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1. Inledning 

 
År 2007 skrev OECD rapporten Human Capital: How what you know shapes your life och 

den inleds med en beskrivning av förändringen av arbetsmarknaden under de senaste tre 

decennierna. Industriarbetet i västvärlden har förändrats. Tidigare sysselsatte industrin stora 

delar av västvärldens arbetskraft. Industrin har sedan 1970-talet omlokaliserats till andra delar 

av världen och sysselsätter deras befolkning. Arbetskraften har således minskat inom 

industrin i Sverige. Istället har delar av arbetskraften etablerats inom nya framväxande 

kunskapsyrken, det vill säga yrken som kräver att individen har tillgodosetts med en mängd 

kunskap för att hen ska ha möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.1 

För att det ska vara möjligt för stora delar av befolkningen att tillägna sig tillräcklig och rätt 

kunskap för att prestera i yrken som kräver hög kunskapsackumulation krävs det investeringar 

i humankapitalet. Med humankapital avser människors medfödda färdigheter tillsammans 

med den investerade skolutbildningen. I begreppet inkluderas även den kunskap individer har 

tillägnats på arbetsplatsen i form av intern utbildning och erfarenhet. Alltså görs det dubbla 

investeringar i humankapitalet. Å ena sidan investerar staten i individen för framtida 

avkastning på arbetsmarknaden. Å andra sidan investerar individen i sig själv för att ha 

möjlighet att konkurrera om arbetstillfällen.2 

I Sverige har högre utbildning blivit allt mer vanligt. Utvecklingen av utbildningskraven har 

medfört tydliga påverkningar i befolkningens utbildningsnivå, 1985 hade 45 procent av alla 

mellan 25-64 år gymnasial utbildning eller högre. 2018 låg andelen för samma grupp på 73 

procent.3 I övergången från industribaserad ekonomi till service- och tjänstedriven ekonomi 

har alltså humankapitalets behov av utbildning ökat.  

I forskningspropositionen 2000/2001:3 skrivs ”Kunskaper är det moderna samhällets 

viktigaste byggstenar. Nya kunskaper ger människan större möjligheter att förstå den värld 

hon lever i […] Kunskap, framför allt tillgången till ny kunskap, är väsentlig för ekonomisk 

tillväxt och välfärd”.4 Kunskap är grundläggande för att det moderna samhället ska fungera 

och fortsätta att förnyas likväl ska kunskapen vara tillväxtskapande. Således blir utbildningen 

den arena där individer ska ackumulera kunskap som slutligen ska extraheras på en arbetsplats 

 
1 Keeley, B. 2007, s, 1. 
2 Ibid, s, 2. 
3 SCB, statistikdatabas.  
4 Proposition 2000/01:3. Forskning och förnyelse. 



4 
 

för att skapa möjligheter för tillväxt och välfärd. Kunskapssamhället kännetecknas av höga 

utbildningssatsningar, en arbetsmarknad med växande sektor av högutbildade och minskat 

antal jobb för de med lägre utbildning. Utbildning motiveras ytterligare med att den ska bidra 

till ett samhälle med acceptans och demokratiska värderingar.  

Det finns forskning som är kritisk mot kunskapsekonomin. Forskning gjord till stor del av 

sociologer, men även ekonomhistoriker, menar att det finns en risk för överutbildning. Alltså 

att individer utbildar sig över den nivå ett arbete kräver.5 Den investering som görs i 

humankapitalet blir inte maximerad. Meningen är att investeringen i individen ska skapa 

tillväxt. Om individens potential inte utnyttjats blir avkastningen lägre än förväntat. Därtill 

blir den individ som enligt kunskapssamhällets måttstock är outbildad ett misslyckande i 

samhället som kräver allt högre och mer avancerat utbildning.  

Syfte & frågeställningar 
Utifrån uppfattningen om den strukturella uppbyggnaden av samhället där kunskap är en 

nyckelfaktor för tillväxt och arbete utgör överutbildning en kritik. Samhället är anpassat till 

att producera kunskapsbärande individer som kan tillgodose samhället med de kunskapsbehov 

som krävs. Den tidigare forskningen framställer två problem för individen i 

kunskapssamhället, ena problemet är den överutbildade och det andra problemet är den 

outbildade. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur svenska staten har beskrivit 

omstruktureringen av samhället och ekonomin som skett sedan 1970-talet. Framförallt statens 

inställning till utbildning som vägen framåt för Sverige. Syftet uppnås genom en 

undersökning av huvudfrågeställningen: 

• Hur tar idéen om utbildning och kunskap form i de offentliga utredningarna och 

forskningspropositionerna?  

Frågeställningen fördjupas med hjälp av följande frågeställningar 

• Vilket ansvar har individen tilldelats av staten för att ”lyckas” i samhället? 

• Vilken utbildning leder till kunskap?  

• Sker det en förändring mellan 1970-2020 i detta hänseende?  

Disposition 
Uppsatsen är uppdelad som följer. I kapitel 2 består av ett avsnitt som avser att 

kontextualisera perioden studien befinner sig igenom att redogöra för strukturomvandlingen 

 
5 Duncan, G. & Hoffman, S. 1981.  
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från industrisamhälle till service- och tjänstesamhälle. Även en diskussion om utbildning och 

om/hur det går att mäta värdet av utbildning inkluderas i bakgrundsavsnittet.  

I kapitel 3 lyfts fram och diskuteras den tidigare forskningen. Bakgrunden till studiens 

undersökning stöds av två forskningslägen vilka kopplas samman.  Överutbildning och 

kunskapssamhället. Studien genomsyras av ett tvärvetenskapligt perspektiv där sociologiska 

studier av individ och arbetsmarknad kombineras med ekonomiskt historiska studier av 

utvecklingen över tid. Den tidigare forskningen skapar således en grund för att förstå hur 

samhället, arbetsmarknad och utbildning producerar och reproducerar föreställningar av krav 

och behov.  

I kapitel 4 ägnas texten till att gå igenom uppsatsens metod och material. En diskussion av 

diskursanalytisk metod följs av en materialdiskussion. Här för jag även en källkritisk 

diskussion med ett avsnitt om självkritik utifrån Maria Ågrens diskussion om det självkritiska 

kriteriets behov i historisk forskning. Kapitlet avslutas med en beskrivning över 

tillvägagångssättet för inskaffandet av studiens material.  

I kapitel 5 tar undersökningen plats, undersökningen är tematiskt uppdelad. Kapitel 6, det 

avslutande kapitlet, består av en analys/diskussion om undersökningens slutsatser. Slutligen 

görs det en sammanfattning av undersökningens huvudresultat och diskussion om dess 

begränsningar och förslag för utveckling av studien för framtiden.  
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2. Strukturomvandlingen 
 

Under den andra hälften av 1900-talet genomgick svensk ekonomi ett steg i 

strukturomvandlingen. Perioden från slutet av 1960- och början av 1970-talet representerar en 

övergångsperiod i hur svensk ekonomi strukturerades.6 Under den första hälften 

kännetecknades arbetet ofta av bundenhet till industrin. Individer behövde tillämpa sig 

kunskap som läsa och skriva för att få ett arbete på fabriksgolvet. En stor del av kunskap 

tillägnade sig arbetarna på arbetsplatsen. Tillägnandet ledde till en sorts specialisering inom 

den enskildas yrkesområde.7 Under 1970-talet försvann 400 000 arbetsplatser inom industrin. 

Arbetsplatserna förflyttades till andra delar av världen och arbetarna var i behov av nya 

arbetsplatser. Arbetsmarknadsexpansionen under 1980-talet skedde istället i tjänstesektorn där 

arbetsplatser inom sjukvård och utbildning stod för en stor tillväxt. Under 1990-talet växte 

den privata sektorn och företag inom informations- och tjänstesektorn stod för en kraftig 

uppgång.8 Det blev en tydlig övergång till de mer kunskapsintensiva arbetsplatserna. LO:s 

rapport Den ”nya” strukturomvandlingen visar att dessa arbetsplatser ökade under de sista 

decennierna av 1900-talet, framförallt i de högre lönegrupperna, alltså yrkesgrupper som ofta 

kräver högre utbildning. Under samma period minskade arbetsplatser för lågutbildade. Ett 

kännetecken för förändringen är framväxten av kunskapsföretag som managementkonsulter, 

forskningsföretag och internetkonsulter.9 Bland annat arbeten inom information- och 

tekniksektorer var i behov av ökad kompetensutbildning.  

Strukturomvandlingen kopplas inte till direkta politiska reformer eller regleringar, snarare är 

det externa faktorer som ligger bakom förändringen. Till exempel har förflyttningen av tung 

industri skett till andra delar av världen.10 I och med de förändrade villkoren på 

arbetsmarknaden har övergången från industrisamhälle till tjänste- och servicesamhället 

kännetecknats av en förändring av arbetsmarknadens struktur. Detta inkluderar även en 

förändring i individens etablering på arbetsmarknaden. Det räcker inte enbart att ha en kropp 

att arbeta med, utan individen måste även ha tillförskansat sig utbildning till den nivå att den 

kan konkurrera om arbetsplatserna i ett samhälle där arbeten med höga kvalifikationskrav 

växer mest.11 Jobbstrukturens förändring fick högre fart under 1990-talskrisen. I krisen 

 
6 Nilsson, J. 2000, s, 1.  
7 Ibid, s, 6. 
8 Carlén, T. 2014, s, 16. 
9 Nilsson, J. 2000, s, 11. 
10 Ohlsson, H. & Storrie, D. 2006, s, 5—6. 
11 Carlén, T. 2014, s, 20. 
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minskade låglönearbeten, och till viss del de yrkesplatser som låg i mellanskiktet, medan 

höglönearbeten klarade sig. Inom en del sektorer fortsatte arbetsplatser att växa under 

krisen.12 Sedan 1970-talet har det varit en tydlig trend att arbetsplatser kräver längre 

utbildning än vad de tidigare gjort.13 Långtidsarbetslöshet drabbar oftare individer med lägre 

utbildning. År 1996 var 40 procent av de långtidsarbetslösa individerna utan 

gymnasieutbildning. Individer med gymnasieutbildning på 3 år eller mer var andelen 20 

procent.14 

Utifrån denna syn på förändringen av samhället bör individer studera för att få yrken med 

höga kvalifikationer. Det finns ett problem i detta visar flera studier. Eftersom en stor del av 

medborgarna tillförskaffar sig utbildning för att få de högst kvalificerade arbetsplatserna 

överstiger antalet utbildade individer antalet arbetsplatser. Detta leder till att högutbildade tar 

anställning vid arbetsplatser under deras utbildningsgrad. Fenomenet kallas för 

överutbildning.15 

En problematik kring ökad utbildningsexpansion gäller finansieringen av utbildningarna. För 

att finansiera längre tid och fler individer vid olika utbildningsinstitutioner krävs kraftiga 

investeringar. Investeringar görs både i infrastruktur och i den individ som ska tillägna sig 

kunskap. Strukturomvandlingen blir därför i behov av omallokerade resurser. Detta syns i det 

studerade materialets texter. Flera delar av utredningarna behandlar den ekonomiska 

problematiken med en expanderad utbildningssektor.16 

Strukturomvandlingen drevs bland annat av externa förändringar inom global ekonomi. 

Förändringar som tvingade den svenska arbetsmarknaden till anpassning. Utifrån den 

problematiken behövde svenska staten möta omvandlingen. Fler arbetsplatser krävde högre 

utbildning, som i sin tur krävde högre satsningar inom utbildningssektorn. Det räcker dock 

inte enbart med att satsningar sker, det måste finnas ett råmaterial att investera i. Vilket i detta 

fall är individen.  

 
12 Ibid, s, 22. 
13 Ibid, s, 23.  
14 Magnusson, L. 2004. 
15 Duncan, G. J. & Hoffman, S. D. 1981. 
16 Se exempelvis: SOU 1989:113, s, 203—210; SOU 1998:113, s, 140—150; SOU 2002:120, s, 403—406; SOU 

2015:90, s, 212—219.  
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Utbildning och dess värde 
 

Utbildningen i Sverige är en bärande del av det svenska samhället. 1842 genomfördes 

folkskolereformen vilket i teorin innebar att alla barn skulle ha samma möjlighet att lära sig 

skriva och läsa.17 Från andra halvan av 1900-talet och framåt har utbildningen varit allt mer 

viktigt för individens möjlighet att skaffa sig arbetsmöjligheter och etablering i samhället. Det 

visar Andreas Melldahl i sin avhandling Utbildningens värde. Fördelning, avkastning och 

social reproduktion under 1900-talet. Melldahl beskriver en ökning i antalet studerade år per 

person och en större andel av befolkningen vid utbildningsinstitut. Medelnivån för individer 

födda 1980 låg på 13 studerade år jämfört med 11,5 år 1950 och 9,5 år 1930.18 Andelen av 

befolkningen som befinner sig vid ett lärosäte har ökat kraftigt under 1900-talet. Trenden 

fortsätter in på 2000-talet. I Sverige har andelen individer mellan 25—64 år med högre 

utbildning stigit. 1985 låg nivån av individer med högre utbildning på 45 procent, 2018 hade 

det stigit till 73 procent. Under samma period har befolkningen tilltagit. Ökandet tydliggör att 

en stor del av arbetsföra individer har anammat idén om utbildning som vägen in på 

arbetsmarknaden. 

Högre utbildning tolkas som en delad investering. Individen investerar i sig själv genom att ta 

studielån och/eller investera tid i utbildning för att sedan tillförskaffa sig ett välbetalt jobb. 

Alltså fungerar det som en privatinvestering. Den andra delen av investeringen görs av staten. 

Staten ser till att lånen för privatpersoner är förmånliga och till låg ränta. Staten investerar 

även pengar i grundutbildningar för att individer ska kunna tillägna sig tillräckligt mycket 

kunskap för att antingen klara av högre studier eller för att direkt tillämpa kunskapen på 

arbetsmarknaden.19 I Sverige är avkastningen på utbildning betydligt lägre än i andra länder.20 

Lånen kräver att individen uppfyller en avtalad mängd avklarade studier för att inte bli 

återbetalningsskyldig. Således skapas ett samhällskontrakt där staten betalar för individens 

utbildning, individen lånar (förmånligt) av staten för att leva och återbetalar genom att 

tillförskaffa sig kunskap som sedan utnyttjas inom arbetsmarknaden. Investeringar i 

humankapital är statens fördel i processen och individens fördel är investeringar i sig själv 

 
17 Riksdagen.se (1842 år folkskolereform) (hämtad: 2020-04-03). 
18 Melldahl, A. 2014, s, 55. 
19 Goldin, C.D. & Katz, L.F. 1999. 
20 Education at a Glance 2019: OECD Indicators 
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och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Samhällskontraktet gynnar alltså båda parterna. 

Utbildningens värde är således tudelat. Studier, som den av Melldahl, undersöker hur 

utbildningens avkastning har påverkat eller påverkar individer. Däremot ämnar denna studie 

undersöka hur staten har förhållit sig till utbildning över tid samt huruvida det har skett en 

förändring över tid och hur förändringen i sådana fall har uttryckts.  

3. Tidigare forskning  

Kunskapssamhället 
 

Jussi Välimaa och David Hoffman presenterar i sin artikel Knowledge society discourse and 

higher education vikten av universitetets roll av kunskapsproduktion i den globaliserade 

världen. För att förstå den samhälleliga förändringen är konceptet ”Knowledge society” 

(beskrivs fortsättningsvis som kunskapssamhället) ett grundläggande begrepp. 

Kunskapssamhället är en förklarande del i utvecklingen av samhället. Begreppet är till 

exempel välanvänt inom politisk diskurs. Med sin artikel försöker Välimaa och Hoffman 

identifiera och analysera de centrala koncepten av kunskapssamhället och hur det används i 

olika offentliga arenor.21 Välimaa och Hoffman undersöker bland annat den finska politiska 

diskursen där de menar att den finska modellen av kunskapssamhället kopplas till det 

klassiska välfärdssamhället.22 Kunskapssamhället tar alltså form som ett politiskt mål.  

Ytterligare har Paul David och Dominique Foray i artikeln Economic Fundamentals of the 

Knowledge Society fokuserat på de ekonomiska perspektiven av kunskapssamhället. De 

menar att förändringen av ekonomin har skett gradvis snarare än genom ett starkt avbrott. 

Utvecklingen och förändringen kan analyseras och förstås på flera olika nivåer.23 Bland annat 

menar de att innovationer har blivit en dominerande ekonomisk verksamhet för att skapa 

tillväxt. Det är de kunskapsintensiva arbetsgrupperna som ligger bakom den innovationsrika 

tillväxtbranschen i en kunskapsekonomi. Detta stöds även av Sven Widmalms kapitel i 

Transformation in research. Higher Education and the Academic Market.24 Den tidigare 

forskningen har till stor del fokuserat på de ekonomiska aspekterna, förändring av 

arbetsmarknad och omstrukturering. I denna studie är syftet att komma åt de tankar och 

 
21 Välimaa, J. & Hoffman, D. 2008, s, 265-266. 
22 Ibid, s, 273. 
23 David, P. & Foray, D. 2003, s, 20. 
24 Widmalm, S. 2013, s, 43-44.  
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formuleringar staten har om individen i kunskapssamhället. Alltså att tydliggöra statens syn på 

individen i kunskapssamhället och undersöka om möjlig förändring över tid. 

Den mest inflytelserika forskningen i studien är gjord av Jenny Andersson. I boken The 

Library and the Workshop: Social Democracy and Capitalism in the Knowledge Age har 

Andersson fokuserat på relationen mellan socialdemokratin och kapitalismen med ett 

övergripande perspektiv på hur relationen tar sig uttryck inom kunskapssamhället. Till viss 

del undersöker Andersson ett område liknande det jag undersöker i min studie. Däremot är 

Andersson specifikt intresserad av hur socialdemokratin har förhållit sig till förändringen. 

Emellertid är jag i min studie intresserad av staten oavsett politisk tillhörighet. Det är 

maktperspektivet mellan stat och individ som avgränsar min studie gentemot Anderssons, 

perspektivet behandlas noggrannare i metodavsnittet. I Anderssons studie har dock begrepp 

som kunskapsekonomin och kunskapssamhället integrerats under paraplybegreppet 

”kunskapseran”. Forskningen fokuserar på hur socialdemokratin investerar i individer för att 

de ska utnyttja sitt humankapital för att möjliggöra deras kapacitet att bidra i 

kunskapsekonomin.25 Samt lyfter frågan vad som händer med de individer som inte lyckas 

utnyttja sin potential.26  

Överutbildning 
Med överutbildning menas att individer har en utbildningsnivå som överskrider arbetsplatsens 

kvalifikationskrav. Alltså att en arbetsplats som egentligen kräver en gymnasial utbildning 

anställer individer med en högre utbildning. Detta sker eftersom de arbetsplatser individerna 

är utbildade att arbeta på är uppfyllda av individer som har ännu högre utbildning.27  

Mats Alvesson vid Lunds universitet skrev en kritisk artikel Utbildning är lösningen. Vad är 

problemet? I artikeln ställer han sig emot vad han anser är en utbildningsfundamentalism som 

breder ut sig i Sverige. Ett antal grundantaganden utgör fundamentalismen. Bland annat 

kännetecknas fundamentalism av att: ”[m]änniskan är formbar; via utbildningsinstitutioner 

skapas den rätta människan. Utbildning är lösningen på väldigt många problem, från 

arbetslöshet till internationell konkurrensförmåga”.28 Antagandena är applicerbara inom 

konstruktionen kunskapssamhälle, där bland annat internationell konkurrensförmåga har 

använts som argument för att bedriva satsningar och investeringar i utbildning.29 Alvesson 

 
25 Andersson, J. 2009, s, 120. 
26 Ibid, s, 134-135. 
27 Duncan, G. & Hoffman, S. 1981. 
28 Alvesson, M. 1999 s, 226. 
29 Andersson, J. 2009, s, 119. 
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uttrycker även att det finns en risk när stora delar av befolkningen genomgår högre studier att 

förkunskap och studieintresse sänks. Således riskerar nivån på utbildningar att försämras.30 

Slutligen lyfter Alvesson problematiken att massutbildningen kan leda till att arbetsplatserna 

fylls av överutbildade individer där arbetsuppgifterna ligger under den förkunskap de 

anställda har.31 Mycket av den tidigare forskningen av överutbildning har inspirerats av 

artikeln The Incidence and Wage Effect of Overeducation. Artikeln är skriven av Greg 

Duncan och Saul Hoffman. Framförallt undersöker de överutbildningens påverkan på 

arbetsmarknaden i USA. Deras studie visar att 40 procent av den amerikanska arbetskraften 

menar att deras utbildningsnivå överstiger kvalifikationerna jobbet kräver, framförallt är afro-

amerikaner överrepresenterade i överutbildning.32  

Liknande studier har genomförts i Sverige med fokus på marginaliserade grupper. Pernilla 

Andersson Joona, Nabanita Datta Gupta och Eskil Wadensjö presenterade i artikeln 

Overeducation among Immigrants in Sweden: Incidence, Wage Effects and State-dependence 

hur icke-västerländska invandrare påverkas av överutbildning. I Sverige uppskattas det att 10-

20 procent av alla inrikesfödda är överkvalificerade för sina arbeten. Det exakta antalet för 

utrikesfödda är osäkert men överskrider nivån för inrikesfödda.33 För sin undersökning 

använder de samma metod som utvecklades av Duncan och Hoffman.34 Metoden mäter 

antalet utbildade år ett arbete kräver. Detta ställs sedan mot antalet utbildade år hos arbetaren. 

De inkluderar även lönenivåer hos arbetarna för att se om lönenivån matchar arbetsplatsen 

och antalet utbildningsår. Resultaten visar att icke-västerländska invandrare till större del 

riskerar att hamna i en överutbildningsproblematik.35 Framförallt visar deras forskning att 

samma problem existerar i Sverige som i andra västerländska länder, att individers utbildning 

överstiger arbetsplatsens behov. Tomas Korpi och Michael Tåhlin har gjort en längre studie 

mellan åren 1974—2000 artikeln heter Educational mismatch, wages, and wage growth: 

Overeducation in Sweden. Korpi och Tåhlin argumenterar för att en förändring av samhället 

har skett förändringen innebär att utbildningsnivåerna stiger i de avancerade industriella 

länderna och att ett skifte har skett till mer dominans av tjänst- och serviceyrken.36 De styrker 

teorin att överutbildning riskerar att leda till en arbetskraft som utbildar sig mer än vad de 

 
30 Alvesson, 1999, s, 228. 
31 Ibid, s, 236. 
32 Duncan, G. J. & Hoffman, S.D. 1981, s, 76. 
33 Joona, P. A., Gaputa, N.D. & Wadensjö, E. 2014, s, 5. 
34 Ibid, s, 7-9. 
35 Ibid, s, 22. 
36 Korpi, T. & Tåhlin, M. 2009, s, 183. 
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yrken de hamnar i behöver. Deras slutresultat visar även på att lönenivåerna inte enbart 

påverkas av utbildning och marknadsmekanismer utan även av institutionella faktorer som 

löneförhandlingar.37 Även LO har i sin rapport Den ”nya” strukturomvandlingen? 

Jobbpolariseringen och konkurrensen om jobben uttryckt oro för att personer med längre 

utbildning kommer tränga undan dem med kortare utbildning. Även om det är så att arbetet 

inte kräver en viss nivå av utbildning för att genomföra arbetssysslorna krävs en hög nivå av 

utbildning för att få arbetet. Att lågutbildade drabbas i större utsträckning beror inte på att 

arbeten med låg utbildningsnivå har upphört att existera utan att arbetskraften har ökat i 

utbildningsnivå snabbare än vad arbeten som kräver den utbildningsnivån har gjort. Vilket 

leder till att högutbildade söker arbeten med för låga krav.38  

Sammantaget visar den tidigare forskningen att överutbildningen blir ett överhängande 

problem i kunskapssamhället. Anderssons beskrivningar av svensk socialdemokrati kommer 

ta mer plats i uppsatsen och vara grundläggande när forskningspropositioner och statliga 

offentliga utredningar analyseras som källmaterial. 

Den tidigare forskningen har framförallt velat undersöka hur individer, grupper och samhället 

påverkats och förändrats av kunskapssamhället och överutbildning. Jenny Andersson har 

diskuterat sin forskning ur ett maktperspektiv där socialdemokratin blir en aktör inom 

kunskapssamhället. Min studie finner inspiration i Anderssons arbete och utvecklar det genom 

att studera hur staten har presenterat, producerat och re-producerat idéer skapade inom 

diskursen kunskapssamhälle, samt statens förhållningssätt till konsekvenser som 

överutbildning. Därmed bidrar den tidigare forskningen till uppsatsen teoretiska 

grundförutsättningar för att förstå hur kunskapssamhället strukturerats. Ytterligare bidrar 

forskningen med metodologiska möjligheter för att konkretisera abstrakta begrepp som 

befinner sig inom paparplybegreppet kunskapseran. 

Hypoteser 
Utifrån den tidigare forskningen har jag skapat ett antal hypoteser. Hypoteserna är inte en 

förlängning av frågeställningen utan bygger på tidigare forskning, vilket adderar en 

teoriprövande del där tidigare forskningsresultat och tolkningar tas in i undersökningen. En 

närmare källkritisk och självkritisk diskussion förs i efterföljande avsnitt. 

• Staten anpassar sig efter kunskapssamhället. 

 
37 Ibid s, 193. 
38 Carlén, T. 2014, s, 48-50. 
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o Utbildning blir en viktig investering. 

o Kopplingar mellan marknad och utbildning blir starkare. 

o Tillväxtskapande utbildning prioriteras. 

• Utbildning blir lösningen. 

o Den outbildade individen är en misslyckad investering. 

o Den överutbildade individen negligeras. 

 

4. Metod & Material 

Diskursanalys 
 

En textanalytisk metod kommer genomföras i studien, den mest lämpade textanalytiska 

metoden för studien anser jag diskursanalysen vara. Den lämpar sig väl eftersom den 

undersöker samhällsfenomen snarare än relationen inom eller mellan grupper. Enligt den 

diskursanalytiska metoden återger det språkliga uttrycket i en text inte bara verkligheten, utan 

är även en del i skapandet av verkligheten.39 Det som skrivs i en text blir en sanning i 

skapandeprocessen. En diskursanalytisk metod kan lämpligt relateras till maktbegreppet. 

Inom diskursanalysen studeras samhällsfenomen ur ett språkligt perspektiv, eftersom det är 

det språkliga som begränsar och skapar ramar för handling och aktion. För att diskursanalysen 

ska vara genomförbar måste den vara kontextualiserad.40 Vilket tidigare avsnitt gjort. 

Kontexten i det här fallet är kunskapssamhället med dess olika uttryck i ekonomi och politik. 

Framförallt utifrån tolkningen av staten som underordnad kunskapssamhället, där staten inte 

väljer att agera inom eller utom en diskursiv kontext eftersom staten är bunden till diskursen.  

Inom diskursen kunskapssamhället agerar alla efter reglerna som är skapade. Regler som att 

utbildning ska leda till etablering på arbetsmarknaden och tillväxt inom samhället. Till 

exempel att kunskapsekonomin ska vara innovationsskapande genom samarbetet mellan 

kunskapsproducerande organ och marknaden.  

Välimaa och Hoffman lyfte i sin artikel att en startpunkt för att forska på kunskapssamhället 

kan vara att karaktärisera det som en abstrakt idé, en diskurs baserad på antaganden där 

 
39 Boréus, K. & Bergström, G. 2018, s, 305. 
40 Ibid, s, 306. 
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kunskap och kunskapsproduktion ingår i ett system på individ-, organisations-, och 

samhällsnivå.41  

Det är med förståelse av den inom-diskursiva praktiken uppsatsens hypoteser har tillkommit. 

För att förstå hur aktörer agerar är kontexten grundande, alltså uppfattningen att alla agerar 

utifrån en verklighet byggd av kunskap. Till stor del bygger mycket av uppsatsens 

diskursanalys på Foucaults forskning. Bergström och Boréus behandlar Foucaults teorier i 

Textens mening och makt. De redogör för tre olika byggstenar i Foucaults tolkning av 

relationerna inom diskursen. Det intradiskursiva beroendeförhållandet, det interdiskursiva 

beroendeförhållandet och slutligen det externt bestämda beroendeförhållandet. Det 

förstnämnda behandlar relationerna inom diskursen, hur ett begrepp kan förändras över tid. 

Ett begrepp kan inkludera olika attribut beroende på den rådande diskursen. Bergström och 

Boréus exemplifierar detta genom begreppet likvärdighet inom skolan. Mellan åren 1980-

1990 förändrandes association av ordet. Till en början inkluderade det uttryck som 

”jämlikhet” allas rätt till lika utbildning ur ett kollektivistiskt perspektiv. För att sedan 

inkludera rätt till var och ens utbildning ur ett individualistiskt perspektiv. Ordet är alltså 

detsamma men dess betydelse påverkas av de intradiskursiva beroendeförhållandena.42 

Interdiskursivt beroendeförhållande är hur begreppen agerar mellan olika diskurser. Till 

exempel vetenskapliga diskurser tillskrivande av betydelse till ett ord. Performativitet är ett 

sådant begrepp som ges olika betydelse beroende på vilken akademisk disciplin det används 

inom.43 Slutligen är det externt bestämda beroendeförhållandet mer omdiskuterat. Författarna 

menar att det kan tolkas som en fixering vid olika element inom ekonomiska och sociala 

förhållanden. Till exempel hur det socialt diskursiva förändras på grund av dess beroende till 

det externa förhållandet till den ekonomiska diskursen.44 Det centrala av Foucaults 

diskursanalys som används till studien är dess möjlighet att beskriva förändringar inom 

diskursen. Likt exemplet ovan visar betydelsen av ett begrepps förändring inom diskursen 

kommer begreppen utbildning, framtid och arbetslöshet kopplat till individen undersökas 

inom diskursen kunskapssamhället.  

Utifrån nyckelorden utbildning, framtid och arbetslöshet (diskuteras noggrannare i 

materialavsnittet) läser jag materialet utifrån ett diakront perspektiv – hur det har förändrats 

över tid. Christina Andersson använder sig av Foucault i sin avhandling, framförallt används 

 
41 Välimaa & Hoffman, 2008, s, 266. 
42 Boréus, K. & Bergström, G. 2018, s, 313. 
43 Ibid, s, 313. 
44 Ibid, s, 314. 
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Foucaults arkeologiska idé som metod. Andersson menar att arkeologin innebär en 

undersökning av formationerna hos en diskurs; hur idéer tar sig uttryck och realiseras.45  

Således är diskursanalysen en bra textanalytisk metod för att studera framförallt 

intradiskursiva förändringar. Inom diskursbegreppet ligger ett maktperspektiv. Diskursen 

begränsar vissa personer och andra tillgodoses med möjligheter. Maktperspektivet bidrar med 

ytterligare en analytisk nivå av källmaterialet, där skaparna av materialet blir en del i en 

maktprocess. De tolkar och presenterar idéer vars syfte är att leda till förändring och 

(troligtvis) förbättring. Skapandeprocessen innebär dock antaganden om en verklighet. 

Antagandet om verkligheten agerar utifrån de strukturella förhållandena inom diskursen, 

vilket i detta fall är kunskapssamhället. Maktfokuset är avgörande för att förstå hur individen 

har påverkats eftersom staten har möjlighet att skapa incitament för vilken väg individen bör 

ta i sitt försök att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Utifrån statliga 

formuleringar skapas normer för hur individen bör gå tillväga för att etablera sig. Därför har 

valet av källmaterial varit forskningspropositioner och statliga offentliga utredningar 

(hädanefter utredningar), vilket kommer diskuteras vidare i materialavsnittet.  

Det finns ytterligare textanalytiska metoder som kan användas för att genomföra en liknande 

studie. Den som ligger närmast till hands förutom diskursanalysen är begreppsanalysen. 

Begreppsanalysen är bra på att fånga upp förändringar av betydelser och har möjlighet att ge 

nya perspektiv på fenomen som accepteras som självklara.46 Framförallt är den diakrona 

analysen bra på att fånga upp ett begrepps innebörd vid olika tidpunkter. Men den lägger dock 

väldigt stort fokus hos just begreppen. Här menar jag att diskursanalysen bättre inkorporerar 

den helhet som avses undersökas i uppsatsen. Diskursanalysen besitter även förmågan att 

belysa relationen mellan staten och individen bättre. Begreppsanalysen hade bundit sig vid de 

begrepp som presenteras och deras innebörd snarare än den innebörd som skapas utifrån den 

diskursiva verkligheten. 

Material 

 

SOU som källa 

För att undersöka hur staten har formulerat sig i frågor om individ och utbildning har statliga 

offentliga utredningar och propositioner valts som material. Propositionerna består av 

forskningspropositioner. Annat material som skulle kunna studeras är motioner och andra 

 
45 Andersson, C. 2011, s, 35. 
46 Boréus, K. & Bergström, G. 2018, s, 182. 
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sorters propositioner. Dessa har dock valts bort, å ena sidan för att utredningarna både är 

lättillgängliga och inrymmer mycket undersöksbar text. Å andra sidan är motioner ett material 

som är svårare att koppla till den statliga rollen. Motioner kan skrivas och inte ge någon effekt 

och är snarare en bild för den aktör som skapat motionen, och möjligtvis dennes politiska 

läger. Utredningarna är närmare en statlig syn och framförallt är forskningspropositionerna i 

samband med utredningarna tydliga i framförandet av den ”statliga” synen. Texternas 

förmåga att framhäva den diskursiva verkligheten de skapats i gör det ytterligare till ett 

lämpligt material för att förstå det statliga yttrandet.47  

Utredningarna har sedan 1970-talet förändrats. Tidigare var utredningskommittéerna stora, 

brett tillsatta grupper. Efter den ekonomiska krisen på 1970-talet skapades ett mer pressat 

politiskt klimat har kommittéerna förändrats till vara mer expertbaserade och mer inriktat på 

politiska strategier.48 Andersson menar i sin avhandling Hundra år av tvåsamhet: äktenskapet 

i svenska statliga utredningar 1909-2009 att analysen av utredningarna inte leder till kunskap 

om vad som sker med betänkandet. Istället skapar det en förståelse av konstruktionen.49 

Andersson argumenterar utifrån Foucault att diskursen inte avspeglar verkligheten utan att 

den är verkligheten.50 Följaktligen blir utredningarna ett språkligt uttryck av den verklighet de 

tar plats i. Andersson menar att när den diskursiva nivån som står i centrum för analysen av en 

utredning blir det ett relevant material. Texten ses som statligt sanktionerad och vad som 

sedan genomförs eller ej är inte relevant. Det är diskursen i den statliga texten som undersöks 

och inte dess förmåga att leda till beslut.51 Även andra forskare har använt utredningar som 

källmaterial, bland annat har Linn Spross tolkat utredningar. Hon menar att texterna är aktiva 

reaktioner och syftet är att producera kunskap för att lösa politiska problem.52 Spross 

använder sig av Sara Edenheims tolkning av utredningarna. Utifrån detta myntar hon idén om 

utredningarna som ett auktoritativt vetande. Alltså att kunskapen som produceras gör anspråk 

på att vara en sanning, vilket i sin tur leder till att texten blir performativ. Texterna skapar 

normer och idéer som realiseras i politiska ambitioner.53 Vidare hävdar Spross att texterna 

inte är isolerade från resten av samhället utan bör förstås i sin kontext.  

 
47 Andersson, C. 2011, s, 26.  
48 Ibid, s, 27-28. 
49 Ibid, s, 35. 
50 Ibid, s, 36. 
51 Ibid, s, 26. 
52 Spross, L. 2016, s, 29. 
53 Ibid, s, 29. 
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Magnus Nilssons avhandling tolkar utredningarna ur ett annat perspektiv. Han lyfter in 

Habermas tolkning av den offentliga sfären och ser utredningarna som en del i det offentliga 

samtalet. Enbart titeln: statens offentliga utredningar kan tolkas som en inbjudan till dialog.54 

Utredningarna kommunicerar alltså med samhället, vilket kan kopplas ihop med Spross idéer 

om ett försök att förmedla och producera kunskap. Således blir tolkningen för denna studie att 

utredningarna är ett statligt sanktionerat material, vilka har syftet att producera kunskap för 

politiska beslut. Den kunskapsproduktion som sker är performativ och kan leda till en 

förändrad syn av samhället. Distributionen sker i det offentliga, kunskapen är alltså menad att 

spridas. Utifrån detta anser jag att materialet kan tolkas som ett försök att förstå och förändra 

samhället efter det som ska vara ”bäst” för Sverige. Uttrycken i utredningarna tolkas därmed 

som en förlängning av statens ambitioner att just förstå och förändra samhället.  

Propositioner som källa 

Forskningspropositionerna används och tolkas liksom utredningarna, med den stora 

skillnaden att de kan antas vara ännu närmare en statlig åsikt än utredningarna. Detta eftersom 

propositionerna är ett aktivt förslag för hur svensk forskning ska fortskridas. Analysen av 

texterna är således närmare det politiska hjärtat än utredningarna eftersom de innehåller 

politiska förslag och är mer argumenterande än utredningarna. Propositionerna kommer 

genomgå samma diskursanalytiska metod som utredningarna. Nyckelorden för utredningarna 

är, som tidigare nämnts, utbildning, framtid och arbetslöshet. Av dessa begrepp är 

arbetslöshet det begreppet som är mest svårdefinierat. men i studien utgår det från NE:s 

definition: arbetslöshet, förhållande som råder när personer kan och vill arbeta och är aktivt 

arbetssökande men inte finner arbete.55  Till forskningspropositionerna väljs enbart begreppet 

utbildning. Framförallt används ordet utbildning förknippat till idén om kunskap. Jag söker 

svaren på vilken utbildning det är som leder till kunskap och vilken kunskap som är värd att 

investeras i. Propositionerna studeras inte enskilt, utan är bundna till utredningarna och 

analyseras som ett komplement för att fördjupa förståelsen av begreppen utredningarna 

använder sig av. Jag anser att forskningspropositionerna är ett utmärkt kompletterande 

källmaterial för att komma åt den statliga synen eftersom det är svårt att enbart se 

utredningarna som en statlig produkt utan en aktörs påverkan.   

Nyckelord 

 
54 Nilsson, M. 2008, s, 69. 
55 Nationalencyklopedin, arbetslöshet. 
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Till undersökningen har jag valt tre nyckelord. Utbildning, framtid och arbetslöshet. 

Begreppen härleds ur den tidigare forskningen. Jenny Andersson studerar hur 

socialdemokratin har orienterat sig i kunskapssamhället. Anderssons analys leder in på 

utbildning och hur staten investerar i individen. Jag försöker utveckla detta och titta på vilken 

sorts utbildning staten väljer. Därför faller det sig naturligt att använda detta nyckelord. 

Arbetslöshet kom fram när utredningarna studerades. Eftersom arbetslöshet ofta ställs i 

kontrast mot utbildning (vilket beskrivs närmare i undersökningen) var det ett intressant 

begrepp att förstå inom diskursen. Slutligen valdes framtiden. Framtid är ett abstrakt begrepp 

och svårt att konkretisera. Anledningen till att det valdes är utredningarnas försök att 

argumentera för sin sak genom att hävda att det som presenteras är nödvändigt för att möta 

framtidens problem, utmaningar och förändringar. Begreppet framtid och dess abstraktion är 

därför ofta underordnat de andra begreppen.  

Insamlandet av material  

Kungliga biblioteket har digitaliserat alla SOU:er publicerade mellan 1922 och 1999. 

Samlingen består totalt av 6129 utredningar. Insamlandet av materialet har gått tillväga på så 

sätt att jag försökt leta efter en utredning per decennium.  

På regina.kb.se har varje års utredningar valts ut efter rubriker som passar inom ramen för 

undersökningen. Temat för rubrikerna ska matcha de valda nyckelorden: arbetslöshet, framtid 

och utbildning. Framtidsbegreppet har ofta varit inbakat i de andra begreppen. Efter att ha 

samlat ihop 18 utredningar mellan åren 1970-2020 har jag läst inledning och 

innehållsförteckning till utredningarna. Dessa har en tendens att vara beskrivande och öppnar 

upp för en djupare analys av materialet. Utifrån dessa 18 utredningar har sedan de fyra 

lämpligaste valts ut för undersökningen. Tillvägagångssättet är inspirerat av hur Christine 

Andersson samlat material till sin studie.  

Utredningen från 2015 fanns inte digitaliserad på KB utan den hittade jag på regeringens 

hemsida. Där gick urvalet till genom en liknande process som den på KBs hemsida. 

Sökfunktionen är dock inte lika bra på regeringens hemsida eftersom sökmotorn ger träffar på 

annat material än enbart SOU:er. Forskningspropositionerna har genomgått ett liknande 

urvalsprogram. Där har valet av forskningspropositioner gjorts efter publikationsdatum istället 

för inriktning eftersom alla propositionerna har samma syfte, att presentera regeringens 

förslag för framtida forskningsansatser. 
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De SOU:er som har valts för analys är: 2015:90, 2002:120, 1998:113 och 1989:113. I tabellen 

nedan finns en övergripande beskrivning av utredningarnas innehåll och syfte. Utredning 

2015:90 är en del av långtidsutredningen från 2015, utredningens analys ligger främst i de 

framtida utmaningar för utbildningssystemet och vad som krävs för att möta dessa. I 

utredning 2002:120 beskrivs en strukturförändring inom gymnasieskolan och den 

vidareutveckling av gymnasieutbildningen som krävs för att möta framtida förändringar i 

omvärlden. Utredning 1998:113 fokus är vuxenutbildning och livslångt lärande. Utredningen 

var en del av satsningen på vidareutbildning för individer och beskriver syftet av ett livslångt 

lärande. Den sista utredningen i studien är 1989:113 i denna behandlas problematiken med en 

förändrad arbetsmarknad och hur ungdomar bör förberedas för arbetsmarknaden. 

Tabell 1. 

Titel År  Beskrivning 

Utbildning för framtidens 

arbetsmarknad. 2015:90 

2015 Utredningen är en del av 

långtidsutredningen 2015. 

Utredningen analyserar de 

utmaningar det svenska 

utbildningssystemet står inför 

och hur dessa ska bemötas. 

Utredningen börjar i förskolan 

och slutar i högskolan. 

Framförallt ligger fokus på 

utbildningens betydelse för 

arbetsmarknad och tillväxt. 

Åtta vägar till kunskap - en ny 

struktur för gymnasieskolan 

2002:120 

2002 Utredningen ämnar behandla 

en strukturförändring inom 

gymnasieskolan. Det krävs en 

vidareutveckling av 

gymnasieskolan. Ändringarna 

motiveras av ständiga 

förändringar i omvärlden. 

Gymnasieskolan måste bli en 

bra förberedelse för ungdomar 

att komma in och vara 

verksamma i samhälle och 

arbetsliv. 

Vuxenutbildning och livslångt 

lärande - Situationen inför och 

under första året med 

Kunskapslyftet. 1998:113 

1998 Utredningen arbetar för att 

lägga fram förslag till 

ansvarsfördelning mellan den 

offentligt finansierade 

utbildningen, arbetslivet och 
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individen och till lämplig 

arbetsfördelning mellan olika 

anordnare av samhällsstödd 

vuxenutbildning. Den förklarar 

syftet till ett livslångt lärande 

och hur det för samhället 

framåt. 

Ungdomars kompetens – 

Vägar in i framtidens 

kunskapssamhälle 1989:113 

1989 Utredningen behandlar 

problematiken med att 

förbereda ungdomar inför en 

förändrad arbetsmarknad. Där 

utbildning presenteras som 

nyckeln för att förbereda sagda 

ungdomar. 

 

Även andra utredningar har genomsökts men inte valts till undersökningen. Exempelvis 

utredning 1980:25 Studiestöd för 16-19-åringar i gymnasial utbildning betänkande valdes 

bort för dess snäva undersökningsområde. Studien har försökt fånga in de utredningar som 

behandlar utbildningen som ett samhällsfenomen. De utredningar som valts bort beror därför 

på att deras fokus snarare ligger inom skolan och utbildning än skolan och samhället. 

Ytterligare ett exempel är 1997:107 Den nya gymnasieskolan - problem och möjligheter 

slutbetänkande. Utredningen lämpar sig för att undersöka hur skolan framställs och hur den 

bör vara snarare än själva idéerna om utbildning och samhället. Även om aspekter från dessa 

utredningar självklart kan lysa igenom texten är de inte lika konstant närvarande som de 

utvalda utredningarna.  

Källkritik & Självkritik 
 

De klassiska källkritiska aspekterna närhets-, tendens-, beroende- och äkthetskriterierna faller 

sig relativt enkla att möta i denna studie. Utredningarna och propositionerna befinner sig i 

direkt närhet till det de behandlar. Syftet med texterna är att beskriva och förklara en 

samhällelig förändring. En process som pågår medan utredningen skrivs. Det är viktigt att 

kontextualisera utredningarnas bundenhet till sin tid eftersom det är den diskursiva 

förändringen mellan utredningarna som undersöks. Utredningarna är skapade av studier av 

andra texter och genomför även egna undersökningar. Det jag väljer att undersöka, dess 

formuleringar, påverkas inte av utredningens avhängighet till en eller flera andra texter.   
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Eftersom undersökningen utreder utredningar är äktheten irrelevant. Om det som står är sant 

eller ej, om det har genomförts eller ej, ligger inte i studiens intresse. Utan det är, som tidigare 

nämnts, de formuleringar och idéer som äger rum i utredningarna som är av intresse.  

Tendenskriteriet är det svåraste att förhålla sig till i studien. Beroende på vem som är skapare 

av utredningen kan det finnas en risk för att författaren/författarna är tendensiösa. Har de ett 

eget intresse i den förändring som de argumenterar för eller försöker de enbart att se det bästa 

för samhället och Sveriges utveckling? Det är en svår fråga att få svar på. Däremot 

argumenterar jag, likt Cathrine Andersson, att texten är statligt sanktionerad och därmed läses 

texten som en del av en statlig diskurs. Detta betyder dock inte att staten enbart accepterar 

utredningarna som en självklar verklighet. Det är därför forskningspropositionerna utgör ett 

ytterligare material, vars syfte är att komma närmare den verklighet staten eftersträvar och de 

idéer om utbildning och kunskap som skapas i texterna. 

Det är också viktigt att inkorporera en självkritisk medvetenhet i studien. Maria Ågren 

argumenterar för att ett självkritiskt kriterium bör tilläggas den klassiskt historiska 

källkritiken. En källa går genom minst två personer. Först källans skapare därefter forskaren 

som analyserar innehållet. Ågren menar att den första komplikationen studeras noggrant. Det 

vill säga: vem har skapat källan, när skapades den, varför skapades den? Däremot den andra 

komplikationen, att forskaren studerar källan utifrån sin verklighet, inte ges samma utrymme 

för kritisk granskning.56 Att göra just detta bör kallas självkritik. En god självkritisk 

granskning innefattar forskarens förmåga att förstå att källmaterialet inte begränsas av dess 

historiska bundenhet till när den skapades utan även att källmaterialet är beroende av 

forskarens bundenhet till sin tid. Följaktligen bör forskaren vara medveten om att hens 

tolkningar enbart kan skapas utifrån dess bundenhet till sin tid. För att fullfölja det 

självkritiska och källkritiska krävs transparens. Forskaren, i detta fall jag, bör redovisa sina 

källkritiska problem och sina självkritiska problem. Det kan vara svårt att redovisa för sin 

självkritiska granskning och det har även ifrågasatts av andra historiska forskare att det 

minskar möjligheten för historiska sanningar. Arne Jarrick menar att det finns, utifrån 

källkritikens regler, potential att skapa sanningar.57 Syftet här är inte att redogöra för den 

källkritiska debatten och dess olika anhängare. Dock ställer jag mig närmare den post-

 
56 Ågren, M. 2005, s, 260. 
57 Jarrick, A. 2005, s, 230. 
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moderna forskningen och dess idé om att inte skapa sanningar utan kvalificerade gissningar.58 

Vilket inte motsätter sig de klassiska källkritiska reglerna.  

Sammanfattningsvis menar jag att det krävs en noggrann självkritisk uppfattning av 

forskningsprocessen och de tolkningar som görs av källmaterialet. Resultaten studien skapar 

bygger delvis på en världsuppfattning där kunskapssamhället har format mig som person och 

student. Detta undergräver inte resultaten utan snarare menar det att stärka antagandena i 

studien. Eftersom de har skapats ur ett försök där det subjektiva har granskats i ett försök att 

skapa så mycket transparens som möjligt.  

  

 
58 Nilsson, B.G. 2005, s, 204-207. 
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5. Undersökning 

Inledning 
 

För att svara mot uppsatsens syfte och frågeställning delas undersökningen in i tre teman. 

Utbildningens värde, framtid och arbetslöshet. Tre begrepp som möts i det studerade 

materialet. Även ett försök att pröva hypoteserna mot källmaterialet integreras i 

undersökningen. Den första analyspunkten är utbildningens värde. Temat menar att belysa hur 

staten motiverar utbildning, varför det är värt att investera i individens möjligheter till vidare 

utbildning och hur effekten av investeringen ska gynna inte bara individen utan även 

samhället i stort. Undersökningen ämnar även att undersöka om det har skett en förändring 

över tid och därför kommer den tematiska uppdelningen ha en kronologisk struktur där de 

tidigare utredningarna jämförs med de utredningar som ligger närmare nuet. Därefter är 

framtid nästa analyspunkt, hur framtida utmaningar motiveras och vilken framtid det är staten 

förbereder sig för. Slutligen är arbetslöshet den sista analyspunkten – hur staten förhåller sig 

till arbetslöshet. Alla tre analyspunkterna undersöks i syfte att förstå hur staten ser individens 

roll bunden till de begränsningar och möjligheter som existerar.  

De tre begreppen är inte frikopplade varandra, snarare tvärtom, vilket blir tydligt i 

undersökningen, där begreppen ofta är kopplade till varandra. Till exempel förstås framtiden 

genom antaganden om utbildningens roll för att motverka arbetslöshet. Utbildningen 

motiveras ofta med argument om dess vikt för framtiden. Arbetslöshet möts ofta med en 

tillbakablick där motiveringen är att förändra hur det har varit inför framtiden.  

För att förstå hur utbildning har diskuterats och motiverats används forskningspropositionerna 

som ett ytterligare material för att fördjupa förståelsen av utredningarna och problematisera 

idéen om kunskap och utbildning.   

Utbildningens värde 
 

Utredningen från 1989 har titeln Ungdomars kompetens: Vägar in i framtidens 

kunskapssamhälle. Motiveringen till utredning utgår ifrån att det har skett en förändring i 

ungdomars syn på sin tillvaro. Ungdomar har högre förväntningar på sin framtid, det 

existerar ett dualistiskt förhållningssätt till arbetslivet.59 I stunden har ungdomar ett arbete för 

 
59 SOU 1989:113, s, 8. 
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att försörja sig men i framtiden ligget det riktiga arbetet. För att ta sig dit krävs studier.60 

Utredningen skrivs i syfte att möta de förändrade krav och framtidsutsikter ungdomar står 

inför. Arbetsmarknaden har förändrats vilket kräver en förändrad utbildning för ungdomar, 

utredningens behov motiveras genom: ”… att ge förutsättningar för individuell utveckling 

och yrkesförberedelse. Även dessa ungdomar måste således kunna erbjudas en utvecklande 

och meningsfull verksamhet.”61  

En problematik utredningen presenterar är att personer med bristande utbildning kan fastna i 

en miljö där de rör sig mellan olika lågbetalda yrken som ofta är av tillfällig natur.62 Alltså att 

individer som inte har tillförskaffat sig utbildning inte etablerar sig som en konkurrenskraftig 

individ på en marknad där arbetsplatserna förändras. Utredningen menar nämligen att 1990-

talet kommer vara en period av förändring. Ny teknik och ändrad arbetsorganisation leder till 

att arbeten kräver en högre nivå av kunskap och att arbetsuppgifterna ställer ökade krav på 

kompetens.63  

Dagens ökade efterfrågan på arbetskraft har inte medfört att arbetsgivarnas krav på de 

nyanställda minskat på något mer märkbart sätt. Fortfarande har över 70 procent av de 

nyanmälda lediga platserna krav på utbildning och/eller erfarenhet. […] högre kompetens hos 

arbetskraften är en viktig förutsättning för att öka produktiviteten i ekonomin så att välfärden 

kan bibehållas.64  

För att individen ska kunna möta de ökade kraven krävs det en förändring av individen. Det 

räcker inte med en grundskoleutbildning för att individen ska ha möjlighet att konkurrera med 

sina medmänniskor om arbetsplatsen. Det är de ungdomar med en fullvärdig utbildning som 

har goda framtidsutsikter på arbetsmarknaden. De ungdomar utan god utbildning riskerar att 

hamna i en position där de rör sig mellan yrken som lätt påverkas av strukturomställningar.65 I 

propositionen från 1986/87 står kultur- och naturvetenskaperna i centrum. De är i behov av 

utveckling för att leda Sverige framåt.66 I denna proposition står fokuset på en bred 

forskningsansats för att möta olika samhälleliga utmaningar.  

Utifrån ovanstående del är det tydligt att utredningen anser att utbildning är nyckeln till att ge 

individen en stabil tillvaro. Med en god utbildning kan individen både konkurrera om de 

 
60 SOU 1989:113, s, 9. 
61 Ibid, s, 15. 
62 Ibid, s, 78. 
63 Ibid, s, 80. 
64 Ibid, s, 80. 
65 Ibid, s, 81-82. 
66 Proposition 1986/87:80, s, 7. 
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välbetalda och trygga yrkena i samhället samtidigt som hen undviker att hamna på en otrygg 

arbetsmarknad. En arbetsmarknad som kännetecknas av tillfälliga arbeten, 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder och arbetslöshet. Den tekniska utvecklingen hotar nämligen 

att slå ut delar av en klassisk arbetsmarknad där utbildningskraven inte är lika höga.  

Trots dagens stora efterfrågan på arbetskraft finns det stora grupper som har svårt att få fotfäste 

på arbetsmarknaden. En av dessa grupper är ungdomar utan eller med en bristfällig 

yrkesutbildning. Det är därför i dag, när ca 85 procent av alla ungdomar har gymnasial 

utbildning, av största betydelse, att de ungdomar som inte går till gymnasieskolan direkt efter 

grundskolan utan till den öppna arbetsmarknaden och vid behov till olika åtgärder, får möjlighet 

till en individuell väg för att få de kunskaper och färdigheter som är en förutsättning för att de 

skall kunna konkurrera på den reguljära arbetsmarknaden.67 

Den tekniska utbildningen har blivit bredare och mera teori och praktik har ofta integrerats i 

utbildningen. Den tekniska utvecklingen i arbetslivet, framför allt inom informationsteknologin, 

har bidragit till att förändra utbildningen.68 

Utbildningens värde argumenteras utifrån ett individperspektiv, där individens nyckel till att 

få en stabil livsmiljö bygger på hens utbildning och möjlighet att konkurrera på 

arbetsmarknaden. Om gruppen individer utan utbildning blir för stor blir konkurrensen om de 

lågutbildade jobben för stor och en betydande grupp av arbetsamma blir utslagna från 

arbetsmarknaden vilket kan hota samhället i stort. För att ungdomars kompetens ska 

tillgodoses i ett kunskapssamhälle är utbildning nyckeln. I forskningsproposition 1992/93 

benämns samhället uttryckligen som ett kunskapssamhälle. ”Det moderna samhället är ett 

kunskapssamhälle. Det innebär bland annat att höga krav ställs på varje enskild människas 

förmåga att förstå en komplex verklighet”.69 Statens fokus som leverantör av utbildning och 

individen som mottagare av utbildning har förflyttats till staten som investerare i utbildning 

och individen som inversterbart material. Individen ska även investera i sig själv för att förstå 

en komplex verklighet samtidigt som staten investerar i individen för att den ska bidra till 

kunskapsutvecklingen. Beskrivningen av individen i propositionen är lik utredningarnas 

argumentation för en individ som ska vara välutbildad och kan konkurrera på 

arbetsmarknaden. Men i detta fall ska individen konkurrera inom en internationell 

forskningsmiljö där Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Den individuella normen 

förstärks ytterligare av satsningar inom grundläggande utbildning. ”Grundskolan, 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen förändras nu i syfte att öka kvaliteten och öppna upp 

 
67 Ibid, s, 84-85.  
68 Ibid, s, 60. 
69 Proposition 1992/93:170, s, 5. 
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nya vägar för varje elevs personliga val. Eleverna ges möjlighet att välja skola efter eget 

intresse”.70 Det är tydligt att utredningarna och forskningspropositionerna har en gemensam 

syn på utbildningens utveckling i Sverige. Vilken utbildning staten vill ha är dock inte lika 

tydligt i de tidigare propositionerna. Spektrumet är brett, i propositionen från 1986/87 

presenteras satsningarna:  

I centrum för förstärkningar av riktad karaktär står kultur- och naturvetenskaper. Den tekniska 

forskningen får ökade resurser i förslaget samt genom de resursförstärkningar som chefen för 

industridepartementet senare kommer att föreslå. Under beteckningen kulturvetenskaper 

sammanför jag här humanistisk, samhällsvetenskaplig, teologisk och juridisk fakultet.
71  

Alltså eftersträvas en bred front. 1992/93 har området smalnats av och fått tydligare 

definitioner. I propositionen har regeringen presenterat två huvudfrågor:  

- Koncentrerade forskningssatsningar inom strategiska områden 

- Ett förstärkt samspel mellan universitet och högskolor å ena sidan och näringslivet 

och samhället i övrigt å den andra.72 

Tio år efter den första studerade utredningen skrivs utredning 1998:51 vilket behandlar 

kunskapslyftet för vuxna: ”Kommitténs huvuduppgift är att komma med förslag till hur 

vuxenutbildningssystemet i Sverige långsiktigt ska utvecklas för att bli en effektiv och 

integrerad del i det livslånga lärandet.”73 Kommittén vill inkludera stora delar av samhället 

där de anser att utbildningen inte nått upp till den nivå de anser nödvändig.74 

Här finns det både likheter och skillnader till utredningen från 1989. Utbildningens värde 

argumenteras inte enbart från ett individperspektiv: ”Om Sverige ska kunna utvecklas som ett 

demokratiskt och högproduktivt samhälle behöver vi både en mycket kompetent befolkning 

och ett dynamiskt näringsliv.”75 Det finns en övergripande samhällelig nytta av en utbildad 

befolkning. Nämligen att det utvecklar det demokratiska samhället och leder till ett 

högproduktivt samhälle. Dock räcker det inte enbart med utbildning för att tillgodogöra detta, 

det krävs även ett dynamiskt näringsliv. Individen kopplas inte längre till en anonym 

arbetsmarknad likt utredningen från 1989. Näringslivet presenteras som en direkt avgörande 

del för Sveriges utveckling.   

 
70 Ibid, s, 14. 
71 Proposition 1986/87:80, s, 7. 
72 Proposition 1992/93:170, s, 7. 
73 SOU 1998:113, s, 11. 
74 Ibid, s, 11. 
75 Ibid, s, 12. 
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Ungdomsutbildningen ska allt från förskolan och grundskolan och vidare i gymnasieskolan och 

högskolan lägga en grund för det livslånga lärandet, en grund som med tiden, för allt fler, blir 

allt mer kvalificerad.76 

Grunden till en kompetent befolkning ligger i ungdomsutbildningen menar utredningen. Där 

sätts en standard för grundutbildning vilken ska möjliggöra ett livslångt lärande. Utredningen 

vill möjliggöra en utbredd och lättillgänglig vuxenutbildning där de individer som inte har 

tillförskaffat sig tillräckligt mycket utbildning i ung ålder ska ha en möjlighet att studera igen. 

Detta eftersom grundskolekompetens anses vara under den lägre gräns för kunskapsnivån som 

samhället kräver. När samhället har förändrats:  

… har kunskaper på gymnasienivå blivit näst intill oundgängliga […] Den allt snabbare 

kunskaps- och teknikutvecklingen gör att individerna för att kunna förbli delaktiga i samhälls- 

och arbetslivet ständigt måste skaffa sig nya kunskaper och färdigheter.77  

För att hänga med i den ständiga teknik- och kunskapsutvecklingen krävs det att individen lär 

och lär om sig kontinuerligt. Vilket är en del i processen av det livslånga lärandet. 

Utredningen menar även att utbildning är den enda vägen framåt för det moderna samhället. 

Utbildning är lösningen och frågan handlar endast om vilken utbildning som ska investeras i 

och hur mycket. Det ställs även mer abstrakta krav på individens initiativförmåga.78  

Den tekniska utvecklingen går snabbt inom alla områden. Allt fler arbeten kräver att de anställda 

ska klara av att lära nytt och snabbt kunna hantera ny teknik. De enkla, monotona arbetena 

försvinner och ersätts med arbeten som kräver initiativförmåga och utbildning.79 

De företag som växer är de kunskapsintensiva och högteknologiska medan lågteknologiska 

arbeten förflyttas till andra länder med lägre produktionskostnader. Således är utbildning en 

nödvändighet. I rapporten mäts även utbildningens värde gentemot tillväxt. Med hjälp av 

regressionsmodeller ses ett positivt samband mellan utbildningssatsningar och ekonomisk 

tillväxt.80 Individen i detta fall följer samma trend som tidigare: att mer studier är lika med 

större arbetsmöjligheter, högre lön och mindre risk för arbetslöshet.81  

Utbildningens värde har fått en ytterligare dimension i utredningen 1998 jämfört med 1989. 

Det är inte enbart individen som tjänar på utbildning. Även samhället i stort tar del av 

tillgångarna. Utbildning anses vara grundläggande för ekonomisk tillväxt och högt 

 
76 Ibid, s, 28. 
77 Ibid, s, 29-30. 
78 Ibid, s, 40. 
79 Ibid, s, 43. 
80 Ibid, s, 48. 
81 Ibid, s, 54-55. 
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utbildningsantal kan således vara vägen framåt i kunskapssamhället. Det värdet utbildningen 

har genomsyrar propositionen från 2000/01. Kunskap presenteras som den yttersta 

nödvändigheten. Det är nämligen: ”det moderna samhällets viktigaste byggstenar”.82 

Forskningen är, tillsammans med utbildning, en av de viktigaste faktorerna för en framtida 

tillväxt i Sverige. I en globaliserad värld leder även detta till en internationell konkurrens. I 

utredningarna ska utbildningen agera som en konkurrensfaktor. Även detta stärks av 

propositionerna. I en globaliserad värld leder detta också till en internationell konkurrens. 

Företag inom de kunskapstäta framtidsbranscherna söker sig till länder med bra forskning och 

välutbildad arbetskraft.83 För att vara konkurrenskraftigt gäller att: ”… utveckla 

spetskompetens inom viktiga forskningsfält.”84 Därför skjuts det pengar till de sektorer som är 

viktiga. Till biovetenskap, bioteknik, informationsteknik och materialteknik fördelas till år 

2003 en summa om 275 miljoner kronor. Den humanistiska forskningen tilldelas 128 miljoner 

kronor.85 Detta stärker hypotesen att staten anpassar sig efter marknaden och skapar starkare 

koppling till utbildningen. Samtidigt prioriteras den utbildning som har möjlighet att skapa 

tillväxt.  

Utredningen från 2002:120 behandlar motivet av en förändring av gymnasieskolan. 

”Gymnasieskolan är en för alla ungdomar oundgänglig länk i det livslånga lärandet. Tiden i 

gymnasieskolan är därtill en viktig period i en ung människas liv. Då utvecklar man sin 

identitet som social varelse, som människa, som vuxen”.86 Vidareutbildning är inte enbart en 

väg in till en säker arbetsmarknad utan ses som absolut nödvändig för skapandet av individen.  

För första gången introduceras begreppet ”humankapital” i de studerade utredningarna, vilket 

definieras som individens kunskaper och färdigheter.87 Färdigheter tolkas i detta fall inte som 

den direkta kunskapsackumulationen som görs vid studier, utan härrör sig till idén om de 

sociala individerna. Dessa använder sina mer abstrakta kunskaper, som initiativförmåga, för 

att konkurrera om arbetsplatserna. Humankapitalets förädling ska leda till ekonomisk tillväxt. 

En vidarebyggnad av det som presenterades i utredningen från 1998, att utbildningssatsningar 

på individnivå gynnar individen och samhället i stort. Utredningen menar att kunskapskraven 

 
82 Proposition 2000/01:3, s, 10. 
83 Ibid, s, 11. 
84 Ibid, s, 12. 
85 Ibid, s, 12-13. 
86 SOU 2002:120, s, 17. 
87 Ibid, s, 84. 
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i framtiden troligen kommer att öka, i varje fall kommer de inte att minska. För att förstå den 

svenska arbetsmarknaden har den strukturerats upp enligt följande: 

– kunskapsintensiv produktion utgör en allt större andel av den totala produktionen, 

– den lägre efterfrågan på arbetskraft har framför allt drabbat personer med låg utbildning, 

– samtidigt som sysselsättningen har minskat har produktionen ökat, dvs. arbetsproduktiviteten har höjts, 

– en minskad sysselsättning kan förväntas i flera regioner som domineras av industri, 

– andelen i näringslivet med långa högskoleutbildningar kommer att stiga, från omkring 7 procent år 

1995 till ungefär 12 procent år 2010. ökningen kommer att ske främst i storstads- och 

universitetsregionerna.88 

Dessa strecksatser stämmer in med tidigare utredningars framtidsvision, att ytterligare 

omställningar från industri till tjänstesektor kan förväntas. Det här förhållandet ökar kraven på 

att individer som skulle kunna gått till industrin istället ska ha möjlighet att etablera sig i den 

kunskapsintensiva produktionsmiljön.  

Utredningen inkluderar däremot att det inte enbart är individer som besitter för låg kunskap 

som är ett problem. Istället pekar den på att en del av befolkningens kunskap inte har nyttjats 

på rätt vis. Enbart 39 procent av utlandsfödda akademiker har ett yrke som matchar deras 

utbildningsnivå. En del av gruppen är utbildad i yrken som saknar resurser i Sverige. 

Någonting som kan tyda på ett allokeringsproblem av humankapitalet. Relation mellan stat 

och individ får därmed en ny beteckning. I de tidigare utredningarna har staten fungerat som 

en leverantör av utbildning och individen har agerat som konsument. I viss mån har utbildning 

inte konsumerats i tillräckligt hög grad vilket hotar de individer med låg konsumtionsnivå att 

inte ha möjlighet för att förädla produkten kunskap i framtiden. Men den nya beteckningen 

inkluderar även ett misslyckande av att integrera den kunskapsstarka individen med 

arbetsmöjligheter för att skapa den önskade tillväxten.89 Dessa faktorer skapar ytterligare en 

dimension av utbildningens värde, överutbildning.  

Tre olika dimensioner av utbildningens värde har därmed blottlagts. För det första individens 

möjligheter till konkurrens, för det andra bidragandet till demokrati och tillväxt, och den 

tredje är risken att ha en utbildning som överstiger kunskapskraven. Överutbildning har ett 

samband med högre utbildning och ökad konkurrens om arbetsplatserna som kräver hög 

utbildning. När befolkningen i stort har högre utbildning än vad de flesta yrken kräver riskerar 

individer att behöva ta arbeten med lägre kunskapskrav än dessa individer besitter. Denna 
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företeelse medför en dominoeffekt i och med att de individer vars kunskapskrav motsvarar de 

tidigare nämnda jobben i sin tur behöver söka yrken med ännu lägre krav.  

Utredningen stärker även idén om individens självständighet och frigörelse sammankopplat 

med utbildning och hävdar att den personliga utvecklingen bör vara en del av 

gymnasieskolans uppdrag.  

Långtidsutredningen från 2015 inkluderar en bilaga som identifierar och analyserar 

utmaningar i det svenska utbildningssystemet. Utbildningssystemet är fundamentalt för 

Sveriges framtida tillväxtmöjligheter.90 ”Utbildningsväsendets roll att bidra till individers 

kunskaper och färdigheter samt att matcha dessa till produktiv användning på 

arbetsmarknaden”.91 Citatet utgör ett stärkande av idéen diskuterad 2002, att utbildning bör 

vara en del i formandet av individen till arbetsmarknaden. Kopplingen mellan humankapitalet, 

utbildningen och tillväxten är central i utredningen. Humankapitalet gynnas av utbildning och 

leder till högre inkomst och sysselsättning vilket i slutändan ökar tillväxten. För att det ska 

vara möjligt att utvinna tillväxt ur humankapitalet är investeringar på individnivå nödvändiga. 

Förklaringsmetoden som används för att ta reda på om humankapitalinvesteringarna har 

fungerat är bland annat lön, där lönen representerar måttet på humankapitalets storlek.92 

Utbildningens värde kan således mätas genom lön. Investeringarna som görs är även: 

”Investeringar i forskning är investeringar i framtiden”.93 Möjligheten för forskningen att 

bidra med innovationer leder till ökad tillväxt. De sagda investeringarna kan antas göras inom 

de forskningsfält som har möjlighet till innovationsskapande. I den avslutande propositionen 

från 2016/17 menas återigen att Sverige ska satsa på strategiska forskningsområden. Här lyfts 

ytterligare ett behov av satsning fram:  

Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning har historiskt ofta prioriterats lågt då dess 

betydelse för bl.a. kommersialisering och utveckling av nya varor och tjänster har underskattats. 

Regeringen vill betona att humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och kunskap bidrar 

väsentligt till en ökad förståelse av samhället och dess utmaningar och kan bidra till att finna 

lösningar på dessa.94  

Det är framförallt intressant att utredningen menar att man har underskattat forskningens 

möjlighet till kommersialisering och utveckling av nya tillväxtskapande produkter. Detta 

 
90 SOU 2015:90, s, 8. 
91 Ibid, s, 21. 
92 Ibid, s, 35. 
93 Proposition 2012/13:30, s, 14. 
94 Proposition 2016/17:50, s, 26. 
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anser jag är det starkaste argumentet för statens syn på utbildning. Det viktiga i utbildning och 

kunskap är inte dess inneboende värde eller det som forskarna själva uttrycker vara 

forskningens värde – det viktiga är att det skapar tillväxt.  

Begreppet överutbildning inkluderas i utredningen och de menar att det råder oenighet hur 

omfattningen kan, eller ska, skattas och vilka slutsatser som bör dras utifrån det. Men det 

sammanfattas med:  

Utifrån förekomsten av överutbildning kan man dock inte dra slutsatsen att utbildningsnivån 

generellt skulle vara för hög och borde minska. Det kan lika gärna handla om att fler 

arbetsuppgifter skulle kunna anpassas till arbetstagarens utbildningsnivå.95  

Alltså är inte överutbildning ett problem i sig. Problemet är att arbetet inte är tillräckligt 

sofistikerat. En ökning av arbetsplatser med högre krav kan tillgodose den högutbildade 

befolkningen.  

I och med kunskapssamhällets utveckling räcker inte längre enbart utbildning som faktor för 

arbete utan det krävs även karaktärsdrag hos individen för att hen ska anpassas så pass bra 

som möjligt till arbetslivet. Detta syns tydlig på rekommendationerna att utbildning ska 

inkludera individers kunskaper och färdigheter. Till exempel bör utbildning inkludera: 

”Träning av karaktärsförmågor, som tidspassning, samarbets- och initiativförmåga, bör vara 

ett naturligt inslag i utbildning på alla nivåer”.96  

Detta ändrar inte utbildningens värde utan snarare sker det en förändring av begreppet 

utbildning. Inom diskursen kunskapssamhället har utbildningsbegreppet ändrat skepnad. Från 

att 1989 varit bundet till individens möjlighet att etablera sig på en arbetsmarknad där 

kunskapsbehovet ökar, till att ses som en del i skapandet av ett demokratiskt samhälle med 

god tillväxt. Utbildning övergår sedan till själva skapandet av individen. Tidigare var 

utbildningen vägen framåt och fungerade i ett syfte för människan, men i utredningen från 

2015 syns det tydligare att utbildningens syfte är att skapa människan. Rapporten beskriver 

också att de som utbildar personer bör samarbeta direkt med arbetsmarknaden.97 Idén om 

utbildning har förändrats över tid och individens ansvar har övergått från att ta del av 

kunskapen till att bli en investerare vars möjlighet är att investera i sig själv via 

utbildningssatsningar. Avkastningen fullbordas genom ökad trygghet på arbetsmarknaden och 

högre löner. Å andra sidan ges även ett ansvar till staten och den privata marknaden att stå 

 
95 Ibid, s, 155. 
96 Ibid, s, 189. 
97 Ibid, s, 190. 
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redo med ett utbud av arbeten med höga kunskapskrav för att tillgodose den utbildade 

befolkningen. På så vis minimeras risken av en överutbildad befolkning. Utifrån de hypoteser 

som presenterades innan undersökningen hävdar jag att det finns en tendens i dessa statliga 

offentliga utredningar att anpassa sig efter kunskapssamhället. Alltså att de tenderar att 

rekommendera satsningar på utbildning som kräver en starkare koppling till arbetsmarknaden. 

Däremot har det inte diskuterats eller presenterats vilken utbildning som är mest 

tillväxtskapande utan endast att arbetsmarknaden kräver högre kunskapsintensitet.  

I texten lyfts problematiken kring överutbildning men till viss del avfärdas det med tanken att 

i slutändan är en högre utbildning gynnsam på sikt. Den outbildade individen bör utbildas 

med hjälp av statliga program som till exempel kunskapslyftet. Det är inte ett problem att 

individer är arbetslösa utan det är ett problem att individer inte är utbildade. Syftet i flera av 

utredningarna hänvisar ofta till att individer utan utbildning kan bli arbetslösa, vilket är 

problematiskt. Men det är en accepterad sanning i utredningarna att värdet av utbildning alltid 

är positivt. Det finns ingen eller liten acceptans för individer som inte passar in i den 

kunskapsnorm som kunskapssamhället innebär. 

Undersökningen fortskrider med att undersöka hur begreppet framtiden bemöts i 

utredningarna. 

Framtiden 
 

En komparativ analys av utredningarnas tolkning av framtiden visar inte på lika stor 

förändring över tid som utbildning. Där har utredningarna ett unisont fokus på att det krävs 

reformer för att hantera den ökade efterfrågan på välutbildade individer för framtidens 

arbetsmarknad.  

Mycket tyder på att den utvecklingen fortsätter under 1990-talet. De tekniska och 

organisatoriska förändringarna medför ökad efterfrågan på ny kunskap, bredare kompetens samt 

ökade krav på inlärningsförmåga hos personalen. De successivt ökande kompetenskraven kan 

innebära en minskad intern och extern rörlighet på arbetsmarknaden i framtiden.98 

Den tekniska utvecklingen går snabbt inom alla områden. Allt fler arbeten kräver att de anställda 

ska klara av att lära nytt och snabbt kunna hantera ny teknik. De enkla, monotona arbetena 

försvinner och ersätts med arbeten som kräver initiativförmåga och utbildning. Samtidigt faller 

efterfrågan på outbildad arbetskraft i förhållande till efterfrågan på utbildad arbetskraft.99 

Sammanfattningsvis konstaterar kommittén att den framtida gymnasieskolan måste;  

– förmå beakta och förutse förändringar i arbetslivet som har konsekvenser för människans 

behov av kompetens 

 
98 SOU 1989:113, s, 82. 
99 SOU 1998:113, s, 43-44.  
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– förbereda och skapa förutsättningar för ett livslångt lärande  
– motverka social snedrekrytering och styrka insatserna vad gäller att se till att så många 

ungdomar som möjligt slutför en gymnasieutbildning.100 

Osäkerheten om framtidens arbetsmarknad är stor. Arbetsmarknadens behov bestäms av den 

allmänna ekonomiska utvecklingen, där det i ett långsiktigt perspektiv är stora och djupgående 

förändringar som är av störst intresse. Arbete och tillväxt skapas också av humankapital i en 

bredare bemärkelse och individers intresse. Utbildning kan vara pådrivande och utvecklande och 

påverkar morgondagens arbetsmarknad genom växelverkan mellan utbildning och arbetsliv.101 

Framtiden är alltid osäker och att spekulera i utvecklingen är svårt. Men att utbildning är en 

bra förberedelse är tydligt i utredningarna. Eftersom den tekniska utvecklingen ständigt 

accelererar måste utbildningen hinna med. Sven Widmalm har i Transformation in research 

visat bland annat på hur forskning och innovationer blir allt mer sammanlänkat. Universitetet 

och företag arbetar tillsammans för att skapa innovationer som sedan etableras på marknaden 

vilket genererar tillväxt. För att det ska vara möjligt att vara en kunskapsnation måste 

utbildningen hela tiden absorbera ny kunskapsproduktion och omvandla det till 

utbildningar.102 Därför blir framtiden ett begrepp i den intradiskursiva verkligheten som 

betonar ständig förnyelse. För att möta detta krävs, som nämnts, kunskapsintensiv utbildning.  

De personer som lyckas tillförskaffa sig relevant utbildning är då redo att hantera framtiden. 

Medan de individer som inte gör detta riskerar att hamna utanför en allt mer kunskapsintensiv 

arbetsmarknad. Skapandeprocessen av utredningarna medför en performativ ingång till 

framtiden utifrån kunskapssamhällets inneboende konsekvenser och begränsningar. Fokus på 

en framtid där enbart de utbildade kan ”lyckas” i samhället riskerar att skapa just det 

samhället. Även de utbildade kan riskera att utkonkurreras av ännu mer utbildade individer. 

Överutbildningen formas i kunskapssamhällets kölvatten och drar med sig människor i djupet. 

Framtidsbegreppet har inte förändrats särskilt mycket inom diskursen men begreppet blir 

tydligare att tolka i de senare utredningarna än de tidigare, till skillnad från 

utbildningsbegreppet som har ändrat skepnad. Men som tidigare sagts är framtiden 

förutbestämd så till vida att de individer som klarar av kompetenskraven på utbildningen är de 

lyckosamma. Individer som inte tillägnar sig rätt kunskap riskerar därmed att stå utanför 

samhället. 

Arbetslöshet 
 

 
100 SOU 2002:120, s, 102.  
101 SOU 2015:90, s, 145. 
102 Widmalm, S. 2013.  
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Det sista analysordet är arbetslöshet. Som tidigare nämnts utgår studien från NE:s definition 

av arbetslöshet. I utredningarna definieras inte alltid begreppet utan det används troligtvis som 

det beskrivs i NE. Utredningarna fokuserar ofta på makronivå och är inte skapade för att ta 

reda på säsongsvarierad arbetslöshet eller liknande situationer. Arbetslöshetsbegreppet ligger 

ofta undersorterat utbildning samt framtiden i utredningarna, men det är ändå ett begrepp som 

är intressant att studera kopplat till kunskapssamhället. Anledningen är att det ger en insikt i 

hur arbetslösheten har beskrivits ur ett perspektiv grundat i kunskapssamhällets idéer. 

Foucaults arkeologiska metod är lämplig till att förstå hur förändringar sker inom diskursen.  

Arbetslösheten är direkt kopplad till utbildningens värde eftersom det är resultatet av 

kunskapsbrist. Den outbildade placeras i samhällets riskgrupp och presenteras som en individ 

vars framtid är oviss och riskerar att befinna sig i ett konstant arbetssökande, där hen 

emellanåt får ett arbete, för att sedan bli arbetslös och söka nytt.103 Utredningen från 1989 

kopplar arbetslöshetsproblematik till förändringen av teknik. Den intensiva tekniska 

utvecklingen medför behov av ökad kompetens och flexibilitet.104 Däremot belyser 

utredningen vikten av att den ekonomiska politiken ”… sätter den fulla sysselsättningen i 

främsta rummet”.105 Detta står i stark kontrast med utredningen från 1998. I den gör de en 

ansats att kvantitativt ta reda på sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utbildning.  

I en svensk studie konstaterade man exempelvis att en procent högre utbildningsnivå i företagen 

resulterade i 1,13 procent högre arbetsproduktivitet. […] En ny variant av samband som man 

börjat studera allt mer på senare tid är sambandet mellan utbildningsnivå och ekonomisk tillväxt 

antingen med utbildningsnivå som separat förklaringsfaktor eller som en förklaringsfaktor vid 

sidan om traditionella mått på löpande utbildningssatsningar.106 

I utredningens modell inräknas huruvida arbetskraftens utbildning räcker till, vilket beror på 

statens ekonomisk-politiska ambitioner.107 Vidare presenteras expansionsalternativet i 

utredningen. Expansionsalternativet innebär att expandera antalet anställda, alltså minska 

arbetslösheten. Målet är en arbetslöshet på max 6,5 procent. För att nå målet krävs det kraftiga 

investeringar i utbildning. De som slutar studera efter grundskolan ska hädanefter ta 

gymnasieexamen. De som studerar på gymnasienivå ska avancera till universitetsnivå. Målet 

är att höja utbildningsnivån och kunskaperna så att de lägst utbildade blir mer produktiva.108 

 
103 SOU 1989:113, s, 79. 
104 Ibid, s, 80-81. 
105 Ibid, s, 81. 
106 SOU 1998:113, s, 49. 
107 Ibid, s, 50-52. 
108 Ibid, s, 52-55. 
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Denna starka kontrast mellan de två utredningarna bygger troligtvis på 1990-talskrisen. Efter 

krisen omorganiserades stora delar av den svenska ekonomin och full sysselsättning var en av 

de ideologiska ståndpunkter som fick ge vika för nya makroekonomiska idéer.109 

Arbetslösheten blev en mer accepterad form i den ekonomiska politiken. Individen blev 

tilldelad sitt ansvar att ackumulera tillräckligt mycket utbildning för att hen ska löpa mindre 

risk för arbetslöshet. Det eftersträvades inte längre full sysselsättning. Det blir även tydligare i 

de senare utredningarna att Sverige inte agerade på en egen suverän marknad utan var en del 

av en globaliserad marknad.110 Detta blir en del av den nya uppfattningen av arbetslöshet. Den 

styrs inte längre av interna krafter utan blir en del av kunskapssamhället, där aktörer agerar på 

en global arena. Förflyttningen av mer lågutbildade arbetsplatser till utvecklingsländer gör att 

industriländerna inte kan konkurrera om dessa arbetsplatser. Detta förhållande accelererar 

behovet av en befolkning med högre utbildning, för att ha möjlighet att konkurrera om 

högutbildade arbetsplatser.111  

Sammanfattningsvis har det skett en förändring av vad förståelsen av vad arbetslöshet bör 

vara i Sverige. Där övergången från en nolltolerans mot arbetslöshet till en acceptans tagit 

form. Externa faktorer har påverkat förändringen. För att möta problematiken har Sverige 

behövt acceptera förändringen och omstrukturera vägarna ut till arbetsmarknaderna för 

individerna. Där utbildningen är nyckeln till en stabil och trygg arbetsmiljö. Arbetslösheten 

ska således inte drabba individer som har utbildat sig och anpassats till den flexibla 

marknaden.  

 

  

 
109 Magnusson, L. 2017, s, 30-31. Samt Jonung, L. 2003, s 39-40. 
110 SOU 1998:113, s, 63. 
111 Ibid, s, 43-45. 
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Sammanfattning & Diskussion. 

Sammanfattning 
 

Resultaten av undersökningen mynnar ut i den diskussion som kommer att föras i detta 

avsnitt. Det studerade materialet har tenderat att stärka de hypoteser som presenterades 

tidigare i uppsatsen. Frågeställningen om förändring över tid har fått tydliga resultat. 

Materialet visar på att det sker en förändring under de studerade åren, utredningarna och 

propositionerna blir tydligare i förstärkandet av idén om kunskap och utbildning som vägen 

framåt för det svenska samhället. Vilken utbildning leder till kunskap var nästa fråga, den har 

inte fått ett lika tydligt och rakt svar i det studerade materialet som tidigare fråga. Jag anser att 

det finns tendenser i materialet för uttryck om att det ska satsat på ”spetsforskning” eller 

”investeringar i strategiska områden” exakt vilken forskning eller vilka områden detta gäller 

är inte tydligt. Det som dock är tydligt är att den utbildning som leder till kunskap är den som 

gör individen och Sverige till ett konkurrenskraftigt land i kunskapssamhället. Den kunskapen 

som har möjlighet att påverka konkurrenskraften är den kunskap som kan skapa tillväxt. 

Kunskap som har möjlighet att skapa innovationer eller kommersialiseras på annat vis.  

Individen tilldelas inte ett direkt ansvar för att ”lyckas” i samhället. Snarare är det en 

uppmaning till individen att utbilda sig för att skyddas mot de konsekvenser, som 

arbetslöshet, ”outbildning” leder till. Den outbildade individen saknar nämligen den 

konkurrenskraft som är nödvändig.  

Hur tar idéen om utbildning och kunskap form i de offentliga utredningarna och 

forskningspropositionerna? Det studerade materialet visar att idéerna utbildning och kunskap 

inte är frusna begrepp, idéerna förändras mellan de olika materialen. Däremot finns det en 

likhet i att idéerna rör sig kring begreppen utbildning och kunskap som ett råmaterial. En vara 

som kan investeras i och tillräcklig investering ska leda till avkastning. Idéen om utbildning 

och kunskap är idéen om samhällets framgång och utveckling. 

Diskussion 
 

Före undersökningen presenterades två huvudsakliga hypoteser. 

• Staten anpassar sig efter kunskapssamhället. 

• Utbildning blir lösningen. 
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Den första hypotesen bygger på antagandet att staten anpassar sig efter kunskapssamhället. I 

de underhypoteser som tillsammans bygger upp den första huvudhypotesen antogs att starkare 

utbildningsinvesteringar, tydligare koppling mellan marknad och utbildning och 

tillväxtorienterad utbildning tillsammans visar på statens anpassning till kunskapssamhället. 

De outbildade är problematiska i kunskapssamhället Eftersom utbildning är lösningen för 

samhällets problem. I undersökningen har outbildade definierats snävare än enbart som de 

utan utbildning. Begreppet inkluderar även individer som besitter ”fel” kunskap. Utbildningen 

ska leda till tillväxt och att Sverige ska ha möjlighet att konkurrera på en internationell 

kunskapsmarknad. Därmed är de outbildade individerna den grupp individer som misslyckas i 

kunskapssamhället eftersom de dels besitter fel kunskap del saknar potential i 

kunskapssamhället. Dessa individer anses inte längre ha en möjlighet att bidra till 

kunskapssamhällets utveckling och måste därför utbildas. Den andra huvudhypotesen tar sikte 

på att utbildning blir lösningen på ovanstående problematik. Utbildningssatsningarna ska leda 

till lyckade utbildade individer. Investeringarna ska göra individen till konkurrenskraftig i 

kampen om de kunskapsintensiva arbetsplatserna. De individer som har försökt att anpassa sig 

efter rådande norm riskerar att konkurrera om arbetsplatser under deras kapacitetsnivå i och 

med att överutbildning blir ett problem i kunskapssamhället.  

Jenny Andersson är tydlig med att det skapas två individer i samhället. 

 This representation of the entrepreneurial citizen comes with the projection of an Other, the 

individual who lacks potential. We can see this Other mirrored in the Third Way’s discourses on 

social exclusion, in the concern with a digital divide and a class of “workless” or even 

“useless” people. Nevertheless, its discourses of exclusion seem to contain what is, at times, a 

disconcerting out-look on people as capital, people who are either carriers of useful knowledge 

or void of that knowledge.112  

Anderssons idé om den lyckosamma entreprenören och ”den andre” löper som en röd tråd 

genom de studerade utredningarna. Den utbildade individen som anpassar sig för en 

arbetsmarknad med höga kvalifikationskrav vilka är i ständig förändring lyfts fram som den 

”lyckade” individen. Denne har etablerat sig i samhället och är konkurrenskraftig. På andra 

sidan har vi individen som inte har anpassat sig till normen. Det finns ingenting som säger att 

personen är kunskapslös. Däremot har den inte anskaffat sig den kunskap som är eftertraktad. 

Det vill säga kunskap som genererar ekonomisk tillväxt. Även om en person besitter kunskap 

finns det, enligt utredningarna, bättre kunskap.  

 
112 Andersson, J. 2010, s, 134-135. 
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Det är alltså den kunskap som skapar innovationer. Detta stärks av David och Foray: 

“Meanwhile, the ‘need to innovate’ is growing stronger as innovation comes closer to being 

the sole means to survive and prosper in highly competitive and globalised economies.”113 

Således finns det en utbildning som är rätt, den innovationsdrivande.  Det finns tre tydliga sätt 

att förstå utvecklingen av kunskapssamhället under den studerade perioden. För det första är 

det förändringen av universitet, vilket inte tillhör uppsatsens syfte att undersöka, dock har det 

varit av vikt att förstå förändringen av universitetet, eftersom forskningspropositionerna visat 

på sambandet mellan universitetet, näringslivet och samhället i stort. Universitetet agerar på 

en högsta nivå för kunskapsproduktion. Den kunskap som skapas på universitetet sprids sedan 

ner i samhället via dess förbindelser till näringslivet och andra offentliga sektorer. När 

universitetets roll att skapa kunskap som är tillväxtskapande öppnas det upp möjligheter att 

kritisera den kunskap som inte passar in i kunskapssamhällets norm: att förädla kunskap till 

tillväxt. Som i citatet från forskningsproposition 2016/17:50 argumenterar utredningen för att 

även samhällsvetenskaplig kunskap bör ha möjlighet att generera tillväxt. Individen som inte 

anpassar sig efter kunskapssamhället riskerar att hamna utanför samhället. Individerna som 

inte skapar eller besitter rätt kunskap kan, som Andersson uttrycker det, hamna i riskzonen för 

att anses som ”void of knowledge” eller ”useless”. Om staten ska anpassa 

kunskapsproducerandet efter en marknad som törstar efter innovation och förnyhetstänk 

kommodifieras en viss kunskap medan en annan kunskap blir ”onödig”.  

Individen tappar sitt egenvärde i kunskapssamhället. Staten tilldelar individen rollen som en 

investeringsmöjlighet, en vara som kan förädlas.  

Kunskap är idag ett utslagsgivande konkurrensmedel. Råvaror och kapital har fått en relativt 

sett mindre betydelse för industriell framgång. Ökad kunskap krävs för att generera 

nyföretagande inom högteknologiska och kunskapsintensiva branscher, men även för att stärka 

och utveckla dagens näringsliv. Svenskt näringsliv måste ha tillgång till en kunskaps- och 

forskningsmiljö som är minst lika dynamisk och stimulerande som den i våra viktigaste 

konkurrentländer.114  

Citatet ovan kommer från forskningspropositionen 1992/93:170. När råvaror och kapital inte 

längre är betydelsefullt i samma utsträckning och kunskap tar över den rollen är således 

kunskap det nya kapitalet. Ett kapital som befinner sig inuti individen – humankapital. 

Andersson benämner förhållandet mellan staten och individen som: “The historic emphasis on 

 
113 David, P. & Foray, D. 2003, s, 22. 
114 Forskningsproposition 1992/93:170. 
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change as a process of collective improvement is replaced, in the Third Way, with a focus on 

the individual as the primary locus of change”.115 Alltså att individen är material som är värt 

att investera i. Därmed menar jag att individen kommodifieras. Individen tilldelas inte enbart 

ansvaret för att lyckas i samhället. Denne tilldelas även ansvaret för att samhället ska lyckas.  

Kunskapssamhället kritiseras inte i de studerade utredningarna, utan accepteras som den tid vi 

lever i, och samhället och individen bör anpassa sig efter den. Den kritik tidigare forskning 

visar på genom begreppet överutbildning lyfts fram i vissa av utredningarna. Däremot är 

problematiken så pass liten att utredningarna inte diskuterar lösningar för överutbildning. 

”Utbildningsfundementalismen”, som Alvesson beskriver det, är direkt rådande. Utbildningen 

ska lösa samhällets alla problem, från arbetslöshet till internationell konkurrensförmåga. Så 

länge individen ser till att ackumulera kunskap kommer Sverige stå starkt i 

kunskapsekonomin.  

Det är på detta sätt idén om kunskapssamhället tar sig form i de offentliga utredningarna. Den 

accepteras och ifrågasätts inte. Kunskapssamhället beskrivs snarare som ett mål för det 

svenska samhället att nå fram till. På ett liknande sätt diskuterade Välimaa och Hoffman den 

finska idén om kunskapssamhället.116 De problem som uppkommit i samband med 

kunskapssamhället ges väldigt lite utrymme och fokuset ligger på sambandet mellan 

utbildning och tillväxt. På detta sätt ska Sverige undvika framtida problem som arbetslöshet. 

Högre utbildning ska skapa tillväxt och ständigt modernisera Sverige. Andersson menar att 

“Just as the industrial economy brought with it ideas and discourses on the industrial society, 

the idea of the knowledge economy brings with it new ideas of the knowledge society”.117 Det 

är dessa idéer som studerats och presenterats i min studie. Där den absolut starkaste idén är 

den om individen likt en råvara, där tillräckligt höga investeringar slutligen ska leda till 

avkastning.  

Resultaten av studien relateras därmed till den tidigare forskningen resultat. Det sker en 

idéförändring som Andersson beskriver. Den sker dock inte enbart i det socialdemokratiska 

lägret utan genomsyrar det statliga framtidsarbetet i stort. Alvessons artikel från 1999 om 

utbildningsfundementalismen anser jag kan vara en relevant kritik mot idén om utbildning 

som lösningen på alla problem, vare sig det är arbetslöshet eller starkare konkurrensförmåga. 

 
115 Andersson, J. 2010, s, 133. 
116 Välimaa, J. & Hoffman, D. 2008, s, 273-275. 
117 Andersson, J. 2010, s, 97. 
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Den överutbildade individen har till viss del försvunnit ur detta kapitel, Det beror på att den 

överutbildade individen knappt har belysts i källmaterialet. Den överutbildades problematik 

ter sig inte allvarlig nog för att lyftas fram ordentligt i utredningarna. Mer forskning om hur 

utbredd denna problematik är i Sverige kan vara viktig för att bredda diskussionen om 

utbildning som den enda vägen framåt. 

Slutsatser 
 

Jag anser att frågeställningarna besvaras i undersökningen utifrån materialets begränsningar. 

Idéen om utbildning och kunskap ligger bundet till den övergripande diskursen. Utbildning 

leder till kunskap, en kunskap som ska framställa nödvändigheter för ekonomin och 

samhället. Sveriges möjlighet att vara en konkurrenskraftig nation ligger placerat i den dubbla 

investeringen. Statens försök att utbilda en befolkning och individens försök att vara attraktiv 

på arbetsmarknaden. Individen ska inte ”lyckas” på egen hand utan ska tillsammans med det 

övergripande samhället vara en del av den kunskapsprocess som i slutändan leder till tillväxt. 

Hypoteserna som skapades i samband med läsandet av den tidigare forskningen stämde med 

resultaten av källmaterialet. De centrala aspekterna av den tidigare forskningens resultat 

visade sig även stämma i detta källmaterial. Forskningen på kunskapssamhället har lyckats 

tydliggöra en problematik på både individ och samhällsnivå, där både den outbildade och den 

överutbildade riskerar att hamna utanför samhällets försök till framgång.  

Ytterligare en intressant iakttagelse är misslyckandet med att hitta en utredning skriven före 

slutet av 1980-talet. Det finns flera möjliga förklaringar till detta, bland annat att det kanske 

inte fanns ett lika stort intresse att utreda utbildningen. Sverige hade ännu inte omstrukturerat 

stora delar av sin arbetskraft. Flera sektorer av industriarbetare kom att inte behöva byta 

arbetsplats förrän senare under 1900-talet och de kraftiga incitament som ledde till statliga 

investeringar i utbildning hade inte slagit igenom. Därför anser jag bristen av tidigare 

källmaterial som ett tydligt tecken för att det skedde en kraftig idéförändring av vad 

utbildning är för någonting under det sena 1980-talet / tidiga 1990-talet och framåt. Det syns i 

de studerade forskningspropositionerna att mer klassiska ideal som full sysselsättning 

fortfarande var en del av den politiska diskursen under mitten av 1980-talet. Detta kom att 

kraftigt förändras efter 1990-talskrisen. Med detta sagt menar jag att studien har lyckats att 

undersöka en föränderlig period i svensk utbildningshistoria. Där Sverige har övergått från en 

samhällsstruktur till en annan.  
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De tre olika analysbegreppen agerar ofta ihop som de tre punkterna utredningarna rör sig 

mellan. Sammantaget ger de uttryck för en stat som har genomgått en förändring under de 

studerade åren. I den första utredningen arbetar staten för en full sysselsättning. Med en 

medvenhet att staten står inför framtida utmaningar där utbildning ska förbereda individen, 

staten och samhället för de förändringar den tekniska utvecklingen medför. I de senare 

utredningarna har, som nämnts, staten övergivit full sysselsättning och fokuserar i ännu större 

utsträckning på utbildning.  

Slutsatserna av de frågor studien inleddes med upplevs besvarade. Staten vill ha en utbildning 

som är anpassad till att skapa individer som besitter möjlighet att generera tillväxt. Den 

möjligheten skapas genom att utbildningen framhäver tillväxtskapande utbildning. Detta 

beskriver och tolkar jag som en kommodifiering av både kunskap och individ. Individen 

tilldelas ansvaret att utbilda sig för att lyckas konkurrera om arbetsmarknadens högutbildade 

arbetsplatser. Den ges även ansvaret att skapa tillväxten som ska föra samhället framåt.  

Idén om kunskapssamhället i de offentliga utredningarna har även benats ut. Resultatet är 

alltså kommodifieringen av individen. Resultaten av studien är enbart antaganden från det 

studerade materialet. En uppsats med större omfång skulle ha möjlighet att studera fler 

utredningar samt ta in annat material för att säkerhetsställa resultatet. Trots detta anser jag att 

studien har lyckats besvara sitt syfte och de frågeställningar den inleddes med. Förslagsvis bör 

en studie inkludera fler texter för att få en starkare argumentationsgrund för den förändring 

som har skett. Även skulle en studie som vill belysa hur samhällsförändringen påverkat på 

individnivå kunna använda mer personliga data. Exempelvis LNU – 

levnadsnivåundersökningarna – för att få information om hur den ”outbildade” har påverkats 

av att inte lyckats tillförse sig med, vad som kan anses, grundläggande utbildning i 

kunskapssamhället. Fler omfattande studier om överutbildning kan vara intressant för att ta 

reda på hur förändringen sett ut över tid.  
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