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I den här boken har vi på olika sätt diskuterat professionell autonomi och dess 
konsekvenser. Vi har diskuterat begreppets innebörd för olika professioner, dess 
problem, hur man erövrar, förlorar och behåller autonomi och hur olika 
styrsystem och organisatoriska positioner påverkar och påverkas av professionell 
autonomi. Det är nu dags att försöka summera några av de trådar som gått genom 
boken. I första kapitlet diskuterade vi autonomi som den legitima kontroll och 
styrning en yrkesgrupp har över sin organisation och sina arbetsuppgifter. Vi 
påpekade att autonomin var en förutsättning för professionell verksamhet men 
också innebar ett ansvar för professionen att inte låta egenintresset dominera 
över intresset för samhälle och klienter.  
 
Det visade sig dock att autonomi är långt ifrån oproblematiskt och kan ha såväl 
positiva som negativa konsekvenser. Även om autonomi oftast inte leder till 
professionella katastrofer finns alltid risken att det kunskapsövertag som bildar 
grunden för autonomin missbrukas, missförstås eller helt enkelt bygger på 
felaktiga antaganden (se Olofsson, kapitel två). Utöver de risker som ligger 
explicita i kunskapsövertaget har K. Funck (kapitel tre) visat att en viss styrning 
av professioner kan minska risken för att professionen utnyttjar sitt monopol på 
mindre önskvärda sätt. Å andra sidan visar diskussionen om de professionella 
dilemman som Agevall och Jenner pekar på i kapitel sex att en viss autonomi 
krävs för att kunna ta ställning i de dilemman som professioner möter. Just 
möjligheterna att göra egna bedömningar som bygger på professionens specifika 
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kompetens och att handla enligt dessa bedömningar tycks också spela roll för de 
strategier som revisorer och läkare väljer i Jonnergård och Erlingsdottírs kapitel 
(kapitel fyra). 
 
Frågan är dock om autonomins motsats heteronomi kan tänkas leda till bättre 
resultat. Ordet ”heteronomi” kommer från grekiskans ”heteros”, ”annan”, och 
”nomos”, ”lag” (http://filosofia.fi/se/ordbok/H) och betyder att följa eller vara 
underställd lagar som andra har stiftat. Gadd (2005) diskuterar relationen mellan 
autonomi och heteronomi ur ett organisatoriskt perspektiv. För honom har 
autonomi (och därmed heteronomi) minst två dimensioner: en kopplad till den 
frihet från styrning som organisationen eller individen har och en kopplad till 
organisationen eller individens kapacitet att utnyttja denna styrning. Utifrån Lane 
(1977) utvecklar Gadd (2005:57) en typologi för autonomi i beslutssituationer 
där den ena dimensionen är vad som ska göras och den andra är hur det ska 
göras. Beslutar aktören (en individ eller en organisation) både vad och hur så har 
han full autonomi, beslutar han vad men inte hur, har han begränsad autonomi. 
Beslutar han inte vad men hur råder begränsad heteronomi, beslutar han varken 
vad eller hur råder full heteronomi. 
 
Med tanke på de beskrivningar av professionell autonomi som vi har sett i denna 
bok blir det viktigt att inte bara se till den yttre styrning som kan innebära att en 
profession hamnar inom en viss kategori autonomi eller heteronomi, utan att 
också precisera skalan till att gälla olika samhälleliga och organisatoriska nivåer. 
En profession som kollektiv kan mycket väl ha autonomi i samhället, medan 
deras medlemmar upplever en större grad av heteronomi. Ett sådant exempel är 
när professionella sammanslutningar på olika sätt försöker styra och disciplinera 
sina medlemmar (se till exempel Olofsson, kapitel två och Jonnergård och 
Erlingsdottír, kapitel fyra) för att professionen som helhet ska få ökad legitimitet 
i samhället. Ett annat exempel kan vara att medlemmarna motarbetar heteronomi 
och försöker skapa sig såväl utrymme (det vill säga frihet) och förmåga för att 
skapa goda professionella normer. Sker detta på kollektiv nivå kan det vara en 
del av professionaliseringsprocessen. Är det istället enskilda medlemmar som 
driver en sådan kamp är det mer troligt att det leder till organisationsinterna 
konflikter och krockar med högre nivåer eller formella normer inom 
organisationen. Till exempel styrs polisernas operativa agerande i viss 
utsträckning av normer som är väl accepterade av poliserna själva men som 
ibland ligger utanför såväl formella regler som styrintentioner på högre 
organisatoriska nivåer (se kapitel sju). Gillbergs kapitel (kapitel nio) är ett 
exempel på hur förskollärare kämpar för sin rätt att utveckla sitt yrkeskunnande 
och sin arbetssituation. Särskilt intressant med tanke på diskussionen om 
heteronomi är att det handlingsutrymme som förskollärarna försöker skapa åt sig 
i närmiljön (det vill säga i den kommunala barnomsorgen) motiveras med en 
annan typ av heteronomi i meningen statliga direktiv och läroplaner. Åter ser vi 
att autonomi skapas olika på olika samhälleliga nivåer och i interaktion mellan 
olika samhälleliga nivåer. 
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Gillbergs beskrivning i kapitel nio, är alltså ett exempel på en kamp om ökat 
handlingsutrymme (se också Wolmesjö, kapitel åtta). Enligt Gadd (2005:55) 
ligger detta begrepp nära autonomi. Handlingsutrymme är en funktion av 
samspel mellan olika aktörer, aktörers val och bedömningar samt den struktur 
där individen befinner sig (frihetsdimensionen i Gadds definition ovan). 
Autonomi innefattar även förmågan eller kapaciteten att agera. Att erövra 
handlingsutrymme kan då bli ett första steg mot professionalisering. Det som är 
intressant i Gillbergs kapitel, och som också lyfts fram i Peterssons (kapitel sju) 
och Wolmesjös kapitel (kapitel åtta) är att denna definition av handlingsutrymme 
är performativ, såtillvida att den snarare definieras av aktörerna inom 
professionen i deras interaktioner med varandra. Det bör också innebära att 
handlingsutrymmet kan framstå som väsentligt annorlunda beroende på var i 
organisationen eller inom det professionella fältet man befinner sig. 
Handlingsutrymme erövras, och i erövringen ligger såväl skapandet av ett 
utrymme som kompetensen att förvalta den. Vi är tillbaka i autonomibegreppet 
och kan bara hålla med Gadd om svårigheterna att analytiskt hålla isär de båda 
begreppen ”handlingsutrymme” och ”autonomi” (jfr Gadd 2005:55). 
 
Gadds definition riktar ljuset mot beslutssituationen. En aspekt som lyfts fram i 
den här boken är dock att det inte är bara i själva beslutssituationen som 
begreppsparet ”autonomi–heteronomi” blir aktuellt, utan även i förutsättningarna 
före beslutsfattandet och i möjligheten till uppföljning av beslut. Som betonats i 
flera kapitel (Johnsson, Laanemets & Svensson, kapitel fem; Jonnergård & 
Erlingsdottír, kapitel fyra; Olofsson, kapitel två och Petersson, kapitel sju) 
bygger autonomi på att professionell kunskap tillämpas i bedömningssituationer. 
Detta innebär att om omgivningen skaffar sig insyn i vilka bedömningar som 
görs och hur de görs eller bör göras så skapar man också en bas för heteronomi; 
antingen minskar man autonomin vid bedömningssituationen genom att 
standardisera eller skapa rutiner för den eller genom att skapa en uppföljning där 
resultatet av beslutet bedöms mot uppställda mål och normer. Detta innebär dock 
inte att ökade rutiner eller nya standarder i sig medför att professionen upplever 
att deras autonomi minskar. De kan också ses som professionella hjälpmedel för 
att kunna utföra arbetsuppgifter på ett bättre sätt. Som Johansson, Laanemets och 
Svensson beskriver i kapitel fem kan tydliga rutiner öka möjligheterna för 
socionomer att såväl upptäcka problem som på ett ändamålsenligt sätt fördela 
arbetet. Det är alltså inte rutiner eller standarder i sig som påverkar graden av 
autonomi utan vem som skapar rutinerna, i vilket syfte de skapas och de 
påverkar möjligheten att göra självständiga professionella bedömningar i relation 
till klienterna. 
 
Här kan det åter vara viktigt att skilja mellan olika nivåer, men i detta fall mellan 
professioner som kollektiv och den professionelle som individ. Medan införandet 
av dokumentstyrning genom manualer och anvisningar kan bidra till att 
säkerställa korrekta bedömningar och åstadkomma större samordning av det 
professionella arbetet så kan det samtidigt minska förutsättningarna för individer 
att utveckla en professionell blick. De korrekta bedömningarna och insynen i 
rutinerna ökar troligen professionens legitimitet i samhället – särskilt för en 
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profession vars vetenskap vilar på en splittrad och omstridd kunskap. Således 
kan ”professionsintern” heteronomi i form av manualer innebära ökad extern 
legitimitet, men minskad förmåga för att utveckla den professionella blicken (se 
Jonnergård och Erlingsdottír, kapitel fyra). I hur hög utsträckning en profession 
kan styras utifrån tycks dock vara beroende på hur exklusiv dess kunskap är och 
i vilken mån den kan externaliseras i till exempel standarder och arbetsrutiner. 
Och därmed verkar vi ha gått hela vägen runt och återigen hamnat i professionell 
kunskap och dess relativitet. 
 
Specialisering är enligt Freidson (2001) en grundsten i professionalism och i 
professionell kunskap. Freidson (2001:33ff) gör en uppdelning i olika former av 
specialisering och i vilken typ av kunskap som krävs. Den stora skillnaden 
mellan professionell kunskap och det Freidson kallar ”mekanisk” och ”manuell 
kunskap” är att den professionella i första hand bygger på formell kunskap 
bestående av förklaringar och idéer som är organiserade i teorier och abstrakta 
begrepp. Med denna definition klargör Freidson att professionell kunskap är 
skild från vardaglig och tyst kunskap. Tyvärr hamnar också den 
erfarenhetsbaserade kunskapen utanför Freidson definition. Den ses ofta som ett 
väsentligt element i professionaliteten och är en viktig del av det vi kallat ”den 
professionella blicken” (kapitel fem) och som grund för avgöranden vid 
professionella dilemman (kapitel sex). Ytterligare ett kriterium som Freidson 
lyfter fram är att den professionella kunskapen skall vara diskretionär till sin 
karaktär, det vill säga den professionelle skall utifrån den kunskap han har fatta 
sina beslut självständigt, obunden av fasta regler. Det senare talar för att 
professionell kunskap kräver autonomi snarare än heteronomi och att heteronomi 
torde upplevas begränsande av en profession. 
 
En aspekt som lyfts fram i denna bok är att den professionella kunskapen är 
relativ – en indelning eller värdering av kunskap liknande Freidsons är inte helt 
enkel att göra. Snarare måste vi se till den enskilda kunskapsbasen och ställa oss 
frågan vilken karaktär och vilket erkännande denna kunskapsbas har. 
Erkännandet, eller den legitimitet som en viss professionell kunskapsbas erhåller 
i ett samhälle, får konsekvenser för hur stort diskretionärt handlingsutrymme och 
hur stor autonomi en profession lyckas få. Som Olofsson framhåller i kapitel 2 
med lobotomi som exempel har en profession som bygger sin vetskap på hård, 
vetenskaplig och kodifierad kunskap lättare att få åtnjuta allmän respekt för sin 
kunskapsbas och sin profession än en profession som bygger sin kunskap på en 
splittrad eller omstridd kunskap. En intressant reflexion i Olofssons kapitel är att 
samtidigt som en hård och väl kodifierad kunskap som bas för den professionella 
vetskapen skapar högre legitimitet och en erkänd autonomi för professionen i 
samhället så skapar denna erkända autonomi utrymme för missbruk, misstag och 
professionella katastrofer. Å andra sidan är det inte all kunskap som accepteras 
som ”professionell”. Enligt Gillberg (kapitel nio) är det svårt att få kunskap 
erkänd så länge det finns föreställningar om att kunskapen bygger på 
”medfödda” egenskaper och allmänna kvaliteter eller är kvinnokodad.  
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Yrkesmässig kunskap är alltså relativ, och utrymmet för autonomi varierar 
beroende på hur formell den är, hur allmänt accepterad den är och hur erkänd 
den är i samhället. Detta är tydligt i Freidsons (2001) definition som beskrevs 
ovan. För att definieras som professionell och inte bara yrkesmässig krävs att 
kunskapen är formaliserad och vetenskaplig underbyggd. Utan att vidare lägga 
oss i debatten om var gränserna för professionell kunskap går så vill vi påstå att 
Freidsons (2001) betoning på kunskapens form bara är en aspekt av professionell 
kunskap. Professionell kunskap kan även ta sig uttryck i förmågan att kunna 
hantera olika dilemman, balansera mellan ytterligheter och hantera komplexa 
helheter (Agevall & Jenner, kapitel sex; Johnsson, Laanemets & Svensson, 
kapitel fem). Som Agevall och Jenner visar kan det professionella 
yrkesutövandet och den professionella kunskapen handla om att se till olika krav 
och skapa en medvetenhet om att även ett gott värde kan slå över i något negativt 
och bli kontraproduktivt om det överdrivs. För att den professionelle skall ha en 
chans att kunna reflektera över olika dilemman och agera i en 
bedömningssituation så krävs handlingsutrymme och autonomi (Johnsson, 
Laanemets & Svensson, kapitel fem). Johnsson, Laanemets och Svensson visar 
att handlingsutrymmet möjliggör för den professionelle att utveckla den 
professionella blicken men också bidrar till att den professionella kunskapen 
förblir en ”svart låda”. Utifrån Agevall och Jenners (kapitel sex) och Johnsson, 
Laanemets och Svenssons (kapitel fem) diskussioner kan man således dra 
slutsatsen att den ”svarta lådan” förutom kunskapens formella form och status 
innehåller uppövade förmågor som (i) förmågan att hantera komplexitet och 
värdera alternativ (ii) förmågan att kritiskt reflektera över de professionella 
handlingar som utförs och (iii) förmågan att löpande integrera och använda 
erfarenheter från (i) och (ii) för att utveckla och situationsanpassa sin 
professionella praktik. Dessa förmågor ligger utanför kunskapens formella 
innehåll, men de ligger samtidigt nära det vi inom forskning brukar kalla ”ett 
vetenskapligt förhållningssätt”. Vi närmar oss därmed en position där inte enbart 
det formella innehållet utan även kunskapens tillämpning och vidareutveckling 
kan sägas känneteckna professionellt arbete. 
 
Med tanke på de beskrivningar av autonomi och heteronomi och av professionell 
kunskap och dess relativitet som vi har framställt i denna bok blir det tydligt att 
förtroende har en central plats i diskussionen. För att en yrkesgrupp skall kunna 
etablera sig som en profession krävs förtroende för dess arbete och dess kunskap. 
Utan förtroende kommer yrkesgruppen aldrig att få det handlingsutrymme som 
krävs för att kunna fatta autonoma beslut. I denna bok har vi dock visat att 
förtroende inte enbart handlar om tilltro till att det professionella handlandet är 
rätt och riktigt och ligger i linje med vad som är bäst för samhället utan även om 
respekt för den kunskap som professionens handlande vilar på och resultatet av 
ett professionellt handlande. Därför är förhållandet mellan autonomi och 
heteronomi inte endast aktuellt i beslutssituationer (jfr Gadd 2005), utan även i 
förutsättningarna före beslutsfattandet och i möjligheten till uppföljning av 
beslut. Precis som förtroende för en profession, dess kunskapsbas och 
handlandets följder medför autonomi så visar diskussionerna i denna bok att 
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bristande förtroende kommer att resultera i försök till styrning och ökad 
transparens av det professionella arbetet, och alltså medföra heteronomi.  
 
Freidson (2001) menar att den professionella logiken skall ses i relation till dels 
den byråkratiska logiken, dels marknadslogiken. Under senare år, i 
globaliseringens epok och under nyliberalismens upphöjelse till dominerande 
samhällstolkning, har såväl den professionella autonomin som de konkreta 
arbetsinsatser som välfärdsprofessionerna utför ifrågasatts. Vi kan tolka de 
reformer som implementerats i globaliseringens och nyliberalismens spår, och 
som inneburit en striktare styrning och ökad transparens, som en följd av att ett 
misstroende mot välfärdens professioner har brett ut sig i samhället. De har lett 
till krav på ökad insyn, inte bara i den professionella beslutssituationen utan även 
i förutsättningarna för besluten (kunskapsbasen) och i handlandets följder. Det 
innebär också att det som tidigare bedömdes internt inom professionen, till 
exempel frågor om vad som är korrekt handlande och bedömningar av kollegors 
arbeten, nu visas upp och redovisas utåt. Det är troligt att denna redovisning i 
praktiken innebär en lika stark styrning som styrningen av förutsättningarna för 
professionell verksamhet. De dimensioner, dokument och mått som professioner 
förväntas redovisa uppåt i hierarkin och utåt mot allmänheten gör också de att 
autonomi i allt större omfattning ersätts med heteronomi. 
 
Som vi har visat i denna bok är förhållande mellan autonomi eller heteronomi 
inte okomplicerat. Det finns alltid en risk för att en profession som karaktäriseras 
av full autonomi som bygger på ett starkt förtroende kan komma att svika 
förtroendet, avsiktligt eller ej. På samma sätt kan heteronomi få både positiva 
och negativa konsekvenser för en profession (se till exempel K.Funck, kapitel 
tre). Oavsett utgången är förhållandet mellan autonomi och heteronomi värt att ta 
upp till diskussion, och med denna bok har nya aspekter blivit synliga och nya 
frågor väckts. 

Referenser  
http://filosofia.fi/se/ordbok/H, använd 20 oktober 2008) 
Freidson, E. (2001). Professionalism. The Third Logic. Chicago, The University of 

Chicago Press. 
Gadd, H. (2005). Autonomi och effektivitet i det svenska högskolesystemet. Åbo, Åbo 

Akademis förlag. 
Gruber, H. E. & J. J. Vonèche (red.) (1977). The Essential Piaget. London, Routledge & 

Kegan Paul.  
Lane, J.-E. (1977). ”Some theoretical notes on institutional autonomy”. I 

Statsvetenskaplig tidskrift nr. 4 (247–257). 
 

10 


	Kapitel 10
	När professionell heteronomi blir ett problem
	Karin Jonnergård, Elin K. Funck &  Maria Wolmesjö
	Referenser 


