkan och om det 
skulle ge samma resultat vid olika tillfällen. Här kan exempelvis nämnas intervjuareffekten, det vill säga 
den effekt som intervjuaren har på informanten. Det finns vissa saker man kan göra för att minska 
intervjuareffekten, exempelvis att presentera sig på ett sätt som inte stöter bort informanten eller gör 
vederbörande arg (Denscombe 2009/1998). Det var också min intention att försöka ha en så neutral 
framtoning som möjligt, med konventionell klädsel och genom att vara artig och tillmötesgående mot 
informanterna. 

Noggrannheten hoppades jag uppnå genom halvstrukturerade intervjuer där flera följdfrågor, baserade 
på informanternas svar, skapar djupare förståelse för informanternas förståelse av begreppet livslångt 
lärande. Jag spelade in intervjuerna på band, detta för att få större pålitlighet och noggrannhet; Om en 
intervju inte spelas in så finns det stor risk att forskaren måste rekonstruera data i efterhand vilket 
påverkar pålitligheten (Ryen, 2004). Jag kommer först fråga informanterna om det går bra att jag spelar in 
intervjun på band. Att spela in intervjuerna innebar att jag i lugn och ro kunde koncentrera mig på 
intervjun när den väl pågick: Det innebar även att jag vid analysarbetet kunde säkerställa exakt vad som 
sagts och att det faktiskt sagts. När jag genomfört intervjuerna transkriberade jag dem och därefter 
analyserade jag dem. 

Jag har här försökt att så noggrant som möjligt förklara hur undersökningen gått till, detta för att göra 
det möjligt att upprepa undersökningen med samma resultat (Bergström & Boréus 2005). 

Generaliserbarhet eller överförbarhet 
Eftersom diskursiva positioner anger utrymmet för diskursen i ett specifikt ämne (Bergström & Boréus 
2005) så blir generaliserbarheten eller överförbarheten här en fråga om vad informanterna kan uttrycka, 
vilka föreställningar som råder och vilka föreställningar som kan tänkas dominera. 

Etiska överväganden 
Som ett av de fyra huvudkraven för forskning inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns 
kravet på konfidentialitet gentemot informanterna (Vetenskapsrådet 1990). Detta för att bevara deras 
privata integritet (Kvale och Brinkman 2009). I denna uppsats var dock meningen att få fram vilken 
förståelse informanterna, de fackliga representanterna, har av begreppet livslångt lärande, en förståelse 
som kan ses som en del av deras yrkesutövning och som de sannolikt visar utåt mot fackmedlemmar och 
andra, som en del av fackförbundets officiella hållning. Av den anledningen bör åtminstone 
fackförbundens namn kunna framgå i uppsatsen utan att detta krockar med konfidentialitetskravet. Dock 
anger jag inte informanternas namn, detta för att deras exakta identitet inte är av specifik betydelse för 
uppsatsen. Att på detta sätt inte helt anonymisera informanterna är möjligt när deras privata integritet inte 
står på spel (Kvale & Brinkman 2009) och har även gjorts i vissa undersökningar (se exempelvis Mattsson 
2009). Jag återkommer till denna aspekt vid metoddiskussionen i uppsatsen. 

Jag berättade för informanterna att materialet skulle komma att användas i en magisteruppsats i 
pedagogik vid Umeå universitet. Jag meddelade även informanterna att jag skulle namnge de fackförbund 
där jag intervjuat personer men att jag inte skulle namnge informanterna själva i uppsatsen. Informanterna 
fick dessutom mina kontaktuppgifter för den händelse de senare ville kontakta mig för att ställa frågor. 
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Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser, det vill säga på fackförbundens kontor, vid en 
tidpunkt som passade respektive informant. 
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RESULTAT OCH ANALYS 
Resultat och analys är indelade utifrån de frågeställningar som tidigare redovisats. För att öka 
genomskinligheten i analysen så kommer citat ha en mer framträdande roll (Bergström & Boréus 2005) i 
detta avsnitt. Analysen görs dels mot bakgrund av tidigare forskning, men även utifrån ett kritisk teori-
perspektiv. 

För enkelhetens skulle och av stilistiska skäl, benämns de olika informanterna vid deras förbunds 
namn, exempelvis "finansförbundet menar", "handelsanställdas förbund säger". Det bör dock betonas att 
det är informanten som talar om än huvudsakligen å sitt fackförbunds vägar. 

Hur fackförbunden förstår livslångt lärande 
För det första syftar studien till att ta reda på hur informanterna har förstått begreppet livslångt lärande. 

Vad innebär livslångt lärande? 
Bland annat tillfrågades informanterna om vad livslångt lärande innebär, rent konkret för den enskilde informanten 
(fråga 2, se bilaga 1). 

Humanistisk tolkning 
Flera fackförbunds beskrivningar tyder på en humanistisk tolkning av begreppet (Gustavsson 1996; 
Ellström 1997) som även kan handla om personlig tillfredsställelse och utveckling (Biesta 2006). 
Vårdförbundet talar om lärande ur ett ur ett ”livscykelperspektiv, inte bara ur yrkessynpunkt". Även Jusek 
talar om att livslångt lärande kan ske "under dygnets vakna timmar". Handelsanställdas förbund nämner 
"learning outcome" som innebär att "du kan en massa olika saker fast du har lärt dig det på olika sätt". 
Kommunal talar om att man ”kan lära sig något bara för att det är kul” och nämner även det ”vardagsnära 
lärandet”. Lärarnas Riksförbund menar att ”vi lär oss hela tiden, jämt, vad vi än gör, lär vi oss någonting”, 
medan Lärarförbundet säger att man lär ”genom alla stadier i livet”. För SEKO innebär livslångt lärande 
att ”man samlas och växer tillsammans” men även att ”det är liksom aldrig för sent”.  

Vårdförbundets uttalande att livslångt lärande sker ur ett ”livscykelperspektiv, inte bara ur 
yrkessynpunkt” och Kommunals tal om det ”vardagsnära lärandet” illustrerar samtidigt både begreppet 
det livslånga lärandet (eng. lifelong learning) som innebär ett lärande under hela livet (Gustavsson & Osman 
1996; Skolverket 2000; Tuijnman & Boström 2002) samt det livsvida lärandet (eng. lifewide learning), som 
handlar om att man lär sig i många olika sammanhang i livet (Cropley 1979a; Rubenson 1996; Gustavsson 
& Osman 1996; Skolverket 2000; Tuijnman & Boström 2002). 

Ekonomisk tolkning 
Några av förbunden pekar även på en mer ekonomisk tolkning av begreppet, som anknyter mer till 
tillväxt, konkurrenskraft och globalisering (Gustavsson 1996; Ellström 1997; Biesta 2006). Både 
Civilekonomerna och Finansförbundet talar exempelvis enbart ur ett yrkesperspektiv, utan någon egentlig 
koppling till personlig utveckling och tillfredsställelse. Civilekonomerna tolkar begreppet som att ”hela 
tiden ska man vara uppdaterad” och pekar på en ”ömsesidighet, att både företaget och den enskilde är 
med och påverkar kompetensutvecklingen”. Finansförbundet tolkar begreppet specifikt ur ett 
yrkesrelaterat perspektiv och menar att ”människor i utveckling, oavsett vilken ålder, är ju fantastiska 
resurser om dom lär sig någonting och kan förmedla det”. Att betrakta människor som resurser enligt 
detta sistnämnda citat kan ses som ett uttryck för humankapital-teorin, som ibland nämns i samband med 
livslångt lärande (Schuller 1998; Gustavsson 2002; Olssen & Peters 2005; Biesta 2008; Gustavsson 1996; 
Ellström 1997). Även Civilekonomerna gör flera uttalanden som kan ses som uttryck för humankapital-
teorin då jag frågar om policy-dokument kring livslångt lärande: svaret blir att arbetstagare bör uppdatera 
sig så att "man inte blir obsolet på arbetsplatsen" och menar att "personalen är den främsta resursen, i 
vilket företag som helst". Kanske är denna mer ekonomiska tolkning av begreppet inte helt förvånansvärd 
i just dessa två förbund som omfattar just anställda civilekonomer och personer inom finansvärlden. I 
synnerhet inte eftersom även Skolverket (2000, s. 12–13) ger uttryck för humankapital-teorin genom att 
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säga att "allt tyder på att ett lands framtida konkurrensfördelar beror på investering i utbildning och 
lärande". 

Men även Kommunal, som tidigare talat utifrån en humanistisk innebörd ger även uttryck för det 
ekonomiska perspektivet då hon säger att "två kurser per år är tillräckligt" vad gäller lärande, samt att 
"man kan ju inte bara gå en utbildning för att gå en utbildning". 

Ur ett kritisk teori-perspektiv får nog den humanistiska innebörden av livslångt lärande ses som mer 
positiv, medan den ekonomiska innebörden ses som mer negativ. Detta för att kritisk teori ställer sig mer 
kritisk mot kapitalismen (How 2003) samt att den ekonomiska innebörden mer anknyter till ett synsätt 
som kan ses som mer kapitalistiskt med tanke på dess fokus på humankapital, vetenskap och teknologi för 
att åstadkomma större konkurrenskraft och ökad produktivitet (Rubenson 1996; Ellström 1997). 

Andra funderingar 
Det går även att utläsa andra funderingar kring livslångt lärande bland fackförbunden, inte minst genom 
deras spontana uttalanden och omnämnanden av vissa företeelser. 

Både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet visar prov på självreflektion genom att notera att deras 
fackförbund gynnas av omfattande utbildning. Lärarnas Riksförbund säger att "men du ska ju ha i minnet 
att du talar med en representant för läraryrket, och den här organisationen gynnas ju av att folk lär sig 
saker och går utbildningar". Lärarförbundet säger på liknande vis att "det [lärande och ständig utveckling] 
är något som vi tror gynnar samhället och samtidigt tror vi det gynnar oss som organisation och våra 
medlemmar att lärandet står så pass mycket i centrum". 

Tre fackförbund (SEKO, Handelsanställdas Förbund, Lärarnas Riksförbund) nämner spontant 
begreppet folkbildning. SEKO säger "att vi talar mycket om folkbildning inom facket". När jag sedan ber 
informanten förklara vad livslångt lärande betyder för henne så hänsyftar hon bland annat på ett ständigt 
lärande, oavsett ålder och tillägger att "det är det vi menar med folkbildningen också". Handelsanställdas 
Förbund menar att livslångt lärande kan inbegripa "någon sorts allmän folkbildningstanke" medan 
Lärarnas Riksförbund talar om livslångt lärande som bland annat "folkbildningsrörelsen, som ABF och 
medborgarskolan och allt det där". Detta kan ses mot bakgrund av att Folkbildningsrådet i en rapport 
(Folkbildningsrådet 2011) pekar på att livslångt lärande är ett av sju verksamhetsområden inom vilka 
folkbildningen ska realiseras. Även om livslångt lärande och folkbildning inte behöver ses som synonymer 
så nämns de vid flera tillfällen tillsammans. 

Handelsanställdas förbund nämner spontant "konkurrenskraften med omvärlden" då jag frågar honom 
vad livslångt lärande är bra för. Det är intressant att inget annat fackförbund nämner konkurrens spontant, 
dels eftersom detta begrepp figurerar i policy-texter kring livslångt lärande (Nicoll 2006), dels genom att 
ordet ingår i den ekonomiska tolkningen av begreppet livslångt lärande (Rubenson 1996; Ellström 1997), 
samt att det politiska målet med livslångt lärande, åtminstone i Europa, bland annat just ökad 
konkurrensförmåga (Griffin 1999b). Dock kanske även Civilekonomerna kan sägas hänvisa till konkurrens 
då han säger att "kompetensutveckling är oerhört viktigt, för att inte bli ifrånsprungen" då jag frågar om 
policy-dokument för livslångt lärande. 

Kompetensutveckling 
Samtliga fackförbund nämner kompetensutveckling spontant vid flera tillfällen. Finansförbundet tycker att 
begreppet livslångt lärande är "ett lite gammaldags uttryck" och föredrar uttryck som exempelvis 
kompetensutveckling. Med tanke på hur ofta begreppet används och med vilken innebörd, så kan man 
tänka sig att flera informanter ser livslångt lärande som synonymt med kompetensutveckling. Exempelvis 
ser Vårdförbundet "ett ökat behov av [---] kompetensutveckling" när jag frågar henne om eventuella 
policy-dokument rörande livslångt lärande. Även Civilekonomerna nämner begreppet då jag frågar om 
policy-dokument (se citat i föregående stycke) och menar att det är viktigt med planer på 
kompetensutveckling för de anställda och nämner även kompetens-konton, som han hört att "vissa 
partier" funderat över; detta sistnämnda anknyter till den diskussion kring individuellt kompetenssparande 
som förespråkats av bland annat TCO (Hägglund & Nordh 2007). 

Även andra fackförbund nämner kompetensutveckling. Finansförbundet nämner bland annat 
"kompetensutveckling i yrkesrollen" och Handelsanställdas förbund nämner kompetensutveckling i 
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arbetslivet. Jusek menar att den anställda själv "har ett ansvar att kompetensutveckla sig" men säger 
samtidigt att medlemmarna ”får för lite kompetensutveckling”. SEKO tror att facket kanske inte i 
tillräckligt hög grad uppmanar medlemmarna att "kompetensutveckla [sig] inom yrket eller så där, för att 
vara mer anställningsbar". Lärarnas riksförbund säger att "arbetsgivaren har ett egenintresse i ett 
instrumentellt livslångt lärande, det är därför man anordnar kompetensutveckling”. Lärarförbundet menar 
att man kan möjliggöra livslångt lärande genom att satsa "pengar på kompetensutveckling". SEKO menar 
att "arbetsgivaren [har] ett ansvar att se till att [arbetstagarna] får kompetensutveckling". Handelsanställdas 
förbund nämner att frisörförbundet i "minst ett antal år" haft ett kollektivavtal som garanterar minst två 
dagar per år för kompetensutveckling. Kommunal säger, som svar på samma fråga, bland annat att 
förbundet jobbar med "kompetensutveckling", där förbundet försökt "vidga begreppet, för det handlar ju 
inte bara om kompetensutveckling i yrket, utan även om kompetensutveckling som person". 

Vad och vem livslångt lärande är bra för? 
Hur fackförbunden förstår livslångt lärande kan även besvaras med frågor om vad och vem livslångt lärande är 
bra för (fråga 3, se bilaga 1). 

På frågan om vem livslångt lärande är bra för svarar fackförbunden antingen att det är "bra för alla 
parter" (Vårdförbundet, Civilekonomerna), "bra för alla" (Handelsanställdas förbund, Finansförbundet, 
Kommunal, Lärarförbundet, SEKO), "bra för hela samhället" (Jusek) respektive "bra för allihopa" 
(Lärarnas Riksförbund). Finansförbundet förtydligar genom att "först och främst så har jag 
individperspektivet, så jag tycker att det är individen i fokus". 

Ekonomisk innebörd 
Det finns flera förklaringar på vad livslångt lärande är bra för. Jusek talar om nyttan i form av minskade 
"inlåsningseffekter" när fler människor vill lära sig mer och det då blir "större rörlighet på 
arbetsmarknaden". På samma sätt talar Lärarförbundet om att livslångt lärande "är ett sätt att motverka 
instängningseffekter". De här svaren kan ses som fördelaktiga främst ur ett arbetsgivarperspektiv, vilket 
bekräftas av Juseks uttalande att minskade "inlåsningseffekter" är "bra för arbetsgivarna" eftersom att det 
då finns "nöjda" medarbetare "och inte bara såna som sitter kvar för att dom inte kan få nytt jobb". 
Svaren kan även ses som ett uttryck för en ekonomisk innebörd av begreppet livslångt lärande och just 
därför kan de ifrågasättas ut ett kritisk teori-perspektiv (How 2003). Detta för att det livslånga lärandet här 
lätt kan betraktas som en vara som kommer till pass i en alltmer konkurrensinriktad värld (Falk 1999; 
Griffin 1999a; Preston 1999; Gouthro 2002; Martin 2003; Green 2002; Olssen & Peters 2005; Simons & 
Masschelein 2006; Griffin 2006; Han 2008; Cruikshank 2008; Walters & Cooper 2011). 

Humanistiskt perspektiv 
Men flera fackförbund menar även att det livslånga lärandet är bra ur ett mer humanistiskt perspektiv 
(Gustavsson 1996; Ellström 1997) som även kan handla om personlig tillfredsställelse och utveckling 
(Biesta 2006). Exempelvis så menar Jusek att "det är tillfredsställande för individen personligen" för att det 
ger "självkänsla. Och stimulans". Lärarnas Riksförbund talar om "intrinsikala värden" som innebär att 
något "har ett värde i sig själv". Handelsanställdas förbund menar också att "det är nästan lite poetiskt, 
men det är liksom...människans växande och...det är för individen". Lärarförbundet talar om "individens 
möjlighet att ständigt få utvecklas". SEKO menar att livslångt lärande "är väl ändå det som gör att 
samhällen utvecklas och organisationer utvecklas". Kanske kan man även se Civilekonomernas svar att 
livslångt lärande ger "styrka och säkerhet" samt att "jobbet identifierar en också på något sätt, man är 
något helt plötsligt" som exempel på fördelar ur ett mer humanistiskt perspektiv. Jusek ser även livslångt 
lärande som bra för "demokratin i samhället". Det här kopplar snarare till den humanistiska (och även 
demokratiska) innebörden av livslångt lärande (Rubenson 1996; Biesta 2006) som framför allt användes 
under 1960- och 70-talen (Rubenson 1996). 

Men Handelsanställdas förbund menar även att oavsett hur man lägger upp utbildning "så finns det ju 
en gräns för resurserna [att lägga på utbildning]", för att sedan säga att livslångt lärande är "nästan lite 
poetiskt" och att det handlar om "människans växande", för att sedan återgå till ett mer ekonomiskt färgat 
förhållningssätt då han talar om "konkurrenskraften med omvärlden". Här kan informanten sägas växla 
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mellan ett humanistiskt perspektiv (Gustavsson 1996; Ellström 1997) och ett ekonomiskt perspektiv 
(Gustavsson 1996; Ellström 1997; Biesta 2006) på begreppet. 

Allt snabbare utveckling 
Livslångt lärande ses av vissa fackförbund som svaret på en allt snabbare samhällelig, yrkesmässig 
och/eller teknisk utveckling, detta i linje med Field (2000), som menar att begreppet utvecklats som ett 
svar på globaliseringen och den tekniska utvecklingen. Exempelvis så säger Vårdförbundet nämner 
"tjänstesamhället, informationssamhället" och säger att "utvecklingen i samhället går väldigt fort" och 
pekar vidare på "övergången från muskelkraft till hjärnkraft". Mot detta kan anföras att livslångt lärande, 
exempelvis genom att utbildning (framför allt högre utbildning) ses som lösningen på alla möjliga sorters 
problem (Alvesson 1999; Nicoll 2006), att livslång utbildning ibland får en roll av "ny religion" (Cropley 
1979a, s. 21) eller en "mirakelkur" eller en "utbildningsmässig Viagra" (Berglund 2008, s. 138) eller som ett 
undergörande medel (Coffield 1999), och att livslångt lärande blivit betraktad som en lösning på problem 
som möter vår moderna värld (Rubenson 1996; Tuijnman & Boström 2002). Med andra ord, risken finns 
att ett begrepp utan fastställd definition får agera mirakelkur för de problem som inte anses kunna lösas på 
något annat sätt. 

Vem bör vara aktuell för livslångt lärande? 
Hur fackförbunden förstår livslångt lärande kan också omfatta frågor om vem som bör vara aktuell för livslångt 
lärande (fråga 4, se bilaga 1). 

Samtliga fackförbund menar att alla människor bör vara aktuella för livslångt lärande. Dock utvecklar 
de flesta fackförbund sina uttalanden vidare. Tre fackförbund menar att det livslånga lärande bör gälla, 
oavsett ålder. Finansförbundet tycker "inte det har något åldersbegränsning, om man förutsätter att det 
gäller efter att man kommit ut i yrkeslivet". Återigen kopplar informanten begreppet till ett 
arbetslivsperspektiv, vilket får ses som en mer ekonomisk tolkning av begreppet (Gustavsson 1996; 
Ellström 1997; Biesta 2006). 

Lära hela livet, jämlikhetsperspektiv 
SEKO säger att "man lär ju faktiskt hela livet" och "det är ju aldrig för sent" Lärarförbundet menar att 
"man kan ju tala om det livslånga lärandet för ett litet barn på samma sätt som man kan tala om det 
[livslånga lärandet] för någon som är på väg att gå i pension eller har varit pensionär i en längre tid". Dessa 
uttalanden kan ses som exempel på en mer humanistisk tolkning av begreppet (Gustavsson 1996; Ellström 
1997). Lärarförbundet säger dessutom att man "organiserar alla inom hela utbildningssystemet och vi 
menar att förskolan och högskolan är lika viktig och det är inget av dem som är mera viktig och lärandet 
som äger rum är inte finare på universitetet än om man jobbar [inom förskolan]". Detta kan tolkas som 
ytterligare ett jämlikhetsperspektiv, något som för tankarna till 1960-talet då man legitimerade utbildning 
genom att koppla ihop det med sociala krav på lika möjligheter för alla Rubenson (1996) och då det också 
fanns en idé om hur man kunde använda utbildning för att skapa en bättre värld. Ur ett kritisk teori-
perspektiv så kan detta jämlikhetsperspektiv ses som fördelaktigt, detta eftersom kritisk teori som 
teoribildning sett har som syfte att vara emancipatorisk (frigörande) (Sohlberg & Sohlberg 2009). 

Andra funderingar 
Handelsanställdas uttalande att "nere på golvet så får man nästan ingenting [i utbildningsväg] medans dom 
som redan har en hög utbildning får mycket mera" stämmer med det som både Larsson (1996) och 
Ellström (1997) säger, nämligen att vuxenutbildningen till ökade kunskapsklyftor på så sätt att de som 
redan har mest också får mest; Uttalandet stämmer även med Skolverkets (2000) notering att 
möjligheterna till lärande utanför de formella utbildningssystemen ofta gynnar dem som redan är 
högutbildade. Hans tillägg att de som redan har utbildning "är mer van[a] vid att lära sig saker, man har 
större beredskap, kanske att suga åt sig grejer i vardan också" kanske kan kopplas till det som Rubenson 
(1996) säger, nämligen att en persons arbetsvillkor påverkar dennas personlighet och inlärningsprocesser 
vilket kan leda till att de med mindre utbildning och mer enformiga arbeten ofta hamnar i en ond cirkel 
som begränsar deras möjligheter att delta i livslångt lärande. Det här är en intressant punkt ur ett kritisk 
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teori-perspektiv, för hur ska man kunna vara frigörande, såsom kritisk teori syftar till att vara (Sohlberg & 
Sohlberg 2009) om människor, som saknar utbildning kanske därmed i viss mån inflytande i samhället, 
kanske delvis kan sägas bidra till sin egen underordning genom att exempelvis inte förkovra sig? 

Kommunal menar att "man lär sig något nytt hela tiden" och "om man inte lär sig något nytt, då skulle 
ju allting stanna upp". Detta kanske kan ses som ett uttryck för kopplingen mellan livslångt lärande å ena 
sidan och upplysningstidens ideal om bland annat vetenskap och utbildning samt dessa mål att frigöra 
mänskligheten och dess strävan efter framsteg (Porter 1990). 

Lärarnas Riksförbund säger att det finns en krock mellan vad man i ”den ideala” världen skulle vilja 
erbjuda folk och ”vad samhället klarar av att betala för” och menar att ”som person skulle jag ju anse att 
självfallet ska alla personer i Sverige få läsa vad dom vill, när dom vill”, men att ”sedan kommer vi till 
realitetens problem: vem ska betala för kalaset?”. 

Är livslångt lärande frivilligt eller inte? 
Hur fackförbunden förstår livslångt lärande kan även besvaras med frågor om livslångt lärande är frivilligt eller 
inte (fråga 5, se bilaga 1). 

Aktivt och passivt livslångt lärande 
Jusek sa först att "på sätt och vis är det frivilligt" eftersom "generellt sett så kan man ju mer som 
fyrtioåring än som tjugofemåring även fast man inte går in för ett livslångt lärande" och "på så sätt så tror 
jag att alla är egentligen en del av ett livslångt lärande". Men senare säger hon att en del "fyller kanske bara 
på med tio procent medan andra som är väldigt intresserade och engagerade i det mesta kanske lever mer 
som ett livslångt lärande och lever med det [livslånga lärandet]. Jag frågar då om man kan tänka sig ett 
slags aktivt respektive passivt livslångt lärande, där det passiva innebär ett omedvetet lärande medan det 
aktiva innebär ett medvetet lärande och hon svarar ja. 

Många av de andra fackförbundens svar kan delas in i passivt (omedvetet) respektive aktivt (medvetet) 
livslångt lärande. Som exempel på passivt livslångt lärande kan nämnas Vårdförbundet som säger att "ur 
en aspekt är det ju fullständigt frivilligt, för det är väl knappast någon som inte läser en webbartikel eller 
lyssnar på en radioutsändning, teveutsändning, för överallt så får du ju en form av lärande, du får ju ny 
kunskap". Även Finansförbundet nämner "det där öppna, frivilliga som man lär sig på vägen". Och 
Kommunal tror "inte att man kan välja att [lära sig]" och nämner sedan "vardagslärandet" som hon menar 
inte är frivilligt utan "det sker ju bara". Lärarnas Riksförbund säger på liknande vis att "som art betraktat 
kan du ju inte stänga av din hjärna, den fortsätter ju att processa". Lärarförbundet nämner uttrycket "att 
'man lär sig något nytt varje dag' oavsett man vill eller inte". 

Allt tuffare på arbetsmarknaden 
Lärarförbundet säger dock att fackförbundet fokuserar på det formella utbildningssystemet, vilket kan ses 
som ett uttryck för ett aktivt (medvetet) livslångt lärande. Även andra fackförbund talar om detta aktiva 
livslånga lärandet. SEKO menar att "vi har ju en föränderlig arbetsmarknad" och att "man därigenom kan 
känna sig tvingad att börja studera för att kunna vara anställningsbar igen". Kommunal säger på liknande 
vis att "idag är det nog mindre frivilligt på det sättet när det är så hårt på arbetsmarknaden" och pekar 
även på att "inom yrken kan det ju vara så att det händer mycket inom tekniken och det inte bara går att 
lära sig av varann" vilket innebär att "då är det ju inte frivilligt på ett sätt". Vårdförbundet pekar på de fall 
där arbetstagare märker att deras yrkesverksamhet "är på väg att försvinna" och då "börjar ju alla 
människor på ett eller annat sätt att hitta sin drivkraft". Finansförbundet nämner exemplet med rådgivare 
som måste vara licensierade och påtalar att "om jag är rådgivare så behöver jag faktiskt en viss utbildning, 
och vad är det då?". Civilekonomerna pekar på att chefer kan ställa krav genom "paragraf trettiotvå, leda 
och fördela arbetet" [de så kallade paragraf 32-rättigheterna (Bylund & Viklund 2006)] och säger att man 
kan ställa krav på att personalen klarar det arbete som ska utföras och tillägger att "problemet är om 
personalen inte vill, då får man bytas ut, det är krasst". 
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Livslångt lärande kan inte tvingas fram 
Handelsanställdas förbund tycks te sig som ett uttryck för ett aktivt (medvetet) livslångt lärande då han 
nämner talesättet "att man kan leda hästen fram till vatten men man kan inte tvinga den att dricka" för att 
illustrera att "man kan inte tvinga folk att lära sig". Han menar att det kopplar till en syn på lärande som 
innebär att "man ska lära sig, inte lära ut, utan dom som sitter därute ska lära in", vilket kan försvåras om 
"det inte finns någon motivation". Samtidigt menar han att "man ska ha höga ambitionsnivåer". 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis tycks man i svaren kunna se en uppdelning på det passiva (omedvetna) livslånga 
lärandet, som i mångt och mycket tycks frivilligt och som inte nödvändigtvis är kopplat till arbetslivet, 
respektive det aktiva (medvetna) livslånga lärandet som huvudsakligen ses som ofrivilligt och som 
dessutom ofta tycks kopplat till arbetslivet. Det aktiva (och medvetna) livslånga lärandet kanske i någon 
mån kan ses som en plikt, i likhet med det som exempelvis Salo (2000), Biesta (2006) och Biesta (2008) 
skriver. 

Kanske kan då det aktiva (och medvetna) livslånga lärandet ses som ett uttryck för en ekonomisk 
innebörd av begreppet livslångt lärande och just därför kan de ifrågasättas ut ett kritisk teori-perspektiv 
(How 2003). Detta för att det livslånga lärandet här lätt kan betraktas som en vara som kommer till pass i 
en alltmer konkurrensinriktad värld (Falk 1999; Griffin 1999a; Preston 1999; Gouthro 2002; Martin 2003; 
Green 2002; Olssen & Peters 2005; Simons & Masschelein 2006; Griffin 2006; Han 2008; Cruikshank 
2008; Walters & Cooper 2011). 

Är livslångt lärande nödvändigt eller inte? 
Hur fackförbunden förstår livslångt lärande k kan också omfatta frågor om livslångt lärande är nödvändigt och i 
så fall för vem det är nödvändigt (fråga 6, se bilaga 1). 

Nödvändigt möta utveckling 
Flera fackförbund talar om lärande som nödvändigt för att möta utveckling. Exempelvis säger 
Vårdförbundet att det är "nödvändigt på ett eller annat sätt, därför det finns ingenting som är statiskt". 
Finansförbundet säger att inte alla verkar se behovet av att vidareutveckla sig och "jag skulle önska att det 
var flera som tog tag i det där" men förstår samtidigt att man ibland inte har möjlighet att lära sig nya saker 
utan bara "har fullt upp att gå till jobbet". Även Kommunal pekar på lärande som nödvändigt för 
utveckling då hon säger att "om det inte skulle vara nödvändigt, då skulle vi ju inte gå framåt"; Detta 
sistnämnda uttalande kan ses som ett uttryck för kopplingen mellan livslångt lärande å ena sidan och 
upplysningstidens ideal om bland annat vetenskap och utbildning samt och framsteg (Porter 1990). 

Nödvändighet kopplad till yrkeslivet 
Flera förbund ser också nödvändigheten som kopplat till yrkeslivet. Civilekonomerna talar om 
nödvändigheten att "göra sig oumbärlig" på arbetsplatsen för att inte bli av med jobbet. Lärarförbundet 
säger att "i kraft av sin roll i arbetslivet så är det nödvändigt att utveckla sig, lära sig, att fortsätta lära för 
att hänga med och vara en god arbetstagare". SEKO tar specifikt upp exemplet med de personer som 
jobbat länge på samma arbetsplats men plötsligt hotas av uppsägning och att "[arbetstagaren] är tvungen 
att skola om sig fast att man har ett motstånd mot det [---] eftersom att arbetsmarknaden förändras". Jusek 
ser behovet på nationell nivå "för att kunna vara ett land som är modernt och försöka hålla sig i framkant 
så tror jag det är nödvändigt". Dessa uttalanden kan ses som uttryck för en ekonomisk innebörd av 
begreppet livslångt lärande och just därför kan de ifrågasättas ut ett kritisk teori-perspektiv (How 2003). 
Detta för att det livslånga lärandet här lätt kan betraktas som en vara som kommer till pass i en alltmer 
konkurrensinriktad värld (Falk 1999; Griffin 1999a; Preston 1999; Gouthro 2002; Martin 2003; Green 
2002; Olssen & Peters 2005; Simons & Masschelein 2006; Griffin 2006; Han 2008; Cruikshank 2008; 
Walters & Cooper 2011). 

Lärarnas Riksförbund nämner, precis som många andra fackförbund, ett jobbrelaterat perspektiv tar 
exemplet med en långtidsarbetslös som blir uppmanad att antingen gå "den här utbildningen och blir 
långtradarchaffis”, eller gå ”komvux och läser upp Svenska B som du faktiskt saknade" alternativt 
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genomföra "den här yrkesintroduktionen" för att inte förlora A-kasseersättning eller annan ersättning. 
Lärarnas Riksförbund påtalar, som han gjort vid ett tidigare tillfälle under intervjun, att ”det finns ju 
exempel där det skattebetalande kollektivet tvingar folk till livslångt lärande" och tillägger att "det kan vara 
rimligt ur ett skattebetalarperspektiv" med motiveringen "varför ska jag som skattebetalare bara betala 
skatt för någon som ligger på sofflocket och inte vill göra nåt". Han tillägger att "jag är all for andra 
chanser", men tycker även att det kan vara "rimligt att påtvinga folk livslångt lärande, i någon mån". 

Vem ansvarar för livslångt lärande? 
Hur fackförbunden förstår livslångt lärande kan även besvaras med frågor om vem som ansvarar för livslångt 
lärande (fråga 7, se bilaga 1). 

Samverkan 
Vårdförbundet menar att det är en "samverkan mellan individer, arbetsgivare, företagare, egna företagare, 
samhället i stort" och tillägger att "det [ansvaret] ligger ju inte på någon enskild". Civilekonomerna menar 
att ansvaret "måste ju ligga på företaget" men tillägger att "det är ett delat ansvar" mellan arbetsgivare och 
arbetstagare och tillägger att "samhället måste vara inblandat om det ska gå att fixa det där". 

Ansvaret vilar på individen 
Jusek, å andra sidan, menar att det "största ansvaret vilar ju på individen själv" för "jag måste ta ansvar för 
min egen utveckling" även om "jag kan få lite hjälp på vägen av olika parter"; därmed vilar inte ansvaret, 
enligt Finansförbundet, på stat eller arbetsgivare. Men hon utvecklar perspektivet genom att säga att "inte 
alla kan ta initiativ och då måste samhället ta ett större ansvar, vi måste ha ben bra skola, alltså en bra 
grundutbildning" och när folk "kommer ut i arbetslivet så blir det arbetsgivarna som har ett ansvar och vi 
som fackförbund som har ett särskilt ansvar för våra förtroendevalda". Finansförbundets syn på individen 
som ansvarig för det livslånga lärandet kan därmed inte ses som helt renodlat. 

Ansvaret delat mellan olika parter 
Övriga fackförbund menar att ansvaret är delat mellan olika parter. Handelsanställdas förbund menar att 
"samhället bör ansvara för att se till att det finns förutsättningar och resurser och ramverk" men tillägger 
att "det fungerar inte om [den enskilde] inte tar ansvar för sitt eget lärande" samtidigt som "det är klart att 
[arbetsgivaren] har ett ansvar [---] också". 

Kommunal pekar dels på ett gemensamt ansvar genom att "alla, som arbetsgivare, staten, kommuner, 
facken på ett sätt har ett visst ansvar". Samtidigt har individen ett ansvar på så sätt att "om du är på jobbet 
så har du ju ett ansvar att sköta ditt jobb, och hänga med i om det händer nånting". Hon säger även att "vi 
har alla ett ansvar att delta i samhället, även fast vi inte vill". När jag frågar henne om hon upplever att en 
del människor inte är engagerade så svarar hon ja men förklarar att det kan bero på att "man jobbar så 
himla mycket på jobbet, för att få ihop till att överleva så att man är trött så man orkar inte. Så tror jag det 
är för många". Ur ett kritisk teori-perspektiv är detta sistnämnda svar intressant mot bakgrund av det som 
Rubenson (1996) säger, nämligen att en persons arbetsvillkor påverkar vederbörandes personlighet och 
inlärningsprocesser vilket ofta kan leda till att de med mindre utbildning och mer enformiga arbeten ofta 
hamnar i en ond cirkel som drastiskt begränsar deras möjligheter att delta i livslångt lärande; Man kan 
alltså tänka sig att de som enligt Kommunal är så trötta att de inte orkar engagera sig kanske saknar sådan 
utbildning (och kanske även tid), och kanske därmed även intresse, att engagera sig i olika samhällsfrågor 
(exempelvis den om livslångt lärande) och på så sätt kunna bidra till sin egen emancipation (frigörelse). 

Lärarnas Riksförbund menar att "ur det biologiska perspektivet så är det väl ingens ansvar, det ligger 
väl bara i vår skapelse" medan det "rent utbildningsideologiskt" kan ses som "någon sorts tudelning mellan 
individen, som har någon sorts ansvar för att vilja hämta in kunskaper" och "samhället, genom att 
tillhandahålla organiserade skolmöjligheter och faktiskt betala för det". Vidare anser han att "arbetsgivaren 
har ett egenintresse i ett instrumentellt livslångt lärande" medan "individen tar väl det största ansvaret för 
det intrinsikala livslånga lärandet utöver de formaliserade formerna". 
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Går inte att tvinga folk att lära sig 
Lärarförbundet menar att "det finns ett individuellt ansvar, att vilja" men tillägger att "jag skulle nästan 
sträcka mig så långt som att säga att det inte går att tvinga någon att lära sig". Men han tillägger att en 
människa "kan vara så pass nedtryckt eller tilltygad, av olika anledningar" och att "därför kan man kanske 
inte bara säga att det är individen som ansvarar". Han menar också att på organisationsnivå så "har vi ett 
ansvar att skapa ett klimat som möjliggör det [alltså, ett livslångt lärande]". Han säger också att "på en 
samhällelig nivå så finns det också ett ansvar att skapa möjligheter så att man [alltså individen] kan gå 
vidare och lära och fortsätta att lära hela livet". Samtidigt som han menar att "det är väl många människors 
ansvar" så tillägger han att "motsätter sig individer [det livslånga lärandet], då är det nog svårt". 

Anställningsbar 
SEKO menar att "man får dra lasset tillsammans" och att "alla har ett ansvar". Hon menar dock att det 
blivit mer problematiskt med tanke på "utbildningspolitiken" som innebär att det "stramas åt" exempelvis 
genom "mindre utbildningsplatser för vuxna och mer elitistisk skola". Hon menar även att "arbetsgivaren 
har också ett ansvar". Slutligen säger hon att "så alla har ansvar för det, på ett eller annat sätt, och den 
enskilda också naturligtvis, att faktiskt fundera över att 'nu kanske jag måste göra det och det och det, för 
att hålla mig anställningsbar". Just ordet anställningsbar används av SEKO vid ett flertal tillfällen (jag räknar 
till åtta förekomster av ordet i min transkription av intervjun). Detta anknyter till begreppet 
'ansvariggörande' som används av Fejes & Berglund (2010) för att beskriva kravet på individerna att ta 
ansvar för att använda möjligheterna till livslångt lärande, exempelvis arbetsplatsförlagd utbildning, och 
därmed omvandla sig till anställningsbara personer. Man skulle kunna tänka sig att det är ett uttryck för ett 
rättfärdiggörande av den ekonomiska tolkningen av begreppet livslångt lärande. Men med tanke på resten 
av informantens uttalanden i intervjun kan det nog snarast ses som ett uttryck för en mer krass syn på 
arbetsmarknaden som mer kapitalistisk och individualistisk, och samtidigt mer arbetsgivarovänlig. 

Sammanfattning 
Det finns alltså ett par förbund som betonar individens ansvar (Jusek och delvis även Finansförbundet). 
Detta kan ses mot bakgrund av den mer individualiserade betydelsen av livslångt lärande, där individen ses 
som ansvarig för att organisera och styra sitt eget livslånga lärande (Carelli 1979; Rubenson 1996; 
Bergstedt 1996; Field 2000; Skolverket 2000; Tuijnman & Boström 2002; Biesta 2006; Olssen 2008; 
Simons & Masschelein 2008; Fejes & Berglund 2010). Men ur ett kritisk teori-perspektiv så kan detta 
individuella ansvar kanske ses som negativt, detta eftersom kritisk teori som teoribildning sett har som 
syfte att vara emancipatorisk (frigörande) (Sohlberg & Sohlberg 2009), samtidigt som livslångt lärande 
enligt Rubenson (1996) kan analyseras ur ett utbildningssociologiskt perspektiv som lägger förklaringarna 
till en kollektiv idévärld bortom individens kontroll (Broady 1998). SEKO:s uttalande om en alltmer 
åtstramad utbildningspolitik kan ses som ett exempel på en omständighet som kan sägas ligga bortom 
individens kontroll. 

Kopplingar till globalisering, konkurrens och tillväxt? 
Hur fackförbunden förstår livslångt lärande kan även omfatta frågor om informanten ser kopplingar mellan 
livslångt lärande och begrepp som globalisering, konkurrens och tillväxt (fråga 12, se bilaga 1). 

De flesta förbunden ser kopplingar mellan livslångt lärande å ena sidan och globalisering, konkurrens 
och tillväxt å andra sidan. Dock ser varken Kommunal eller Finansförbundet någon koppling mellan 
livslångt lärande och tillväxt. 

Ser koppling till tillväxt 
Vårdförbundet ser kopplingen till globalisering "för kunskapssamhället har ju inga gränser" och den 
internationalisering som pågått de "senaste tjugo åren har blivit oerhört påtaglig. Hon ser kopplingen till 
konkurrens för att "kunskap ger konkurrens och kunskap ger utveckling". Hon ser även kopplingen till 
tillväxt eftersom "tillväxt kräver ny kunskap". 

Jusek ser kopplingen till globalisering på så vis att ett lands konkurrenskraft ökar om "man inser vikten 
av det [livslånga lärandet]". Hon ser även kopplingen till konkurrens genom att det "blir fler och fler 
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konkurrenter om jobben och arbetsmarknaden är ju inte begränsad längre mellan länderna utan det svävar 
ju fram och tillbaka". Hon ser även kopplingen till tillväxt på så vis att "ju fler som har en positiv 
inställning till det [livslånga lärandet], desto godare odds för en positiv tillväxt, för landet som helhet". 

Civilekonomerna ser kopplingen till globaliseringen i den mån "det är samma sak som 
internationalisering". Han ser även kopplingen till konkurrens. Han menar också att livslångt lärande och 
tillväxt "hänger intimt ihop". 

Handelsanställdas förbund ser kopplingen till globalisering genom att "konkurrensmässigt, om vi inte 
satsar på livslångt lärande i alla bemärkelser så kommer vi att ha svårare att klara oss i en globaliserad 
värld". Han ser även kopplingen till konkurrens även om "arbetsgivaren kommer inte att kunna räkna hem 
varje krona då du sitter i skolbänken". Han ser även kopplingen till tillväxt med motiveringen att "för att 
ha tillväxt så måste du ha livslångt lärande". 

Lärarnas Riksförbund ser kopplingen till globalisering på så vis att "det informella lärandet som 
fullkomligt exploderat". Han ser även kopplingen till konkurrens på så vis att det handlar om att "kunna 
konkurrera ut andra". Han ser även kopplingen till tillväxt på så vis att "det är en investering i kunskap". 

Lärarförbundet ser kopplingen till globalisering på så vis att "om vi ska stå stark som en nation och 
rustad inför att möta någon sorts global konkurrens, så måste vi vara i nån sorts ständig utveckling och på 
så många nivåer, för att vara konkurrenskraftiga". Citatet anger att han även ser kopplingen till 
konkurrens. Han ser kopplingen till tillväxt och nämner "innovationer, effektivitet". 

SEKO ser kopplingen till globalisering och säger att "i facket ser vi ju positivt på globaliseringen, 
samtidigt som vi ser problemen med arbetskraft som kommer till Sverige. Det är inte bara det att vi är 
negativa mot det, men bara det att dom är inte här på samma villkor som andra". Hon ser kopplingen till 
konkurrens och säger att "det här med att hålla sig anställningsbar, det är det handlar om". Hon ser även 
kopplingen till tillväxt för "det handlar ju om att vara med och utveckla, för det är det som tillväxt handlar 
om också; att utveckla nya områden, branscher. Och då har ju livslångt lärande att göra med att man 
utvecklas, för att skapa tillväxten i tillväxtbranscher och vad det nu kan vara". 

Ser inte koppling till tillväxt 
Finansförbundet är osäker på kopplingen mellan livslångt lärande och globalisering, däremot ser hon en 
koppling mellan kompetensutveckling och globalisering. Hon ser kopplingen till konkurrens för "om man 
har som utgångspunkt att det är individens ansvar så blir man ju mer konkurrenskraftig ju mer man har 
erfarenhet och utbildning och delar med sig och söker jobb och vill vidare, så är det klart att det är 
konkurrenskraftigt" samtidigt som hon påpekar att "men livslångt lärande står ju aldrig på något CV", 
medan "kompetens och erfarenhet står där [på CV:et]". Dock har hon svårt att se någon koppling mellan 
livslångt lärande och tillväxt eftersom hon kopplar tillväxt till en makro-nivå och livslångt lärande till en 
mikro-nivå och menar att "jag har lite problem att se det [tillväxt] på individnivå". 

Kommunal ser kopplingen till globalisering genom att "idag tar fler människor för sig och ser 
möjligheterna" exempelvis genom att "biståndsarbeta" eller genom "volontärarbete". Hon ser också 
kopplingen till konkurrens genom att "det är nog svårare i samhället idag att komma fram". Det 
sistnämnda citatet kanske kan ses som en lillustration av det som Hirsch påtalar, nämligen att jakten på en 
allt en allt större kaka av icke-ökande tillgångar till slut leder till allas kamp mot alla på samhällsnivå. Dock 
ser hon (som tidigare nämnts) ingen koppling mellan livslångt lärande och tillväxt. 

Sammanfattning 
Att de flesta ser kopplingar mellan livslångt lärande å ena sidan och globalisering, konkurrens och tillväxt å 
andra sidan är logiskt mot bakgrund av det som framför allt Jarvis (2007) skriver om livslångt lärande och 
tillväxt, där även konkurrens och globalisering nämns. Det är i samband med framväxten av det han kallar 
för 'avancerad kapitalism' som Jarvis tar upp dessa begrepp. (Här borde jag nog även ställt frågan om de 
såg någon koppling mellan livslångt lärande och kapitalism, detta för att kunna få en mer komplett analys.) 
Men den beskrivning som Jarvis gör torde väcka någon form av kritik och någon sådan kritik är svår att 
finna i informanternas utsagor. Varför det? Kanske kan man se den som resultatet av reifikation, i form av 
en sorts glömska (How 2003); där många saknar den idéhistoriska bakgrunden till begrepp som 
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globalisering, kapitalism och konkurrens och istället bara tar dem för oföränderliga, naturgivna faktum och 
då kanske ser dem som speciellt negativa. 

Synen på tillväxt 
Hur fackförbunden förstår livslångt lärande kan även besvaras med frågor som hur informanterna ser på 
begreppet tillväxt (fråga 13, se bilaga 1). 

Positivt inställda till tillväxt 
Fyra fackförbund (Jusek, Finansförbundet, Lärarnas Riksförbund, SEKO) är enbart positivt inställda till 
tillväxt-begreppet. Jusek menar att "motsatsen för mig är att man skulle hamna i en sorts depression". 
Även Finansförbundet uttrycker sig likartat då hon säger att "om jag ska tänka utifrån våra medlemmars 
perspektiv så har dom det hotet över sig hela tiden att det ska vara bra tillväxt för att då tjänar bankerna 
pengar och då behåller medlemmarna sitt jobb". Lärarnas Riksförbund säger först att "ekologi, kunskap 
och allt sånt är inte ett nollsummespel" och menar vidare att "tillväxt är väl inget negativt". SEKO menar 
på liknande sätt att "jag ser det mest som positivt, för det är ju det som skapar jobb och välfärd". 

Hållbar tillväxt 
Lärarförbundet är mer kritisk i sin inställning till tillväxt då han säger att "jag skulle vilja tala om hållbar 
tillväxt, då är det ett positivt laddat ord. För om man ser på Sverige och andra länder så är ju inte 
ekonomiskt tillväxt bara positivt. Det innebär oftast att både människor, djur och natur skadas, på grund 
av tillväxten". Här finns en förståelse för kopplingen mellan tillväxt och möjliga miljöproblem, något som 
även forskningen pekat på (se exempelvis Meadows et al. 1972; Daly & Townsend 1993; Woodward & 
Simms 2006; Turner 2008; Jackson 2009a; Jackson 2009b; Simms et al. 2010). 

Tillväxt och resursfördelning 
Lärarförbundet säger dock även att "tillväxt behöver inte betyda resursfördelning. Man kan ha stark 
tillväxt i ett land utan att det kommer många människor till del. Så om man talar om en hållbar tillväxt 
med jämn fördelning av de vinster som uppstår så är det positivt, tycker jag". Detta uttalande kan ses mot 
bakgrund av det som Hirsch (1976) och även Purdey (2010) pekar på, nämligen att det som gör tillväxt-
begreppet så populärt är att det fungerar som substitut för omfördelning av resurser. 

Även Kommunal verkar beröra denna sistnämnda punkt, nämligen att tillväxt inte behöver innebära en 
jämn fördelning av resurserna. När jag frågar henne om hon tycker tillväxt är positivt eller negativt, så 
svarar hon "både och" med tillägget att "alla de där [utslagna] människorna är ju en del i tillväxten också 
men får inte ta del av den och då blir ju ingen tillväxt, eller det gör att tillväxten inte blir lika bra". 

Självmotsägande svar 
Handelsanställdas förbund menar att "i grunden så är vi positiva till tillväxt" men att "sen ska man väl inte 
ha en lika aningslös syn på tillväxt som man hade på kanske femti-, sexti- och lite in på sjuttitalet" och 
säger även att "det hänger ju ihop med miljö- och klimatfrågor". Han avslutar med att säga att "man ska 
inte titta för noga på bruttonationalprodukten" men säger samtidigt att "i grund och botten så om vi ska få 
högre löner" så "har vi en positiv syn på tillväxt". Detta svar blir delvis självmotsägande, jag återkommer 
till denna självmotsägelse längre fram. 

Även Civilekonomernas svar blir också självmotsägande då han säger att vad gäller "ökning av 
sysselsättning, så är det ju oerhört positivt" men samtidigt tillägger att "det kan ju ha negativa 
konsekvenser, om det är utsläpps- eller miljöfrågor som påverkas". 

Även Vårdförbundet ger uttryck för en liknande självmotsägelse då "huvudintrycket är att det [alltså 
tillväxt] är någonting som är positivt" och tillägger att "tillväxt skapar en möjlighet för människor att få en 
utkomst". Hon pekar även på att man även "bör ta hänsyn till miljöaspekter" och lägger till den retoriska 
frågan "till vilket pris ska vi ha tillväxten?". 



28 
 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis ger även Kommunal, Handelsanställdas förbund, Civilekonomerna och 
Vårdförbundet (i likhet med Lärarförbundet) uttryck för kopplingen mellan tillväxt och möjliga 
miljöproblem, som forskningen pekat på (se exempelvis Meadows at al. 1972; Daly & Townsend 1993; 
Woodward & Simms 2006; Turner 2008; Jackson 2009a; Jackson 2009b; Simms et al. 2010). Men både 
Handelsanställdas förbund, Civilekonomerna och Vårdförbundet ger samtidigt uttryck för den enskildes 
behov av (högre) lön och ökad sysselsättning och här blir då synen på tillväxt självmotsägande. Hur ska vi 
förstå denna självmotsägelse? Kanske kan man även här se det som resultatet av reifikation, i form av en 
sorts glömska (How 2003); där många saknar den idéhistoriska bakgrunden till begrepp som tillväxt och 
istället bara tar det för ett oföränderligt, naturgivet faktum och då kanske inte vet hur vi ska få ihop den till 
synes omöjliga kombinationen av tillväxtens både positiva och negativa sidor. Om tillväxt ses som 
naturgivet och oundvikligt så kan eventuella tillhörande problem bli något man kanske bara konstaterar 
utan att man har något förslag på hur dessa problem ska lösas eller minskas. 

Vårdförbundet har dock även ytterligare en form av kritik mot tillväxten genom att "du kan också 
lägga in en negativ aspekt i det om du får en tillväxt som går så fort att du inte tar hänsyn till människan 
och människans förändringsbenägenhet" och pekar på det "ökade tempo som tillväxt ger". Hon menar här 
att det bör finnas en balans "för vi kan inte springa hur fort som helst". Detta kanske kan ses som ett 
uttryck för den konkurrensaspekt som Hirsch (1976) påtalat, nämligen att jakten på en allt större kaka av 
en icke-ökande mängd tillgångar leder till en allt knappare mängd tid i förhållande till varor och slutligen 
en allas kamp mot alla på samhällsnivå. 

Hur fackförbunden förhåller sig till livslångt lärande 
Studien syftar även till att ta reda på hur informanterna förhåller sig till begreppet livslångt lärande. 

Hur informanterna förhåller sig till livslångt lärande kan besvaras med frågan hur informanten ser på 
begreppet, om det är positivt, negativt eller bådadera och varför informanten ser begreppet på just det angivna sättet 
(frågor 8 och 9, se bilaga 1). 

De flesta förbund positivt inställda 
De flesta fackförbunden är positivt inställda till livslångt lärande. Exempelvis säger Handelsanställdas 
förbund att "klingar det positivt", och fortsätter mer en mer poetisk beskrivning av att "i sin största och 
vackraste betydelse så är det en el av människans utveckling, i mänsklighetens utveckling". Lärarnas 
Riksförbund säger att "rent utbildningsideologiskt så blir mina associationer positiva" och SEKO säger att 
hon "ser ju väldigt positivt" på begreppet. Civilekonomerna menar att han "kommer inte på något 
negativt, hur jag än försöker" och Lärarförbundet säger på liknande sätt att "jag tycker personligen inte det 
finns några negativa sidor om jag inte borrar djupare i det". 

Det enda fackförbundet som ställer sig lite tveksam till begreppet är Finansförbundet som menar att 
det är "ett lite gammaldags uttryck", upplever begreppet som "lite betungande". Hon tycks föredra ordet 
"utveckling" som hon tycker har "en bättre klang" även om det ordet också är "lite ut-tjatat". 

Begreppet saknar tydlig definition 
Flera fackförbund uttrycker att livslångt lärande tycks vara ett begrepp utan tydlig definition, i linje med 
det som tidigare forskning påtalat, nämligen att begreppet saknar en universellt entydig definition (se 
exempelvis OECD 1996; Skolverket 2000; Salo 2000; Gustavsson 1996). Juseks uttalande att hon upplever 
begreppet livslångt lärande som "flummigt" och "luddigt". Handelsanställdas förbund inne på ett liknande 
spår då han spontant säger bland annat att begreppet "är ju så stort, så man kan ju pratat om det på så 
många olika nivåer", men även "jag ser det som ett jättevitt begrepp". Även Lärarnas Riksförbund påtalar 
något liknande genom att säga att "många människor ibland kan använda begreppet livslångt lärande 
väldigt oreflekterat, att man vet egentligen inte vad man avser med det" samt att "ibland så blir det bara en 
floskel". Lärarförbundet menar på liknande vis att "ett sånt begrepp som är fyllt med så mycket kan lätt 
bli...betyda ingenting, när man pratar med folk" och tillägger att "då tappar ju begreppet sitt värde, så att 
det är väl en negativ del". Kanske kan även Finansförbundets uttalande att det "varken är något mål eller 
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mening" med begreppet tolkas som att det är saknar en tydlig definition. Senare under intervjun med 
Finansförbundet säger informanten även att "det är mycket festtal också" och tillägger att "det ska vara 
politiskt korrekt, man ska ha med det" och vidare att "när ett företags policy att 'det är viktigt med 
livslångt lärande'. Jaha, so what, vad innebär det?". Dessa citat kan också ses som uttryck för att begrepp 
som åtminstone delvis tömts på innehåll, i enlighet med Salo (2000). 

Begreppet tolkas positivt fast det saknar tydlig definition 
Det är intressant att notera att begreppet dels tolkas som övervägande positivt av de flesta fackförbunden, 
samtidigt som flera förbund på olika sätt upplever begreppet som i avsaknad av en tydlig definition. 
Kanske kan det här ses som ett exempel på reifikation, där ordet mer tas som naturgivet och självklart 
(How 2003) och därför ses som positivt trots att det saknar en tydlig definition. Kanske kan en reifikation 
av begreppet då innebära att man inte ifrågasätter begreppet. Detta eftersom man inte längre förstår 
ursprunget till begreppet (How 2003). Kanske kan en del av förklaringen även ligga i det som 
Finansförbundet säger, nämligen att det kanske är populärt att "tala om livslångt lärande för att det är så 
politiskt korrekt på något sätt". Detta kan i sin tur förklaras med det som Marcuse sagt, nämligen att den 
kritiska dimensionen i språket har förlorats vilket innebär att de begrepp som skulle ge folk kritisk distans 
till vissa företeelser istället övergått till att bli till fakta; Något som kan leda till en endimensionell ideologi 
(How 2003) som stöds från politiskt håll (Marcuse 2006/1964). 

Negativa aspekter av begreppet 
Men några fackförbund påtalar möjliga negativa aspekter av begreppet. Tre förbund pekar på risken med 
stress vid kraven på ständigt lärande. SEKO säger att eftersom en del medlemmar måste vidareutbilda sig 
för att vara anställningsbara så "tror jag nog att en del kan känna lite press och stress av det faktiskt". Jusek 
gör en liknande reflektion genom att säga att livslångt lärande kan göra att "det bara blir en stress" om 
man inte har ett kunskapsarbete. Vårdförbundet talar dels om dem "som känner en viss press" genom "att 
känna kravet på att jag måste ständigt förkovra mig" och talar även om "prestationsångest". Dock tillägger 
hon att "men det är väl inte riktigt det man menar med det livslånga lärandet". Denna kritik tycks stämma 
med Cruikshanks (2008) studie av kanadensiska fackrepresentanters och vuxenutbildares kritik mot 
livslångt lärande som ett "ekorrhjul" (s. 65). Vårdförbundets försök att delvis ta udden av sin egen kritik 
genom att påpeka att "det är väl inte riktigt det man menar med det livslånga lärandet" kan tolkas som att 
informanten inte velat uttala sig alltför kritiskt mot begreppet livslångt lärande och därför medvetet 
modifierat sin egen kritik till att utesluta stress-aspekten ur tolkningen av begreppet. Så här i efterhand kan 
man kanske tolka informantens ovilja att uttala sig alltför kritiskt kring innebörden av begreppet som 
någon form av intervjuareffekt, i så motto att informanten inte ville uttala sig kritiskt kring livslångt 
lärande eftersom det var ämnet för min intervju och det kanske kunde ha setts som oartigt att betrakta 
begreppet som negativt. Men det kan även tolkas ur ett kritisk teori-perspektiv, där den kritiska 
dimensionen i språket har förlorats och begreppet övergått till att bli till fakta (How 2003). 

Hur går fackförbunden ut med begreppet livslångt lärande mot medlemmarna 
Studien syftar även till att ta reda på hur fackförbunden går ut med begreppet mot medlemmarna. Informanterna har 
tillfrågats om förbundet har någon policy kring livslångt lärande (fråga 1, se bilaga 1). 

Bara ett fackförbund, Kommunal, har en policy kring livslångt lärande; Detta i form av en 
studieutredning som förbundet gjorde år 2001 (Kommunal 2001). Lärarnas Riksförbunds 
studerandeförening har gett ut ett policydokument/åsiktsdokument med just titeln Livslångt Lärande 
(Lärarnas Riksförbund Studerandeförening 2010). Övriga fackförbund har ingen policy kring livslångt 
lärande. Dock anger exempelvis Lärarförbundet att det ”ligger i vår kunskapssyn, vår ideologi” samt att 
”det finns skrivningar kring det i vårt program” (Lärarförbundet 2010).. Lärarnas Riksförbund menar att 
”uttrycket figurerar ibland, såklart” samt att det ”sitter i väggarna” vad förbundet tycker i olika frågor. 
SEKO säger sig ha få ”policy-dokument kring utbildningsfrågor över huvud taget”. 

Eftersom livslångt lärande av de flesta fackförbund beskrivs som enbart positivt så kan det tyckas 
paradoxalt att inte fler av fackförbunden har uttalade policy-dokument kring begreppet. Kanske kan 
förklaringen ligga i det som ett par fackförbund säger, nämligen att ”vi kanske använde begreppet mer för 
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tio år sen” (Lärarförbundet) respektive att ”kanske för fyra-fem år sen pratade vi nog mer om livslångt 
lärande” (SEKO). 

Kanske kan det också förklaras ur ett kritisk teori-perspektiv. Exempelvis kan man tänka sig att 
frånvaron av policy-dokument rörande livslångt lärande, i synnerhet mot den i övrigt positiva inställningen 
till begreppet, kan ses om ett exempel på reifikation av livslångt lärande. Detta genom att begreppet 
kanske ses som så naturgivet och självklart att det inte behövs något policy-dokument i ämnet. 

Hur upplever fackförbunden att medlemmarna förstår begreppet 
Jag har också försökt ta reda på hur informanterna upplever att medlemmarna förstår begreppet livslångt lärande. 
Specifikt har jag frågat vad livslångt lärande betyder för fackförbundens medlemmar respektive om fackförbunden fått 
in några synpunkter på livslångt lärande från medlemmarna (frågor 10 och 11, se bilaga 1). 

Med undantag för Lärarnas Riksförbund känner ingen av de andra informanterna till att deras 
fackförbund skulle haft någon dialog med medlemmarna om livslång lärande, eller att fackförbunden fått 
in några synpunkter om livslångt lärande. Lärarnas Riksförbund pekar på kongresserna och säger att det 
vid varje kongress "sannolikt alltid finns någon motion som berör livslångt lärande". 

Kanske kan denna bristande dialog med medlemmarna om livslångt lärande bero på att begreppet inte 
har någon universellt entydig och klar definition (Skolverket 2000; Salo 2000; Gustavsson 1996; Nicoll 
2006). Kanske kan man också tänka sig att medlemmarna är mer intresserade av att diskutera mer 
konkreta frågor än livslångt lärande. 

Fackförbundens diskurser kring livslångt lärande – likheter och olikheter 
Avslutningsvis har jag försökt ta reda på om det finns olika diskurser för olika fackförbund eller om diskursen är 
lika för olika fackförbund. Sammanställningen finns också i tabellform i bilaga 3. 

 
I fyra avseenden råder det likhet bland fackförbunden: 
• livslångt lärande ses som bra för alla, 
• det finns en samstämmighet kring det man kan kalla för aktivt (eller medvetet) respektive passivt 

(eller omedvetet) livslångt lärande, 
• det finns en koppling mellan livslångt lärande och globalisering, 
• det finns en koppling mellan livslångt lärande och konkurrens. 

 
I övriga fall råder det olikhet mellan fackförbunden: 
• åtta av nio fackförbund anser att alla är aktuella för livslångt lärande, medan det sista 

huvudsakligen kopplar det till yrkeslivet, 
• sju av nio fackförbund anser att det finns ett delat ansvar för livslångt lärande, medan de två andra 

menar att individen bär det huvudsakliga ansvaret, 
• sju av nio fackförbund ser en koppling mellan livslångt lärande och tillväxt, medan de två övriga 

inte ser någon koppling, 
• sex av nio fackförbund anser att livslångt lärande är enbart positivt, medan de tre övriga anser att 

begreppet har både positiva och negativa sidor, 
• åtta av nio fackförbund har ingen policy kring livslångt lärande, 
• åtta av nio fackförbund minns inte att deras fackförbund haft någon dialog med medlemmarna 

om livslångt lärande. 
 
Att det råder likhet bland fackförbunden just rörande uppfattningen att livslångt lärande är bra för alla 

är intressant. Denna övervägande positiva uppfattning av begreppet står i kontrast mot Cruikshanks 
(2008) studie där de intervjuade fackrepresentanterna och vuxenutbildarna ställer sig kritiska mot Kanadas 
policy kring livslångt lärande. Man kan fundera på varför inställningen till begreppet skiljer sig mellan 
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Cruikshanks (2008) informanter och informanterna i denna uppsats. Cruikshank (2008) förklarar att 
Kanada under 1980- och 1990-talet genomgick enorma ekonomiska förändringar och har blivit ett alltmer 
polariserat samhälle. Visserligen rapporteras det ibland (åtminstone i medierna) att även Sverige drabbats 
av ekonomiska klyftor (Arenander 2008). Men kanske har dessa förändringar varit mer genomgripande 
och lett till större klyftor i Kanada än i Sverige. Detta skulle i så fall kunna vara en förklaring på varför 
Cruikshanks (2008) informanter är mer negativt inställda till livslångt lärande än informanterna i denna 
uppsats. Man kan då tänka sig att informanterna i denna uppsats, i händelse av eventuella ytterligare 
ekonomiska försämringar, skulle kunna tänkas bli mer negativt inställda till livslångt lärande än vad de var 
vid dessa intervjuer. 

Sammanfattning av analys 
De flesta fackförbund ger uttryck för både den humanistiska och den ekonomiska innebörden av livslångt 
lärande. Då de besvarar frågan om hur de förstår livslångt lärande det vill säga vad livslångt lärande 
innebär för dem rent konkret (fråga 2, se bilaga 1), så ger sex av nio fackförbund huvudsakligen uttryck för 
en humanistisk innebörd i livslångt lärande, medan de två andra ger begreppet en övervägande ekonomisk 
innebörd. Kommunal ger svar som ger uttryck för både en humanistisk och en ekonomisk innebörd av 
begreppet. Som svar på frågan om vem och vad livslångt lärande är bra för (fråga 3, se bilaga 1) så nämner 
Jusek och Lärarnas Riksförbund "inlåsningseffekt" respektive "instängningseffekt" vilket kan ses som en 
ekonomisk innebörd av begreppet. Men Jusek menar också att livslångt lärande är bra för "demokratin i 
samhället" vilket kan ses som uttryck för den ekonomiska innebörden av begreppet. På frågan om 
livslångt lärande är frivilligt eller inte (fråga 5, se bilaga 1) framkommer olika svar som antyder både den 
humanistiska men även den ekonomiska innebörden av begreppet. Och som svar på frågan om livslångt 
lärande är nödvändigt och i så fall för vem (fråga 6, se bilaga 1) ser flera förbund nödvändigheten som 
kopplat till yrkeslivet, vilket kan ses som en ekonomisk innebörd av begreppet. Ur ett kritisk teori-
perspektiv får nog den humanistiska innebörden av livslångt lärande ses som mer positiv, medan den 
ekonomiska innebörden ses som mer negativ. Detta för att kritisk teori ställer sig mer kritisk mot 
kapitalismen (How 2003) och den ekonomiska innebörden mer anknyter till ett mer kapitalistiskt synsätt 
som syftar till större konkurrenskraft och ökad produktivitet (Rubenson 1996; Ellström 1997). 

Samtidigt som livslångt lärande övervägande uppfattas som positivt av de flesta fackförbunden så 
upplever flera förbund att begreppet saknar en tydlig definition. Detta kanske kan ses som ett tecken på 
reifikation, där ordet mer tas som naturgivet och självklart (How 2003) och därför ses som positivt trots 
att det saknar en tydlig definition. 

De flesta fackförbund ser kopplingar mellan livslångt lärande å ena sidan och globalisering, konkurrens 
och tillväxt å andra sidan, vilket är logiskt mot bakgrund av det som framför allt Jarvis (2007) skriver om 
livslångt lärande och tillväxt, där även konkurrens och globalisering nämns. Men den beskrivning som 
Jarvis gör torde väcka någon form av kritik vilket är svår att finna i informanternas utsagor. Kanske detta 
är en form av reifikation, i form av en sorts glömska (How 2003); där många saknar den idéhistoriska 
bakgrunden till begrepp som globalisering, kapitalism och konkurrens och istället bara tar dem för 
oföränderliga, naturgivna faktum och då kanske inte ser dem som speciellt negativa. 
Fem av nio fackförbund (Kommunal, Handelsanställdas förbund, Civilekonomerna, Vårdförbundet och 
Lärarförbundet) ser kopplingar mellan tillväxt och möjliga miljöproblem, som forskningen pekat på (se 
exempelvis Meadows et al. 1972; Daly & Townsend 1993; Woodward & Simms 2006; Turner 2008; 
Jackson 2009a; Jackson 2009b; Simms et al. 2010). Men tre av dessa fem förbund (Handelsanställdas 
förbund, Civilekonomerna, Vårdförbundet) ger samtidigt uttryck för den enskildes behov av (högre) lön 
och ökad sysselsättning och här blir då synen på tillväxt självmotsägande. Kanske kan man även här se det 
som resultatet av reifikation, i form av en sorts glömska (How 2003); där många saknar den idéhistoriska 
bakgrunden till begrepp som tillväxt och istället bara tar det för ett oföränderligt, naturgivet faktum. 
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SLUTDISKUSSION 
Fackförbunden ger många gånger uttryck för reflektion. Informanterna svarar inte bara på frågor utan 
verkar tänka efter och försöker svara på ett så noggrant och genomtänkt sätt som möjligt. Samtidigt ger en 
del svar uttryck för vissa motsägelser, alternativt en form av reifikation. Kanske kan man tänka sig att 
fackförbundens utsagor om livslångt lärande formas både av deras egen uppfattning, men även den 
uppfattning som förmedlas till dem via andra (exempelvis politiker) som kan ha mer makt. 

Livslångt lärande analyseras på flera håll mot bakgrund av Michel Foucault och hans teoribildning 
(exempelvis Andersson & Bergstedt 1996; Fejes & Nicoll 2008b; Berglund 2008). Många av dessa analyser 
kretsar kring kunskap och makt. Andersson & Bergstedt (1996) påpekar exempelvis att allt vetande är 
förbundet med makt och sociala relationer, dels att språk och makt är sammanvävda men även att "[v]iljan 
till makt och kontroll tar sig uttryck i ett språk som säger sig stå för sanning, rationalitet och vetande" (s. 
102). Enligt Foucault är kunskap och makt oupplösligt sammanvävda (Edwards 2008; Biesta 2008) i 
diskurser om sanning (Edwards 2008). 

Detta kan ses dels mot bakgrund av upplysningens fokus på rationalitet och vetenskap och det faktum 
att upplysningsfilosoferna utgjorde en liten elit av människor (Porter 1990). Och eftersom begreppet 
livslångt lärande saknar en universellt entydig definition (OECD 1996; Gustavsson 1996; Skolverket 2000) 
så finns möjligheten för denna elit att tolka begreppet i enlighet med sina egenintressen. Man kan vidare 
tänka sig att dessa tolkningar fortsatt att genomsyra samhällsdiskussionerna (exempelvis i policy-
dokument) eftersom denna elit anser dessa tolkningar vara liktydiga med Sanningen. Biesta (2008) menar 
att analyser av livslångt lärande ur Foucault-perspektiv här kan bidra till en ökad förståelse av hur makten 
fungerar och på så viss hjälpa individer att påverka maktens exploatering; På så sätt kan analyserna ha en 
emanciperande (frigörande) effekt. 

En av dem som analyserat livslångt lärande ur ett maktperspektiv (Foucault) är Ahl (2008); Hon 
hänvisar till Berger och Luckman (1991/1966) och menar att makt genom kunskap inte behöver skapas 
medvetet. Men Ahl (2008) påtalar samtidigt att ju mer en viss typ av kunskap tas för given (exempelvis att 
livslångt lärande behövs för att skapa tillväxt och att dessa båda företeelser är bra), och ju fler människor 
som hänvisar till den typen av kunskap, desto mer makt får just den kunskapen. Av denna anledning är 
fackförbundens syn på livslångt lärande viktigt ur ett samhällsperspektiv. Om fackförbunden accepterar en 
ekonomisk innebörd av livslångt lärande som innefattar begrepp som flexibilitet, konkurrens, 
globalisering, kapitalism och humanteori, så kanske de i bästa fall kan bidra till att säkra en del jobb. Men 
man kan samtidigt fråga sig vad det gör för medlemmarna ur ett humanistiskt och ideologiskt perspektiv: 
gynnar det verkligen medlemmarna i ett längre perspektiv? Och med tanke på att livslångt lärande (liksom 
tillväxt och kapitalism) enligt vissa forskare syftar till att gynna en viss elit, vissa stora ekonomiska aktörer 
(Purdey 2010; Olssen 2008) så kan man fråga sig om det i första hand gynnar medlemmarna eller om det 
istället främst gynnar den ekonomiska eliten. 

Samtidigt antyder genomgången av tidigare forskning att det inte är helt okomplicerat att försöka förstå 
livslångt lärande i ett vidare (exempelvis idéhistoriskt perspektiv). Det kan därmed vara fullt förståeligt om 
den enskilde individen ger exempelvis till synes motstridiga svar på vissa frågor. Och även om man 
försöker bena ut begreppen, så är detta i sig inte synonymt med att lösa problemen som ibland diskuteras i 
samband med begreppet (exempelvis arbetslöshet). För det krävs ytterligare forskning. 

Förslag på framtida forskning 
Vissa uttalanden från en del informanter gav uppslag till möjlig vidare forskning. Vid några olika 

tillfällen så gav informanterna uttryck för åsikter som inte nödvändigtvis lät sig inordnas i ett kritisk teori-
perspektiv, eftersom de varken ställde sig bakom eller ifrågasatte kapitalismen utan kanske mer pekade på 
djupgående förutsättningar för att samordna individens rättigheter och eventuella önskningar med 
gruppens (specifikt samhällets) förmåga och önskan att tillgodose dessa rättigheter och eventuella 
önskningar. Exempel på sådana uttalanden var när Handelsanställdas förbund (på frågan om vad och vem 
livslångt lärande är bra för) först förespråkade ett humanistiskt perspektiv på livslångt lärande, men sedan 
sa att oavsett hur man lägger upp utbildning ”så finns det ju en gräns för resurserna [att lägga på 
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utbildning]”. Ett annat exempel var när Lärarnas Riksförbund (som svar på samma fråga) sa att det finns 
en krock för vad man i ”den ideala” världen skulle vilja erbjuda folk och ”vad samhället klarar av att betala 
för”. Lärarnas Riksförbund gav uttryck för detta vid ännu ett tillfälle då han (på frågan om livslångt 
lärande är nödvändigt och i så fall för vem det är nödvändigt) sa att ”det finns exempel när det 
skattebetalande kollektivet sätter stopp och tvingar folk till livslångt lärande” och tillägger att ”det kan vara 
rimligt ur ett skattebetalarperspektiv” med motiveringen ”varför ska jag som skattebetalare bara betala 
skatt för någon som ligger på sofflocket och inte vill göra nåt”. Mot bakgrund av dessa uttalanden kan 
man tänka sig att det skulle vara intressant att studera livslångt lärande ur något annat teoretiskt perspektiv 
än just kritisk teori, exempelvis mot bakgrund av Dunbar’s number (efter antropologen Robin Dunbar). 
Denna teori anger den övre gränsen för hur många människor vi kan upprätthålla sociala band med 
(omkring 150 personer och maximalt 200 personer (Dunbar 1990) och kanske därmed även gränsen för 
hur många människor vi kan känna oss genuint benägna att samverka med på ett djupgående solidariskt 
plan i samhället (exempelvis ur ett skattebetalarperspektiv). 

Metoddiskussion 
Jag ställde frågor om informanterna såg någon koppling mellan livslångt lärande å enda sidan respektive 
globalisering, konkurrens och tillväxt å andra sidan. Som jag tidigare nämnt borde jag kanske även ha ställt 
frågan om de såg någon koppling mellan livslångt lärande och kapitalism, detta för att kunna bredda 
analysen till det som Jarvis (2007) skriver. 

Som tidigare nämnts (under avsnittet ”Etiska överväganden”) så finns det ett krav på konfidentialitet 
vid samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 1990), detta för att bevara informanternas integritet 
(Kvale & Brinkman 2009). Som jag också nämnt så har jag dock valt att namnge de fackförbund där jag 
intervjuat representanter, eftersom förståelsen av livslångt lärande kan ses som en del av deras 
yrkesutövning. Dock har jag inte namngivit informanterna personligen, eftersom deras exakta identitet 
inte är av specifik betydelse för uppsatsen. Detta var något jag berättade för informanterna, dels då jag 
först tog kontakt med dem och även i samband med att jag genomförde intervjun. Detta kom att 
aktualiseras i samband med en av de sista intervjuerna jag gjorde, då jag informanten i fråga specifikt 
påpekade att det han sa dels reflekterade fackförbundets förhållningssätt, men i vissa fall snarare 
reflekterade hans mer personliga åsikter. 

Under en period fanns det planer på att analysera resultatet inte bara ur ett kritisk teori-perspektiv, utan 
även ur ett diskursteoretiskt perspektiv (se Winther Jørgensen & Phillips 2000/1999). Dock övergavs 
dessa planer eftersom det gav delvis motsägelsefulla resultat jämfört med analysen ur ett kritiskt teori-
perspektiv. Med tanke på detta, samt det tidigare förslaget att analysera intervjuer kring livslångt lärande 
mot bakgrund av Dunbar’s number (Dunbar 1990), så tycks det alltså finnas minst tre olika perspektiv ur 
vilka man kan analysera livslångt lärande, utöver det Michel Foucault-perspektiv som tidigare angivits (se 
slutdiskussionen ovan). Det här ger i sin tur upphov till funderingar kring tolkning av forskningsresultat. 
Det är ganska vedertaget (åtminstone bland humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare) att ett visst 
mått av förförståelse ligger bakom vetenskapligt arbete (Thurén 2006). Man kan alltså fundera över vilken 
analys en annan forskare kommit fram till mot bakgrund av de redovisade resultaten, vilka uttalanden som 
en annan forskare hade "sett/hört" och hur den forskaren hade tolkat de uttalandena. Man kan ytterst 
fråga sig i hur hög grad de givna resultaten är beroende av vilken forskare som gör undersökningen. 
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BILAGA 1: FRÅGOR TILL INFORMANTERNA 
 

1. Har ditt fackförbund någon policy kring livslångt lärande? Om så är fallet, vilken är denna policy? 
2. Vad innebär livslångt lärande enligt din åsikt, rent konkret? Vad betyder det för dig? 
3. Vad är livslångt lärande bra för? Vem är livslångt lärande bra för? Individen? Samhället? 

Arbetsgivarna? Facket? 
4. Vem bör vara aktuell för livslångt lärande? Du själv? Alla era medlemmar? Eller bara vissa 

medlemmar, och i så fall vilka? 
5. Är livslångt lärande frivilligt eller inte? 
6. Är livslångt lärande nödvändigt? För vem är det nödvändigt? Individen? Samhället? 
7. Vem ansvarar för livslångt lärande? Samhället? Staten? Arbetsgivarna? Facket? Individen? 
8. Vad tycker du om livslångt lärande? Är det positivt? Eller negativt? Eller både och? 
9. Om du tycker livslångt lärande är bra eller dåligt, varför tycker du det? 
10. Vad betyder livslångt lärande för era medlemmar? Är det bra? Om så är fallet, varför är det bra? 

Om inte bra, varför är det inte bra? 
11. Har ni fått in synpunkter på livslångt lärande från era medlemmar? Om så är fallet, vad är deras 

synpunkter? 
12. Ser du någon koppling mellan: 

a. Livslångt lärande och globalisering? 
b. Livslångt lärande och konkurrens? 
c. Livslångt lärande och tillväxt? 

13. Hur ser du på tillväxt? Är det bra? Eller dåligt? Eller både och? 
 

 



 

BILAGA 2: SAMMANSTÄLLNING – LIKHETER OCH OLIKHETER MELLAN 
FACKFÖRBUNDEN 
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