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Sociala institutioner och 
individers egenskaper1

G U N N A R  O L O F S S O N

Inledning

”En neger är en neger, men bara under bestämda sociala förhållanden 
blir han en slav”.2 Ungefär så formulerade en av den moderna sam
hällsvetenskapens grundläggare en berömd sats. Däri ligger ett teore
tiskt och metodiskt program, ett sociologiskt betraktelsesätt. Nu var 
Marx inte den förste som framhävde att en given samhällsordning, 
dess institutionella struktur och dess självfallenheter har sina rötter i de 
sociala relationernas sfär. Marx var inte heller den siste som menade att 
en kritisk vetenskaps uppgift vara att påvisa hur den sociala och insti
tutionella konstruktionen av ”naturliga” sociala ordningar går till. En 
central tes i sociologin är att samhällens institutionella ordningar, 
maktsystem, sätten att producera och konsumera, men också de myter, 
föreställningsvärldar och trossatser som formar människors existens 
kan relateras till de sociala (makt)relationer som i ett givet samhällen 
vid en given tid råder mellan grupper av människor.3

Många självklara begrepp och fungerande kategorier i ett samhälle 
gör just det som Marx kritiserade, dvs knyter ihop en egenskap eller i 
detta fall ett askriptivt kännetecken (hudfärg) med en grupps egenska
per och sociala position. Att upplösa sådana ”egenskapssjälvklarheter” 
genom att påvisa de sociala mekanismer som skapar dem och förankra 
dem i de sociala relationer de hör hemma är ett kärt tema för sociolo
g i

Kvinnoforskningen har vidarefört sociologins tradition av att se so
ciala institutioner, sociala differentieringar och individuella egenska
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per -  i detta fall just könen -  som något socialt skapat, som förankrat i 
maktrelationer mellan grupper av människor Det gör den genom att 
poängtera skillnaden mellan kön/gender, och genom att analysera de 
institutioner och de sociala mekanismer varigenom det sociala könet 
skapas, och upprätthålls, och belysa vilka följder det asymmetriska 
maktförhållandet far.

Från Durkheim till Bourdieu och Elias

Kring förra sekelskiftet utvecklade den franske sociologen Emile 
Durkheim ett program för att centrala sociala institutioner som före
faller självklara, nödvändiga eller allmängiltiga fruktbart kan ses som 
en del av de sociala gruppernas form av inbördes avhängighet och be
roende, och den samhälleliga fördelningen av makt. Så utvecklade 
Durkheim i sina arbeten teorier om att lagstiftningens karaktär liksom 
religionens innehåll kunde analyseras i förhållande till de sociala 
mönstren i samhället.4

I dag har den likaledes franske sociologen Pierre Bourdieu med skär
pa och elegans argumenterat för att människors kapacitet att bedöma 
något som skönt, vackert och konstnärligt inte är något mystiskt, fritt 
svävande kvalitetssinne.5 Förmågan till kvalitetsbedömning, eller med 
Bourdieus formulering, förmågan att göra distinktioner, är tydligt 
knuten till samhällsklassernas hierarkiska ordning, till maktrelationer
na mellan samhällets olika grupper. Bourdieu visar t.o.m. att de estetis
ka kriteriernas hierarki (dvs vad det är för egenskaper hos ett verk, eller 
i en kulturell aktivitet som gör den värdefullare än andra) svarar mot 
centrala principer i de sociala klassernas hierarki. Så tilldelas det ab
strakta ett högre värde än det konkreta, det metaforiska högre än det fi
gurativa, det analytiska högre än det emotionella, och mera allmänt 
det andligt/eteriska högre än det kroppsliga. Distinktionen mellan 
ande/kropp är samma princip som genomsyrar klassernas ordning.

Men sociologin går också ett steg vidare och hävdar att det vi vanli
gen förstår som individuella egenskaper, självklara, naturliga, eller t.om. 
genetiska i princip skall ses som något socialt skapat, och som uttryck 
för sociala relationer. Ta t.ex. Norbert Elias analys av Mozart.61 pole
mik mot musik- och kulturhistoriens användning av begreppet ”geni” 
som individ-egenskaper hos just gossen Wolfgang Amadeus visar Elias

30



i sin bok Mozart hur den sociala kontext såg ut som placerade denne 
unge man i centrum för hovkulturens musikaliska nätverk, och vars 
uppväxt och skolning placerade honom i denna hovkulturs eget cent
rum och kulminationsperiod.

Norbert Elias hävdar mera generellt att inte bara ett geni som Moz
art utan också ”individen” till sin sociologiskt sett relevanta del är en 
samhällelig produkt. Elias gör detta till en mer generell poäng. För ho
nom är sociologins objekt inte individen eller samhället. I stället är re
lationen individ-samhälle dess analytiskt grundläggande enhet. För att 
kunna ta steget till relationsanalysen måste sociologin problematisera 
vardagstänkandets och en serie tankemönsters självfallenheter, och be
fria sig från föreställningen att individen är något distinkt från samhäl
let eller att individ/samhälle utgör två olika verkligheter. Snarare skall 
de ses som aspekter av en enhetlig mänsklig verklighet.

Sociologins vetenskapligt revolutionerande roll var för Elias dess 
(åter) upptäckt av det sociala som något mera än en biprodukt av över
enskommelser och kontrakt mellan fritt handlande individer. Men so
ciologin bidrog till en början också till att fördjupa problemet, då den 
gav en dualistisk form åt förhållandet mellan individ-samhälle. Det är 
själva dualismen ”individ-samhälle” som behöver ”avtänkas”. Detta är 
ett första steg: starta inte från kategorin individ utan från kategorin re
lationer. Elias nästa steg är innehållet i teorin om Civilisationsprocessen, 
där han påvisar hur utvecklingen av det yttre tvånget och statsmaktens 
ändringar är sammankopplad med förändringen av självdisciplin och 
det inre tvånget, självtuktens apparat. Elias relaterar dessa två skeenden 
till förändringen av de sociala relationerna människor, grupper och 
stater emellan. De sociala relationernas karaktär formar själva innehål
let i individualiteten.

Den tesen kan illustreras med Elias’ exempel om skillnaden mellan 
dagens och forna tiders resenärer. Riskerna och problemen för en re
sande vid slutet av medeltiden bestod inte bara av vägens tillstånd, att 
den var lerig och knagglig. Det var än mera hotet och risken att bli 
överfallen av stråtrövare. På dagens motorvägar är det i stället den täta 
trafiken och det oförutsägbara i andra förares beteende som utgör fa
ran. Dessa två olika situationer gör helt olika slags handlingsbe
redskaper relevanta. I det första fallet handlingskraft och förmåga att 
försvara sig. För dagens bilist är det förmågan till psykisk och fysisk
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koncentration, överblick, och att kunna förutse andra bilisters ageran
de och att inte ge efter för impulser. Vi har gått från förmågan att han
tera överfallsrisken till trafikkomplexitetens krav på överblick och 
självkontroll. I moderna samhällen är de handlingskedjorna vari indi
vider ingår allt längre och beroendet mellan olika individer allt större. 
Den individ som ger efter för spontana infall och lidelser blir samhälle
ligt missgynnad i förhållande till dem som kan kontrollera sina affek
ter.

Varför ändras t.ex. etikett och beteendekoder i ett samhälle? Drifts
kontrollen och ändringen i denna framtvingas enligt Elias av det 
mindre synliga och mera opersonliga tvång som den sociala 
interdependensen (samhälleliga beroendekedjor) skapar. Kontrollme
kanismerna blir automatiska, omedvetna och inre (det sker alltmer via 
uppfostran). Elias analys av individualiteten förutsätter inte egenska
per utan lägger förklaringen i de sociala relationer i vilka en person är 
placerad.

Individuella handlingars kontext

Handlingar och val som genomförs av individer har en stark social och 
kontextuell förankring. För snart hundra år sedan var det Durkheims 
glansnummer att diskutera självmordet som socialt fenomen. Denna 
den till synes mest genuint individuella av alla en persons handlingar 
kunde enligt Durkheim primärt ses som en samhälls- och mera precist 
en relationseffekt. Går vi vidare till Bourdieu och hans kolleger har de 
ägnat utbildningsområdet en intensiv uppmärksamhet.

Utbildningssociologerna har enträget strävat efter att definiera pro
blemen kring ”utbildningsval”,”skolframgång”, ”mobilitet” i sociala 
termer. Skolframgångar, yrkesval etc analyseras utifrån reproduktio
nen av den sociala ordningen, vilken ses som en relation mellan grup
per. Individers val (av t.ex. utbildning och yrke) och institutionernas 
utformning (de explicita och implicita bedömningskriterier som ope
rerar inom t.ex. utbildningssystemet) kan förklara de stora och tämli
gen stabila skillnader som finns mellan hur barn från olika samhälls
klasser fördelas på utbildningsvägar och yrken. Sociologen söker kon- 
textualisera och utveckla begrepp för hur det till synes oproblematiska 
individuella väljandet är socialt strukturerat -  Bourdieu & Passerons
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habitus-begrepp är det mest kända exemplet.71 Sverige har Bengt Ges- 
ser i en rad arbeten envetet sökt att sociologiskt förankra centrala pro
cesser och föreställningar inom utbildningsfältet. Han har analyserat 
hur val av högre utbildning går till, hur den sociala (sned) rekrytering
en till högre utbildning fungerar, hur begåvningsdiskursen opererar 
etc.8

Idéer om den ärvda, genetiska begåvningen har haft ett stort ge
nomslag i både utbildningsforskning och utbildningsplanering. Ur 
den föreställningsvärlden har det framsprungit sociala och regionala 
reformprojektet om utbyggnad av den högre utbildningen, ibland mo
tiverat med begrepp som ”begåvningsreserv”, antydande reservoarer av 
outnyttjad individuell hjärnkraft i undantryckta sociala klasser och 
bortglömda regioner. Begåvningsideologins starka genomslag kan sö
kas i de mekanismer varigenom individuella och sociala skillnader kan 
ges en ”naturlig”, eller t.o.m. genetisk förklaring, och den övertalande 
kraft som ligger i en sådan föreställning beror på att den på ett socialt 
trovärdigt sätt tolkar variationer i skolfärdighet etc som ”naturliga” och 
därmed också förklaringar som baseras på individuella egenskaper av 
askriptivt slag. Därtill hänger den nära samman med spontana före
ställningar om arvets betydelse, med genetikens genomslag under 
1900-talet etc.

Sambandet mellan kvalifikation och ålder: 
Exempel på institutionell 
egenskapskonstruktion

Sedan några år arbetar jag med den äldre arbetskraften som ett av mina 
forskningsområden.9 Det temat kan som forskningsfält förefalla gedi
get och traditionellt, men det är också ett intellektuellt och vetenskap
ligt givande fält, inte minst därför att i föreställningarna om den ”äldre 
arbetskraften” finns en rad intressanta problem inlagrade.

En analys av den ”äldre arbetskraften” visar t.ex. hur kopplingen 
mellan arbetet/arbetsmarknaden och välfärdsstaten/pensionssystemen 
fungerar. Den visar hur problematisk länken är mellan arbetsmarkna
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den och välfärdsstatens centrala delar, och inte minst hur starkt den in
stitutionella utformningen av övergången från arbete (med korrelatet 
lön) till pensionering (med pension som korrelat) varierar mellan län
der och över tid. Olika samhälleliga intressen formar detta fält och dess 
olika institutioner. Olika kategorier och samhällsklasser har sina karak
teristiska sätt att passera övergången arbete/pension.

Institutionaliseringen av pensionssystemen formar livsförlopps- 
strukturen, med dess institutionella och normativa definitioner av vad 
som hör till av insatser, förväntningar och rättigheter för barn och ung
domar, vuxna och pensionärer. Genom livsloppsstrukturen knyts sam
hälleliga system, individernas biografi och deras självuppfattningar 
samman.

Den biografiska och institutionella konstruktionen av 
åldrande

Åldrandet som existensproblem och som social risk står i centrum för 
sociologernas analyser av välfärdspolitikens och de moderna välfärds
staternas födelse, och äldre-politiken står för en stor del av välfärdssta
tens uppgifter och utgifter.10 Någon form av allmän, offentlig finansie
ring av äldre personer tycks förekomma i alla industriländer. Men vilka 
av invånarna den omfattar, vilka principer den utgår efter, hur den fi
nansieras, hur den stratifierar efter könstillhörighet och arbetsinsats, 
vid vilken ålder den utgår, dvs alla dess avgörande karakteristika, kom
mer i praktiken till uttryck i de regler och institutioner som reglerar 
pensionens nivå, pensionärernas rättigheter etc.11

I gränszonen mellan ”arbete” och ”pension” har under de senaste år
tiondena en rad nya överbryggnings-institutioner vuxit fram som gör 
övergången mellan arbete och pensionering mindre distinkt och 
mindre skarp.121 dagens Sverige är det bara en liten minoritet som på 
sextio femårsdagen går från heltidsarbete till pension.13 Övergången tar 
sig många och varierande former. Denna framväxande mellanzon på
verkar också synen på rättigheter, förväntningar hos den äldre arbets
kraften. Men den formar också handlande och föreställningarna hos 
företag, försäkringssystem, fackföreningar -  och hos gruppen själv.

Livsförloppet är en institutionell och organisatorisk definition som 
struktureras efter ”ålder”. På delvis samma sätt som med askriptiva



kännetecken som hudfärg eller kön så definierar denna ”naturliga” di
mension sociala och organisatoriska förhållningssätt. ”Ålder” är inte 
ett antingen/eller förhållande som kön eller hudfärg, men blir en sär
skiljande kvasi-naturlig kategorisering;14 antingen tillhör man en ål
derskategori eller ej. Men ålderskategorin är ej dikotom; i ”ålder” ligger 
i stället en trappa eller en karriär i termer av ”mognande/åldrande” in
byggd.

Den institutionella definitionen av ålder och åldrande

Ålders-definieringen utspelas ifråga om den äldre arbetskraften själv
klart i relation till biologiska och sociala processer av åldrande, dvs 
kring den process som leder till åldersbetingat utträde från arbetsmark
naden.15 Samspelet mellan den sociala mönst-ringen och biologiska 
processer sker inom ett historiskt, socialt och institutionellt rum.

Livsfas-situationen och de rolldefinitioner som den givet sin plats i 
familj ecykeln påför individerna, strukturerar det sätt som åldrandet 
inom en arbetsorganisation hanteras, uppfattas och upplevs. Det for
mar också det sätt varpå individer och grupper av personer påförs des
sa förväntningar, och hur de hanterar dem. Ålder och åldrande är vida
re definierat av arbetsmarknadens relation till försörjningssystemen.

Ålderskarriären i dess traditionella inrutade förståelse är uppbyggd 
som en trappa, en trappa utan återvändo. ”Trappan” formar och fång
ar människors förståelse av sin ålder/kompetens, sin förmåga, sina 
möjligheter, enligt logiken framåt och aldrig åter.... Denna ålderstrap
pa fungerar som både institutionell reglering och insnävning av indivi
duella tolkningsmöjligheter.

Den äldre arbetskraften i arbetsorganisationen: samspelet 
mellan * 'ålder” och JJkvalifikation”

Efter denna diskussion av ålder och åldrande kan vi återvända till mitt 
egentliga problem, nämligen kopplingen mellan ålder och kvalifika
tion/kompetens. Den dominerande föreställningen på arbetsmarkna
den är att den anställdes prestationsförmåga (som kan uppfattas både 
som kompetens för uppgiften, fysisk förmåga, förmåga till omställning 
etc) antas avta med ålder; ett antagande som delas av företag, fack, ar
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betare, tjänsetmän, arbetsförmedlingar etc. Vidare kan vi utgå ifrån att 
arbetsorganisationens krav på den anställde ökar med tiden.16

Vi far ett dilemma för den äldre arbetskraften när företaget helst 
skulle vilja bli av med den anställde före den normala pensionsåldern. 
Företagen kan hantera sina problem med de äldre på olika sätt. Företa
get kan vidta aktiva åtgärder för att avskeda dem, dvs dilemmat löses 
genom uppsägning och avsked. Genom avgångsvederlag, olika slag av 
förtida pension etc legitimeras beslutet. Individen ges en kompensa
tion så att han/hon kan överleva utan att vara anställd. I Sverige har det 
vuxit fram ett antal olika utvägar, vilka har fått en köns- och klass
mässig form. Förtidspensionen går främst till arbetare, delpensionen 
utnyttjas mer av kvinnor än av män, och högre tjänstemän erhåller av- 
talsbaserade och arbetsgivarstödda former för tidig pension. Och till 
sist har vi fallskärmarna...

Men den äldre arbetskraften kan också omplaceras, deras sysselsätt
ning kan subven-tioneras, de kan få vara kvar av andra skäl än strikt av- 
kastningsmässiga, och i princip kan de också vidareutbildas för nya ar
beten. I Sverige finns en rad lagar och avtal som har till syfte att upp
skjuta eller förhindra att de äldre avskedas i första hand. Lagen om an
ställningsskydd är ett exempel. I dessa fall tvingas/förmås företaget att 
internalisera problemet, dvs individen kvarstår i arbetslivet.

Mera allmänt kan ett uttåg från arbetsmarknaden förhindras eller 
skjutas upp på flera olika sätt, t.ex. genom att ändra arbetsvillkoren 
och arbetsorganisationen så att kraven på individen sänks, eller genom 
utbildning och ändrad teknik så att den anställdes förmåga att klara en 
arbetsuppgift ökas.

Att se hur den äldre arbetskraften hanteras på arbetsplatsens och fö
retagets nivå är gör det tydligt hur själva innehållet i begrepp som pre
station och förmåga/kompetens är bestämt av de sätt varpå verksamhe
ten i företagen organiseras. Vi får därmed en social och organisatorisk be
stämningav begrepp som kompetens, prestation, som annars ser ut ätt vara 
personliga egenskaper. Samspelet mellan företaget och den sociala och 
ekonomiska kontexten formar uppfattningen av individers egenskaper 
— och därigenom påverkas de facto uppfattningarna och bedömning
arna av om individer har egenskaper som räcker till för kraven eller ej.
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Produktivitet och kvalifikation: 
företagets struktur och individens bidrag

Enligt ekonomisk teori är det rationellt för ett företag att anställa per
soner, vilkas bidrag till företagets verksamhet -  uttryckt som deras bi
drag till företagets mål, som effektivitet, produktion, vinst etc -  är stör
re än kostnaden för deras anställning, dvs deras samlade direkta och in
direkta lönekostnader. Om de totala lönekostnaderna överstiger de bi
drag som vissa anställda gör till företagets olika mål bör de normalt sett 
sägas upp. Företag läggs ner eller går i konkurs när deras kostnader 
långsiktigt överstiger deras intäkter;17 avdelningar inom ett företag 
omorganiseras eller stängs när de inte når den accepterade vinstnivån 
(eller att de på annat sätt bidrar till den totala verksamheten); individer 
eller grupper av individer avskedas när de inte längre betraktas som till
räckligt ”produktiva” ur företagets synpunkt.18

Det sätt varpå kalkylen görs mellan vad en anställd kostar och vad 
han/hon bidrar med är emellertid starkt beroende av organisatoriska 
och kulturella antaganden som starkt skiljer sig åt mellan olika samhäl
len. Hur skall man uppskatta och beräkna va i  olika individer bidrar 
med till ett företags (eller i bredare mening, en organisations) mål? I 
vissa slags rutin-arbeten kan en persons bidrag bedömas och belönas 
med hjälp av samma mekanism, t.ex. med ett styckackord. I svensk in
dustri kulminerade användningen av det raka ackordet under 1960-ta- 
let. Som kombinerat mät- och belöningssystem har dess betydelse 
minskat i alla utvecklade länder. Ackordet symboliserar den enklaste 
formen för att mäta en persons bidrag till ett företags produktion/om- 
sättning/vinst, och inte minst för att bedöma ökningen av denna in
sats.

Men när produktionsprocesserna blir mer komplicerade och när 
”produkterna” blir mera komplexa kommer varje beräkning av relatio
nen mellan en individs kostnad och vad hon/han bidrar med att for
mas av organisatoriska konventioner, schabloner och uppfattningar. I 
praktiken är det ett företags hela verksamhet som värderas i kost
nad/vinst-kalkylen. Varje individs bidrag är svårt, och som regel omöj
ligt att uppskatta. Det ger upphov till en mängd av bonus- och styrsys
tem inom företagsvärlden, som på olika sätt söker stimulera arbetsin
satser och kreativitet från medarbetarna. Bedömningen av den enskil
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des bidrag blir då mera bestämt av hans/hennes plats i verksamheten 
och i de sociala relationernas väv, i nätet av de relationsmönster som 
producerar ömsesidig uppskattning och värdering.19 De från början till 
individerna knutna och mätbara produktionsresultaten med deras an
tagna förbindelse med personernas egenskaper, blir allt mer sociala och 
organisatoriska till sin karaktär.

Individernas produktivitet ses som en effekt av deras kvalifikationer. 
Men hur skapas då individernas kvalifikationer? En individs kvalifika
tion är inte något inre hos en person, eller något medfött. Hos vuxna 
skiljer sig styrka och handlag åt, liksom snabbhet och förmåga till att 
lära nytt, eller att hantera bråkiga kunder. Vanligen ser vi ”kvalifika
tion” som något som är fixerat hos individerna, som ett resultat av ut
bildning, lärlingskap eller erfarenhet.

Kvalifikation i social och ekonomisk mening är emellertid inte nå
got som är knutet till individen; det är bara där den kommer till ut
tryck. Den som har en lång och komplicerad utbildning bakom sig, 
som en gång var nödvändig för att utföra ett visst slags hantverk eller 
betjäna ett visst slags maskineri, kan genom den samhälleliga utveck
lingens nyckfulla förlopp visa sig ha en otvetydig kvalifikation på ett 
område där ingen behöver den. Den (ekonomiskt) föråldrade kvalifi
kationen visar hur socialt bestämt begreppet är till sin innebörd. Det 
innebär att individers kvalifikationsegenskaper är socialt skapade och 
organisatoriskt definierade.

En person är kvalificerad i relation till ett givet jobb, eller till en gi
ven position, kanske ett jobb i ett särskilt företag, till hur arbetet orga
niseras inom detta företag och till hur man där har definierat och 
strukturerat sina mål, och vad som definieras som att ”bidra till” och 
som att ”öka produktiviteten hos”. Vissa organisatoriska rutiner och 
standarduppfattningar av hur ett företag ”naturligtvis” skall vara orga
niserat, vad som anses ”självklart och nödvändigt” för att det skall fun
gera bra definierar då vad som är produktivt, och vad som skall räknas 
som kvalificerat. Sådana rutiner finns i rikt mått och de strukturerar 
också den organisatoriska vardagsverkligheten. Att det kan framstå 
som en självklarhet i ett givet samhälle eller i en historisk fas gör den 
inte automatisk eller naturlig som egenskap, utan visar snarare på hur 
starkt de sociala och organisatoriska relationerna är strukturerande.
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När en person rekryteras till ett arbete, eller en viss position utgår 
man vanligen från att det finns en överensstämmelse mellan en indi
vids kvalifikationer, den kompetens han/hon bedöms ha i relation till 
en given arbetsfunktion, och de kravsom formuleras för just denna ar
betsfunktion. Denna överensstämmelse mellan krav och kvalifikation 
förändras vanligen över tiden, av olika skäl. Arbetsorganisationen änd
ras genom att ny teknik införs, eller genom att företaget/organisatio
nen delas upp i nya enheter etc. På en rad olika sätt kan förändringar i 
arbetsorganisationen leda till att kraven på de anställda ändras -kraven 
kan öka, minska, eller ändras. På liknande sätt kan individer eller grup
per av anställda få ändrade förutsättningar att motsvara de krav som ar
betsorganisationen ställer.

Kvalifikationsändring -  
individegenskap eller organisatorisk effekt?

Det finns en underliggande tankestruktur om samspelet mellan arbets
organisationens krav och de anställdas förmåga (kvalifikationer) som 
tycks styra företagets och arbetsorganisationens handlingar. Över tiden 
stegras och höjs arbetsorganisationens krav på de anställda, om vi med 
dessa krav inte bara inbegriper den fysiska belastningen utan också 
krav på kunnande, lärande, att behärska ny teknik m.m. Samtidigt an
tas stigande ålder hos de anställda leda till att några grupper successivt 
får lägre förmåga, andra kanske vidmakthåller sin, medan åter andra 
kanske t.o.m. kan öka sin kompetens genom de uppgifter de har.

Genom ett stimulerande arbete och vidareutbildning (dvs genom 
att kvalifikationsökning är inbyggd i själva arbetet) kan vissa anställdas 
kunskapsområden och kunnande breddas. Genom hårda arbetsvillkor 
och repetitivt arbete kan de förutsättningar som andra anställda har sli
tas ner, förstelna, eller bli föråldrade. De olika öden som kommer des
sa olika grupper till del vid t.ex. en företagsnedläggning har vid en förs
ta anblick sin förklaring i att deras kompetens räcker till. Placerar vi in 
dessa olika grupper i deras arbetsorganisatoriska sammanhang visar det 
sig att förklaringen till den konstaterade individuella otillräckligheten 
och kompetensbristen är social och organisatorisk. Vissa grupper av
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anställda får sin kompetens vidmakthållen och ökad genom sin posi
tion i arbetet; andras kompetens vidmakthålles ej eller den kanske 
t.o.m. slits ner. Stegring, vidmakthållande eller destruktion av individers 
kompetens är ett organisatoriskt förhållande.

Det som sker med individers och gruppers kompetens och kvalifi
kationer när de blir äldre illustrerar Göran Ahrnes tes om det moderna 
klassamhällets konsekvenser. Ahrne påvisar två typiska livsöden i det 
moderna klassamhället: utslitning respektive karriär, skiljelinjen mel
lan arbetar- och mellanskiktsyrken.20 Förtidspension och fallskärm är 
två markant skilda sätt att få ekonomisk kompensation när man läm
nar arbetsmarknaden, och karakteristiska lösningar för utslitningens 
respektive karrärens livsöde.

Den av företaget betalda tidiga pensionen eller fallskärmen är knu
ten till en idé om tjänster som gjorts företaget, eller att den förtida pen
sioneringen var framtvingad av konkurrensen och företagets ekono
miska situation. Den som söker och erhåller förtidspension skuggas 
däremot ofta av misstanken om trixande och bidragsberoende. Den 
sociala och organisatoriskt åtskilda institutionaliseringen av uttåget 
från arbetsmarknaden skapar på det viset också föreställningar om skil
da egenskaper, och t.o.m. olika moralisk status, hos de individer och 
grupper som lämnar arbetsmarknaden.

Noter

1 I min avhandling uttryckte jag att jag fått lära mig vikten av ett sådant perspektiv, 
som jag gjort till mitt eget, på följande sätt: ”...ett samhällsvetenskapligt perspektivs 
grundläggande insikt — att relationer är något annat och förmer än egenskaper.” 
Mellan klass och stat (Arkiv förlag: Lund 1979), ss. 5-6.

2 Det återfinns i Filosofins elände (1847).
3 Tradition, nation och etnicitet är ytterligare exempel på till synes självklara katego

rier som samhällsvetenskapen visar är just historiskt formade och tillskapade. Se 
t.ex. Benedict Anderson, ImaginedCommunities, E.J. Hobsbawmm.fi. i Thelnven- 
tion o f Tradition.

4 Se The Division ofLabour respektive The Elementary Forms o f Religions Life.
5 Jag syftar här på Pierre Bourdieus arbete Distinction; A Social Critique ofthe Judge- 

ment ofTaste (Routledge &  Kegan Paul: London 1984)
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6 Se Norbert Elias Mozart. Zur Soziologie eines Genies (Suhrkamp: Frankfurt 1991). 
Sv. övers. Mozart. Sociologiska betraktelser över ett geni (Aldebaran: Malmö 1993).

7 I arbeten som Les Héritiers (Ed. Minuit: Paris 1964) och La Reproduction (Ed. Mi- 
nuit: Paris 1970).

8 Se t.ex. Gessers licentatavhandling Högre utbildning och val av yrke (Sociologiska 
institutionen, Lund 1967), bidraget till Val av utbildning och yrke, SOU 1971:61 
och inte minst boken Utbildning, Jämlikhet, Arbetsdelning (Arkiv förlag: Lund 
1985).

9 Se t.ex. kapitlet ”Sweden: Policy Dilemmas of the Changing Age Structure in a 
‘Work Society”’ i Frieder Naschold &  Bert de Vroom (red.) RegulatingEmployment 
and Welfare (de Gruyter: Berlin &  New York 1994). (Medförfattare: Jan Petersson)

10 Se översiktliga generella arbeten om de industrialiserade samhällenas välfärdsar- 
rangemang, t.ex. Peter Baldwin, The Politics o f Solidarity (Cambridge University 
Press: Cambridge 1990); Peter Flora &  Arnold J. Heidenheimer (red.), The Devel- 
opment o f Welfare States In Europé and America (Transaction Books: New Bruns
wick &c London 1981), eller för Sveriges del Sven E. Olsson Social Policy and Wel
fare State in Sweden (Arkiv förlag: Lund 1990).

111 Norge och Danmark får man normalt folkpension vid 67 och inte som i Sverige 
vid 65 år -i detta nu normalåldern för folkpension. Fram till 1976 gällde också i 
Sverige 67 år. Regeln gäller för både män och kvinnor -  i många länder är kvinnors 
pensionsålder lägre. I Sverige är rätten till folkpension oberoende av om en person 
haft arbetsinkomst eller ej. Men hela denna normalbild är under upplösning. Rät
tigheten att få en viss pensionsnivå vid en viss ålder håller på att skapas om. Nu dis
kuteras på allvar att upphäva t.ex. förtidspension och i stället hänvisa dem som ej 
kan få arbete till förtida uttag, dvs att påbörja sin pensionsperiod vid lägre ålder 
men då med lägre årlig pension. I många länder gäller dessutom att folkpension 
inte är något som följer av bosättning eller medborgarskap, utan är knutet till ar
betserfarenhet eller familjesituation.

12 Jag i flera uppsatser och rapporter diskuterat denna gränszon, institutionernas änd
ring och kategoriernas glidning. Se t.ex. ”Gradual Withdrawal and Partial Exit 
Among Older Workers. Some Conceptual- Remarks” i Pia Forsberg &c Gunnar 
Olofsson (red.) Den äldre arbetskraften och arbetsmarknaden (Sociologiska institu
tionen, Lund 1993)

13 Om vi parafraserar Marx i citatet ovan på en mera alldaglig situation än slaveriet, i 
detta fall folkpensioneringen så skulle vi kunna säga: ”En 65-åririg är sextiofem år” 
och med den kvalificerande eftersatsen: ”Bara under bestämda institutionella för
hållanden blir hon/han (folk)pensionär”.

14 I fråga om kön tänker j ag här bara på uppdelningen mellan män och kvinnor och ej 
på skilda sexuella identiteter; hudfärg har varit huvudingrediensen i den ameri
kanska uppdelningen mellan ”raser”.

15 För övergången från barn-ungdom till vuxenhet, dvs inträdet på arbetsmarknaden, 
föreligger andra sociala, psykologiska och biologiska processer.

16 Jag bygger på artiklar som jag skrivit inom forskningsprojekt om den äldre arbets
kraften; se hänvisningarna i not 9 och 12.
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17 Förändring och anpassning på alla nivåer är en naturlig del av kapitalistiska ekono
mier — kapitalet överger stagnerande företag och branscher medan arbetskraft och 
kapital dras till växande företag och branscher. Sådana mekanismer är inneboende 
i marknadsekonomierna och de opererar på alla plan.

18 Nu kan det under vissa omständigheter finnas skäl för ett företag att se anställ- 
ningsrelationen långsiktigt, och kanske bedöma en anställds bidrag resp. kostnader 
över en längre period.

19 För en klar diskussion av svårigheterna att tillämpa ett traditionellt individ-centre
rat produktivitetsbegrepp i moderna ekonomier och samhällen, se Fred Block, Post- 
industrialPossibilities (California University Press: Berkeley and Los Angeles 1991).

20 Se Göran Ahrne Klassamhällets förändring (Arkiv förlag: Lund 1995)
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