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Institutionen för psykologi, Lunds Universitet. Volym 41, Nr. V. 

SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att undersöka hur psykologprofessionens kontroll över 

arbetspsykologisk testning ser ut. Studien är en tillämpning av Abbotts (1988) 

professionsteori, på ett stycke av det svenska professionella systemet, avgränsat av en 

professionell uppgift: arbetspsykologisk testning. Datainsamlingen bestod av 

tematiserade intervjuer med nyckelpersoner hos relevanta organiserade aktörer. 

Resultaten visar att det arbetspsykologiska testområdet är kluvet i en mindre elitgrupp 

och ett större fält, samt mycket känsligt för störningar på grund av låg statlig styrning och 

en abstrakt kunskapsbas. Elitaktörerna accepterar frivilligt ”tävlingsregler” och tillmäter 

psykologerna en dominant roll. Det större området är däremot sannolikt ett delat 

område. Samtliga elitaktörer behöver hantera frågor om stabilisering av området samt 

elittestanvändarnas fåtalighet. Det främsta hindret för stärkt kontroll för psykologerna är 

deras svårigheter att anpassa sitt antal till efterfrågan. Två teoretiska påståenden får stöd: 

dels att hänsyn till ”ekosystemet” kring professioner är en nödvändighet för god 

förståelse av dem, dels att konkurrens mellan kårer är naturligt. Svagare stöd fick å andra 

sidan definitionen av aktörer eftersom den inte klarade hantera inflytelserika organiserade 

aktörer som ej är kopplade till professioner. Dessutom befanns teorins tvistlösningstyper 

begränsade när statens inflytande i fältet är lågt 
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TACK 

Intervjupersonerna är de som har betytt mest för arbetet. Utan dem hade jag endast suttit 

på min kammare och grubblat inom teoretiska ramar. Nu möjliggjorde de istället 

fascinerande insikter och vägar ut. Ett stort tack går till dem som alltså gentilt tog sig tid, 

glatt delade med sig av sina organisationers inställningar och rentav bidrog med 

dokument och litteratur. 

 

Följeslagarna mellan resans hållplatser har varit mycket viktiga för mig, både på ett 

personligt plan och för studiens fullbordande. Tre personer har mer än andra hjälpt till i 

bearbetningen av studiens stoff: jag vill tacka Therese Bergqvist för regelbundna 

diskussioner i problemformuleringens dimmiga gryning. Mikael Andersson var mitt stora 

stöd när de luddiga teorierna skulle ridas in och datamassorna skulle vridas, sorteras och 

förstås. Denna nyckelroll kan inte överskattas. Stefan Jern har stått för handledning, vilda 

associationer och många skratt. 

 

En stor eloge går till dem som fokuserat sig på mig och mig på uppgiften: min käre 

akademiske far Ivar Lill förtjänar uppmärksamhet för sin beredvilliga omtanke och 

inskärpningar om form och förståelighet. Mattias Georgson har projektledarens öga för 

väsentligheter och gav en energisk vitamininjektion där den behövdes som mest. Det är 

sällan man möter någon som går utanför sina egna ramar på ett så uppoffrande sätt. 

Olivia Louw ställde upp med klarsyn och rapp genomläsning på kort varsel. Är det någon 

som blott pliktskyldigast intresserat sig för professionernas innersta väsen, men desto 

mer för mitt är det Magnus Lindgren. 

 

Slutligen är Annette den psykolog som hjälpt att föda fram flera av de intressantare 

poängerna. Tillika är hon den hustru som tålt pappershögar, tankspriddhet och allmänt 

bortvänd uppmärksamhet. Jag känner mig omåttligt stolt över att äntligen få kalla mig 

kollega till henne och oändligt tacksam för att hon finns vid min sida. 
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INLEDNING 

Bakgrund 

Vad tusan är en psykolog? Frågan har följt mig genom hela min utbildning. Kanske för 

att frågan är svår att ge ett överskådligt svar på. Kanske för att svaret dessutom kräver en 

god överblick över allt och alla som omger samt påverkar psykologens professionella roll. 

Min undran ledde mig tidigt att engagera mig fackligt. Inte minst gav min tid som 

ordförande för SACO studentråd ett växande intryck av att akademikernas 

centralorganisation ägnar synnerligen stora mängder energi på de egna 

medlemsgrupperna samt deras inbördes relation. Kampen med andra löntagargrupper är 

nästan obefintlig även om påverkan av det svenska samhället och dess politiska system är 

en annan tydlig del av SACO-”familjens” engagemang. Dessa intryck och funderingar har 

flera beröringspunkter med den teoribildning jag presenterar nedan. Vidare leder mitt 

engagemang i Sveriges Psykologförbund och mitt snara inträde på arbetsmarknaden, till 

ett genuint intresse för vad psykologernas närmaste framtid håller i sitt sköte. 

 

Psykologyrket förefaller att definieras som en profession (Mentzen, 1977; Hellberg, 1985; 

Abbott, 1988; Selander, 1989) samtidigt som intrycket är att folk i allmänhet har svårt att 

beskriva exakt vad en psykolog gör (Persson, 1995). Psykologförbundet redovisar fem 

specialistområden och en mängd funktioner för psykologer, vilka dessutom kan bedrivas 

inom i stort sett vilken verksamhet som helst (Psykologers specialistordning; 

www.psykologforbundet.se; APA, 2001). Bevisligen arbetar psykologer inom en mängd 

områden med många olika uppgifter vilket i sig är svårt att överblicka. Om man till detta 

lägger dimensionen om jurisdiktion, eller kontrollen över sitt område, över sin uppgift så 

bör inledningsvis frågan om huruvida psykologer har fullständig kontroll över något 

område ställas. Redan utan någon djupare undersökning kan man svara: ”Det är 

tveksamt.”.  

 

Återvänd för ett ögonblick till Psykologförbundets redovisning och fundera ett slag över 

vilka andra yrkesgrupper som kan tänkas arbeta med samma eller överlappande uppgifter: 

Psykoterapi associeras av många till psykologprofessionen. Kåren är, och har aldrig varit, 

ensam aktör i den verksamheten. Idag bedriver bland andra präster, sjuksköterskor, 

läkare och socionomer likaså psykoterapi. Låt vara att många av dem har vidareutbildning 
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utöver sin egen, respektive, professionsexamen – i form av psykoterapeututbildning i två 

steg. Inom skolpsykologin finns kuratorer (socionomer till utbildningen) som utövar 

många av de funktioner skolpsykologen kunnat göra. I forensisk verksamhet kan vem 

som helst kalla sig för vittnespsykolog. Neuropsykologiska utredningar, fokuserade på 

sammanhanget mellan hjärna och beteende är inte bara neuropsykologen inblandad i, 

utan också psykiatrer, neurologer samt hjärnkirurger. Organisationer med behov av 

hantering av förändringsprocesser eller av rekrytering betjänas av ekonomer, ingenjörer, 

humanister, personalvetare, sjuksköterskor, psykologer, men också av folk utan någon 

specifik utbildning eller yrkestillhörighet. Listan kan utvecklas och utredas mer. Avsikten 

är här enbart att visa att frågan om psykologers egentliga jurisdiktion är värd att ställa. 

Bieffekten av övningen är att en mängd aktörer skymtar fram. Aktörer som i många fall 

samarbetar med psykologerna, men som ofta även är deras konkurrenter.  

 

Där kontaktytan till konkurrenterna finns, där finns också gränserna för professionen vi 

här skall se närmare på. Kanske är det inte så konstigt att så många har så svårt att enkelt 

peka ut vad psykologer är och sysslar med när konkurrenterna är talrika. Om inte en 

oansenlig del av det yrkesverksamma Sverige utgör gränsen till psykologprofessionen så 

har den senare i sanning en lång och diffus gräns att bevaka! 

 

Gränserna förefaller svåröverskådliga, men finns det å andra sidan någon kärna? För det 

första torde den vetenskapliga disciplinen psykologi vara en sådan. Det andra är enligt 

litteraturen det verktyg som växte fram ur psykologins akademiska hemvist – nämligen 

testerna (Svensson, 1990; Göransson, 1997). Psykoterapin, som av många spontant 

kopplas till psykologer kan på samma sätt inte anses vara ett kärnområde – och detta 

trots att en påfallande stor del av professionens yrkesverksamma sysslar med psykoterapi 

i sin dagliga verksamhet. Psykoterapin fick sitt stora genomslag genom Sigmund Freud, 

en läkare, och erövrades i så väl teoribildning, forskning som i handling av psykologerna 

först efter andra världskriget (Abbott, 1988; Göransson, 1997). Testningen av begåvning, 

personlighet med mera hade å andra sidan ett mycket tydligt ursprung i psykologin. Än 

idag kan dessa högst konkreta verktyg samt metodologin och teoribildningen bakom, vid 

samtal med andra professioners representanter anses vara en unik kompetens som 

psykologerna behärskar exklusivt, eller i vart fall i en mycket dominerande roll. I 

föreliggande sammanhang måste testningen och det som hör därtill, anses vara det 

område, framför andra, vilket historiskt jämte symboliskt kommer närmast en full 
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jurisdiktion (Abbott, 1988) för psykologprofessionen. Sålunda förefaller psykologers 

jurisdiktion i testområdet spela en central roll för professionens ställning och framtid.  

 

Testområdet kan i sin tur delas in efter tillämpning inom olika verksamhetsfält. 

Översiktligt kan sägas att testning i klinisk verksamhet är den starkast kontrollerade. 

Skälen till detta är en tyngre professionell närvaro, vidare är lagstiftning och regelverk väl 

utvecklade i den kliniska världen. Inom socialtjänst, skola och dylikt är kontrollen relativt 

svagare men likväl närvarande. Denna glidande skala leder till arbetspsykologisk 

verksamhet där psykologernas dominans liksom legal kontroll är som vagast. Således 

borde dynamiken i de olika aktörernas inbördes kamp i detta fält vara intressant. 

Jurisdiktionskampen inom det arbetspsykologiska testområdet utgör, om man så vill, ett 

icke färdigkoloniserat gränsland. Denna till synes ”vilda väst” antas därmed ge spännande 

exempel på krafter, anspråk, strategier och lösningar i en professions tillvaro. Fokus på 

det arbetspsykologiska testområdet är dessutom ett metodologiskt grepp med avsikt att 

avgränsa antalet kringliggande aktörer, omvärldsfaktorer med mera – och fyller för 

studien samma funktion som teman för en fokusgrupp – en fast utgångspunkt för att 

resonemangen inte skall försvinna ut i periferin.  

Syfte 

Beskrivningen hittills pekar mot följande grundantaganden: 

 

• Psykologprofessionen är aktiv och etablerad i Sverige inom en mängd 

verksamhetsområden. Den befinner sig dock sällan i en ”herre-på-täppan”-

situation, snarare är kontrollen tämligen vag. Följaktligen ter sig angränsande 

professioner intressanta att beakta i jakten på psykologernas kärna. 

• Psykologisk testning har historiskt en central roll i psykologers verksamhet och i 

kårens formerande. Kontrollen över testområdet har dock varierat över tid. 

Debatten, samt strävan efter att öka kontrollen, har så smått börjat skjuta fart på 

nytt. Eftersom den juridiska regleringen är begränsad i området ter det sig som 

ett dynamiskt och händelserikt fält.  

 

Eftersom studien är en tillämpning av Abbotts (1988) teoretiska modell bör dess bägge 

centrala teser lyftas fram redan här. Närmare redogörelser av dem följer i kommande 

avsnitt. Teserna är:  
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• Kontroll över professionella uppgifter är viktigt för en yrkeskår. Innehavet av en 

jurisdiktion och vilken beskaffenhet den har är en central fråga för professioner. 

• Kontrollen påverkas av krafter på flera nivåer. Dessa kan samlas i de tre 

huvudnivåerna samhällskrafter, professionssystemet och professionsinterna 

krafter. 

 

Av detta följer postulatet att professioner bäst förstås utifrån hur de hanterar jurisdiktion 

i relation till sin omgivning.  

 

Föreliggande arbete syftar alltså till att undersöka hur psykologprofessionens jurisdiktion ser ut i 

verksamhetsområdet där arbetspsykologiska test används. Detta görs med tonvikt på anspråk 

gjorda inom de offentliga och juridiska arenorna.  

 

Förhoppningen är att denna studie dels kan ge ett bidrag till professionsteori genom en 

tillämpning av den enligt min mening mest fruktbara teoribildningen inom området, dels 

att studien är av intresse för psykologerna i Sverige samt för berörda aktörer i sina 

fortsatta strävanden. Slutligen, att studien även har ett allmänintresse – i vart fall för 

andra professioner då grunden och de redovisade processerna gäller professioner i stort. 

 

Det avgränsade verksamhetsområdet: arbetspsykologisk testning 

Arbetspsykologisk testning tjänar i detta arbete framförallt till att avgränsa en bit av det 

svenska professionella systemet. Det som studeras är en jurisdiktion kring en typ av 

metodologi definierad av en professionell uppgift och ett verksamhetsområde. Den 

underliggande uppgiften, typisk för psykologer, är undersökning av människors 

kunskaper, färdigheter och förmågor (Mabon, 2002). Metoden, sprungen ur den 

psykologiska kunskapsbasen och knuten till psykologkårens uppkomst är psykologisk 

testning (Svensson, 1990; Göransson, 1997). Punkten där uppgiften med tillhörande 

metod skär verksamhetsområdet arbetspsykologi utgör fokus för studien. Fördelen är 

som sagt att kunna avgränsa ett stycke av professionssystemet. Dessutom ges en god 

möjlighet att definiera en specialitet och subgrupp inom psykologprofessionen. Det 

intressanta är alltså inte granskningen av specifika psykometriska verktyg. Eftersom 

psykometriska principer och teoretiska grunder är gemensamma för all psykologisk 
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testning kommer begreppet testning i teknisk bemärkelse användas synonymt med 

arbetspsykologisk testning. När å andra sidan det talas om det arbetspsykologiska testområdet och 

liknande avses alltså den avgränsade jurisdiktionen denna studie behandlar.  

 

Ser man på karaktären av området anar man två sidor: på testutvecklingssidan är miljön 

tämligen liten och begränsad i landet. Psykometriker växer inte på träd och testutgivarna 

är få till sitt antal. Mot detta står användarna, kunderna och klienterna. Denna sida 

förefaller betydligt större. Andersson (2001) menar att ”en mycket stor andel konsulter i 

Sverige – ca 200 000 personer – är verksamma som management- och/eller 

organisationskonsulter i vid bemärkelse. Häri inräknas utbildnings-, personal-, ledarskaps-

, informations-, rekryterings-, bemannings- och arbetsmiljökonsulter (s 17)”. 

Psykologerna förefaller ha en större närvaro på utvecklingssidan än som användare. 

Mabon (2002) menar att även om alla arbetspsykologer, totalt 150-200 personer, skulle 

arbeta allt vad tygeln håller skulle de ändå endast kunna utföra ”mindre än 10% av alla 

testningar som för närvarande sker i Sverige (s 174)”. Man kan dels konstatera att 

efterfrågan på testning är stor, dels sluta sig till att psykologerna måste ha en betydande 

mängd konkurrenter. Vidare har området mycket låg grad av statlig reglering eller 

kontroll. Enligt Abbott (1988) medför detta att uppgifternas topologiska närhet ökar. 

Följaktligen är det lättare för störningar i systemet att sprida sig samt att nå längre när de 

gör det. 

 

Sammanfattningsvis är arbetspsykologisk testning ett tydligt professionellt arbetsområde 

med historisk, kunskapsmässig och symbolisk tyngd för psykologkåren. Området är 

relativt outforskat och utgör en avgränsningsmässigt hanterbar del av det professionella 

systemet där interprofessionell kamp om jurisdiktion är aktuell, inte minst på grund av 

den låga graden av statlig kontroll.  

Vad är och vad används tester till? 

Mabon (2002) ger begreppet test en vid definition ”en strukturerad metod för att bedöma 

människors kunskaper, färdigheter och förmåga utifrån en viss specifik frågeställning (s 171)”. 

Vetenskapen om sådan mätning kallas psykometri (Engström Pedersen, Schüller & 

Forssén, 1997). Vanligen syftar testerna till att ”upptäcka och kartlägga olikheter och 

skillnader mellan individer (ibid. s 7)” gällande någon egenskap. Graham och Lilly (1984) 

definierar test som: ”a standardized sample of behavior from which other, more 

important, behaviors can be inferred or predicted (s. 1)”. De betonar särskilt att det 
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handlar om exempel av beteenden eftersom man endast observerar en liten del av vad en 

person kan uppvisa. Likaså framhäver Graham och Lilly att dessa exempel i testet ska 

vara standardiserade så att de skillnader i prestationer kan tillskrivas variationer mellan 

testpersonerna och inte skillnader i hur observationerna görs. Slutligen ger testet vanligen 

något underlag för förutsägelser eller slutsatser om andra beteenden. Det man önskar dra 

slutsatser om kan vara sådant som graden av psykisk störning, logisk förmåga eller 

personlighetsmässiga förutsättningar för framgång i arbetet. 

 

Litteraturen om tester och användningen av dem är mycket omfattande. Den intresserade 

finner inga som helst problem med att sätta sig in i alla upptänkliga aspekter av området. 

I utvecklingsskedet finns en mängd frågor att svara på, exempelvis om testet mäter vad 

det ska och om det gör det på ett tillförlitligt sätt. Användaren behöver först och främst 

veta sådant som vad frågeställningen är innan man väljer test, sedan ska etiska aspekter 

övervägas – exempelvis uppdragsgivarens intressen kontra testpersonens. Listan över 

nödvändiga ställningstaganden och problemställningar i samband med testning är mycket 

längre än vad här antyds. För detta arbete räcker det dock alldeles utmärkt med angivna 

definitioner och att konstatera att testning är mycket vanligt förekommande i vårt 

samhälle – inte minst i arbetslivet. Man kan där använda tester som en informationskälla i 

samband med olika typer av urval som rekryteringar, omplaceringar eller befordran. De 

kan även användas vid rehabilitering, personlig utveckling och i andra sammanhang. 

Något om floran av tester 

Testutgivning är i dagsläget inte mer kontrollerat, begränsat eller övervakat än andra 

verksamheter i näringslivet. Enligt Mabon (2002) ställs inga krav alls på ”utgivare av 

mätmetoder för arbetslivet, metoder som ibland rubriceras som test och ibland med 

andra benämningar, som till exempel intervjuhjälpmedel (s 174)”. Med andra ord är fältet 

fritt för vem som helst att i stort sett ge ut vad som helst. Så är också fallet. En mängd 

små testutgivare finns i landet. Likaså finns några få mycket starka och etablerade 

utgivare. Framförallt märks Psykologiförlaget bland dessa. Vidare finns också stora 

organisationer såsom Scientologerna som tar fram och ger ut test. De senare anses från 

många håll vara suspekta ur psykometriskt men även ur etiskt perspektiv. De 

psykometriska ifrågasättandena gäller samtliga tre punkter som Graham och Lilly (1984) 

tar upp. Att det endast är exempel på individens beteenden som mäts i ett test hanteras 

med bristfällig ödmjukhet. Standardiseringen kan vara bristfällig eller rentav obefintlig. 

Dessutom kan förutsägelserna eller slutsatserna om andra beteenden vara orimliga eller 

 6



Tillfällig terrorbalans i testområdet 

helt enkelt byggda på falska grunder. På den etiska sidan kan det handla om oegentlig 

hantering av uppgifter, avsaknad av återkoppling till individen och givetvis att använda 

instrument som inte mäter det de utger sig för att göra.  

 

Vid en summering märks alltså att testutgivning är föga reglerat, att en mängd testföretag 

finns på den svenska marknaden – även om de stora är få – och slutligen att vissa 

utgivare erkänner varandra men långtifrån alla.  

Vem använder tester? 

Psykologer är de användare som typiskt lyfts fram i psykometrisk litteratur – vilket 

kanske inte är så överraskande eftersom psykometriker inte sällan är psykologer. Även 

om så inte vore är psykometriker mycket måna om både god forskningsetik och god 

användaretik, varvid det troligen är så att de användare som förefaller kombinera störst 

kunskap med kvalitet i hanteringen blir utpekade. En sak är dock säker, det är långtifrån 

bara psykologer som använder tester.  

 

Efterfrågan på testning är, som ovan konstaterats, långt större än vad psykologerna 

ensamma kan tillgodose (Mabon, 2002). Framför andra märks tjänstemän och chefer 

med personalhantering till uppgift. Dessa kan ha starkt varierande bakgrunder. Numera 

förefaller det allt vanligare att dessa personer har en utbildning till personalvetare bakom 

sig. Mångfalden är dock stor, inte minst bland konsulter (Andersson, 2001).  

 

Med tanke på att statlig reglering i dagsläget är så gott som obefintlig kommer de 

användarbegränsningar som finns i princip från testutgivarnas sida. Återigen märker man 

skillnader förlagen emellan, där vissa som exempelvis Psykologiförlaget sätter stränga 

krav på vem som får lov att använda produkterna – och andra utgivare som säljer till alla 

som önskar köpa.  

Forskningsläget 

Professioner som fenomen har studerats över ett halvt sekel, i första hand av sociologer. 

Olika ansatser har nyttjats genom åren, men en sammanhållen och stark teoretisk grund 

saknas än idag. Den tidigare dominansen från angloamerikanskt håll i forskningsområdet 

har börjat luckras upp från europeiskt håll, även genom svensk forskning.  
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Kritikerna mot tidigare ansatser menar i huvudsak att dessa stirrat sig blinda på småsaker 

och enskilda yrkesgrupper. Friedson (1994) säger att man först efter den tidiga 

efterkrigsepoken samt den kritiska epoken kring 1960- och 1970-talen börjat lyfta 

blickarna så smått och jämföra grupper med varandra. Abbott (1988) delar in 

föregångarna i fyra inriktningar: den funktionella, den strukturella, monopolskolan jämte 

den kulturella inriktningen. Utöver att underkänna deras grundantaganden (se Tabell 1) 

skapar han utifrån dem ett syntetiskt professionaliseringskoncept, vilket han prövar och får 

svårt att finna empiriska bevis för. Detta koncept är alltså begränsat trots att 

förutsättningarna är tämligen väl definierade och att det i sig är relativt sammanhängande 

(ibid.).   

 

Tabell 1 

Professionaliseringskonceptets grundantaganden och vidhäftade problem, utifrån Abbott (1988). 

Grundantagande Beskrivning Problem/konklusion 

Utveckling i en 
riktning 

Professioner förutsätts, 
strukturellt och kulturellt, 
utvecklas i en enda given 
riktning. 

En mängd studier visar att de bildas, 
försvinner, slår sig samman och 
splittras. Ergo: en mängd 
utvecklingsmöjligheter finns. 

Oberoende från 
varandra 

Professioner kan studeras – 
och studeras företrädesvis – 
en åt gången. 

Befintlig forskning avsätter samtidigt 
mycket utrymme för att beskriva 
relationerna mellan professioner. Ett 
flertal exempel finns på samexistenser 
(exempelvis inom det medicinska 
området). Dock drar ingen slutsatsen 
att interaktionen professioner emellan 
är det väsentliga. 

Struktur är 
väsentligast 

Professionernas kulturella 
krav och sociala struktur är 
det väsentliga i sociologisk 
forskning. Arbetsinnehållet 
nämns endast i fallstudier. 

Historiker har däremot påvisat 
arbetsinnehållets intima koppling till 
ett flertal professioners struktur och 
kultur. Ergo: arbetet borde stå i fokus.

Homogenitet Professioner anses som 
homogena enheter. 
Eventuell intern 
differentiering ses som ett 
led i utvecklingskedjan 
enligt ovan. 

Såväl sociologer som historiker har 
beskrivit stora interna skillnader i 
prestige, makt, etc. Ergo: interna 
processer är direkt kopplade till 
processerna professionerna emellan. 

Universell process Professionalisering anses 
vara ett givet förlopp, 
oavsett vilken tid och vilka 
förhållanden den utspelar 
sig i. 

Forskningen visar att statens ökade 
betydelse samt byråkratisering har 
påverkat professionaliseringen. 
Särskilt från europeiskt håll har 
skillnader från det angloamerikanska 
förloppen och förhållandena påvisats. 
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Friedson (1994) menar att den framtida forskningen kommer att omfatta fler historiska 

jämförelser, komparativa studier (särskilt internationella sådana) och med närmare 

granskning av en viss profession i relation till de närmaste konkurrerande professioner 

som Abbott (1988) lägger upp till i sin modell. Även de stora forskargrupperna i 

Torstendahl och Burrage (1990) samt Burrage och Torstendahl (1990) instämmer i 

betydelsen av den kulturspecifika omgivningen. Statsmakternas roll kommer att tillmätas 

mer vikt medan det starkaste monopoltänkandet, tillsammans med de ”revisionistiska” 

synsätten, kommer att minska i betydelse (Friedson, 1994). Dessutom uttrycker Friedson 

(ibid.) en förhoppning om att forskningen skall komma att studera det arbete de 

professionella faktiskt utför och därvid angripa vilken påverkan kunskap och arbete har 

på professionaliseringsprocessen. Teorigrunden borde handla om en bredare yrkes- och 

arbetsfördelningsteori (ibid.) och hur yrkesgrupperna beviljas jurisdiktioner av sina 

arbetsgivare, medarbetare, klienter eller indirekta finansiärer (Torstendahl, 1990).   

 

TEORI 

Professioner som fenomen 

Vad utmärker en profession? 

” ’Profession’ is synonymous with ‘occupation’: it refers to specialized 

work by which one gains a living in an exchange economy. But it is not 

just any kind of work that professionals do. The kind of work they do is 

esoteric, complex, and discretionary in character: it requires theoretical 

knowledge, skill, and judgement that ordinary people do not possess, 

may not wholly comprehend, and cannot readily evaluate. Furthermore, 

the kind of work they do is believed to be especially important for the 

wellbeing of individuals or of society at large, having a value so special 

that money cannot serve as its sole measure: it is also Good Work. It is 

the capacity to perform that special kind of work which distinguishes 

those who are called professional from most other workers (Friedson, 

1994, s 200)”. 

 

Professioner som fenomen är svåra att greppa i sin helhet, dels för att forskningen är 

splittrad, dels för att fenomenet i grunden är mycket komplext. Beaktar man exempelvis 

 9



Tillfällig terrorbalans i testområdet 

det faktum att en profession är en del av ett samhälle med sina dimensioner utav 

statsskick, historia, kultur, politik, värderingar osv. – anar man redan en mängd 

särpräglade och mångsidiga förhållanden med varierande påverkan på 

professionsfenomenet. Lägg därtill förhållandet att en profession utgörs av en mängd 

individer med förvisso en del gemensamt men även med oräkneliga skillnader ifråga om 

personlighet, intressen, värderingar, etc. Dessa individer kan sedan organisera sig i en 

eller flera konstellationer. Klienter, arbetsgivare och verksamheter kan variera stort. 

Regelverk, konkurrenter och samarbetspartners är likaså legio. Denna komplexa bild skall 

förhoppningsvis klarna under resans gång. 

 

Vad är då en profession? Själva ordet härrör ur latinets professio och betyder yrke, fack 

(Henriksson, 1989). Verbet bakom glosan heter profiteor, jag förklarar öppet (ibid.).  Ett 

yrke är direkt relaterat till arbete och specifikt hur arbete fördelas (division of labor). Arbete 

och i synnerhet lönearbetet är för det första ansett som själva hörnstenen i det samhälle 

vi lever i (Beck, 1986). Arbetet är så pass centralt att det vid sidan av familjen är den 

främsta källan till identitet och trygghet (ibid.). Av detta följer att eventuella systematiska 

förändringar av lönearbetet oundvikligen medför en förändring av samhället. 

 

Den generella fördelningen av arbetet är dock inte tillräcklig för att beskriva professionen 

eftersom begreppet är laddat med någon form av särart jämfört med hur arbetsfördelning 

i övrigt fungerar. Professionernas särskildhet har framhävts via en mängd detaljerade 

karakteristika i litteraturen. Man behöver dock inte ha en snävare definition än: 

”professions are somewhat exclusive groups of individuals applying somewhat abstract 

knowledge to particular cases (Abbott, 1988, s 318)”. Denna relativt lösa definition, 

anammad i detta arbete, är fullt tillräcklig för att föra meningsfulla resonemang och 

granska de krafter som spelar in i den professionella världen. Definitionen låter även ana 

två av tre övergripande karakteristika hos professioner: besittandet av särskild kunskap1 

jämte att de består av organiserade grupper av individer. Därutöver märker man en större 

grad av autonomi i bemärkelsen av kontroll över det egna arbetet, än hos andra yrken. 

Begreppet profession ses alltså här som i utgångsläget liktydigt med yrke, dock är vissa 

drag i en glidande skala mer utpräglade hos professionen.  

                                                 
1 Kunskapstemat är rikligt belyst ur olika infallsvinklar i litteraturen: t ex gällande olika typer av kunskap 

(Svensson, 1989, 1990); språklig reflektion, tyst kunskap, know-how och autonoma traditioner (Rolf, 1995); 

att med hjälp av ett kunskapsområde monopolisera ett kunskaps- och verksamhetsfält (Hellberg, 1985). 
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Kunskap motiverar och förutsätter alltså autonomi (Abbott, 1988; Friedson, 1994; Rolf, 

1995). Autonomi nås och bibehålls framförallt genom att organisera sig (Abbott, 1988). I 

synnerhet gäller det på de offentliga och juridiska arenorna (ibid.). De organiserade 

grupperna är de väsentliga aktörerna som ständigt knuffandes utgör professionssystemet 

(ibid.).  

 

Kunskap 

I grunden syftar expertkunskapen till att hantera problemställningar. Arbetet med 

uppgiften i fråga ger kulturell kontroll och legitimeras av formell kunskap härrörande ur 

grundläggande värderingar (Abbott, 1988). Torstendahl och Burrage (1990) samt Burrage 

och Torstendahl (1990) menar att grupper baserade på en delad problemlösningskunskap 

existerar. Huruvida experter hanterar problemställningarna eller gemene man gör det, 

skiljer sig från kultur till kultur och från tidevarv till annat (Abbott, 1988; Torstendahl, 

1990). Behövs professionella egentligen? Ja, man kan anföra att någon form av specialist- 

eller expertkunskaper behövs i ett samhälle (Friedson, 1994; Rolf, 1995). De-

professionalisering och proletarisering av expertkunskaper har varit såväl teoretiska 

modeller i forskningen som politiska ideal, framförallt under det Friedson (1994) 

beskriver som den kritiska epoken i forskningen. Det främsta problemet med dessa 

tankegångar är att när ny kunskap utvecklas är professionerna i vart fall ett steg före en 

aldrig så upplyst allmänhet (ibid.). Professionerna har därmed alla förutsättningar för att 

bibehålla ett kontinuerligt kunskapsgap. 

 

Även om föreliggande arbete inte avser att avhandla kunskapsteoretiska eller 

kunskapsfilosofiska resonemang bör dock ett par punkter tas upp. En kort och kompakt 

inblick i professioners kunskapsstruktur och tillämpningen av den behöver ges. Det enkla 

skälet till detta är att vi härigenom finner ett antal svaga punkter där konkurrenter kan 

sätta in jurisdiktionsangrepp. 

 

Man kan dela in professionella problem i objektivt respektive subjektivt grundade (Abbott, 

1988). De objektiva är kopplade till mer stabila och svårangripbara yttre fenomen, snarare 

än att syfta till slutgiltiga sanningar (ibid.). Subjektivt grundade problem härrör istället ur 

det mer aktuellt kulturella (ibid.). Exempel på objektiva är: (a) teknologier såsom datorer 

och informationsteknologi, (b) organisationer såsom skolsystemet eller socialvården, (c) 
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naturfenomen såsom stora delar av meteorologin eller astronomin omfattar, samt (d) 

långsamt föränderliga kulturella fenomen såsom konceptet om privat ägande. En 

iakttagelse gällande de objektivt grundade problemen är att de är svårare och kräver mer 

energi att omtolka och reducera till en variant av en utmanarprofessions arbete. De 

subjektiva kvaliteterna skapas av jurisdiktionsinnehavarna. Abbott (ibid.) menar att 

professionerna framförallt gör sina jurisdiktionsanspråk relaterat till den klassiska 

problemlösningssekvensen. Denna löper från klassificering eller diagnos över resonemang kring 

problemet eller slutsats till åtgärd eller behandling. Sekvensen måste inte följa den 

uppmålade ordningen, exempelvis kan slutsatssegmentet variera i omfattning eller rent av 

bli överhoppat. Man kan likaså börja såväl med diagnos som med behandling.  

 

Först i problemlösningskedjan finns en diagnostisk förvandling (Abbott, 1988). Det går 

ut på att en bild av klienten eller frågeställningen sammanställs och jämförs med 

professionella klassificeringssystem. Är kriterierna stränga kan fältet öppnas för mindre 

nogräknade individer. Vidare är det områdena som professionen typiskt inte behandlar 

som först utsätts för angrepp. Sist i sekvensen ligger vanligen behandlingen. En mycket 

specialiserad behandling, till skillnad från en generell är typiskt lättare att kontrollera. 

Allmänhetens stöd kräver också mätbar framgång. Misslyckad behandling är den främsta 

angreppspunkten. Dock kan både för ”svårmätta” och för ”lättmätta” stöta på problem. I 

det förra fallet är det svårt att motivera den ena professionens åtgärd framför en annans. 

I det senare är det för lätt att jämföra och vederlägga behandlingen. (ibid.). Slutsatser, 

som koppling mellan diagnos och behandling kan man ha en eller flera chanser till att dra 

(ibid.). Är man vad Abbott (ibid.) kallar en multichansprofession kan man unna sig lyxen av 

uteslutningsmetoder, exempelvis diagnostiska behandlingar. Svagheten i detta är givetvis 

att en högre felprocent gör det svårare att påvisa behandlingsframgång. Dessutom ökar 

tidsåtgången i problemlösningskedjan, vilket i sig är en angreppspunkt (ibid.). Långa kedjor 

är alltså mer sårbara än korta, eftersom de blir svårare att legitimera. Dock märker man 

att alltför korta eller rutinmässiga problemlösningskedjor kan leda till ifrågasättanden av 

behovet av professionell hantering. Rutinmässiga uppgifter kan därmed delegeras till 

subordinerade. Skulle man behålla uppgiften är dock det enda försvaret att oinvigda kan 

missa allvarliga specialfall. Oavsett förefaller ”lagom” långa kedjor vara bäst för kontroll 

över jurisdiktionen. 
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Slutligen måste den akademiska kunskapens tre viktiga funktioner lyftas fram. Vad gäller 

kontrollen över jurisdiktioner är den legitimerande grund som ges mest väsentlig. Skulle 

denna legitimering saknas öppnas området upp för angrepp. Vidare, och kanske det man 

spontant tänker på med akademin framför ögonen – är den forskning och därigenom 

framtagna nya kunskapen gällande alla tre steg i problemhanteringen givetvis viktig. 

Misslyckas utvecklingen av ny kunskap försvagas jurisdiktionen gradvis. Slutligen är 

utbildningen och träningen för professionen av vikt; i synnerhet förmågan att träna den 

egna professionen ger mer säkerhet än om man inte besitter denna. Det är exempelvis 

inte ovanligt att dominans bibehålls bl.a. genom kontroll av träningen utav subordinerade 

professioner. (Abbott, 1988). 

 

Autonomi 

I vilket syfte och i vems tjänst den professionella autonomin skall finnas har dryftats 

långtgående – inte minst i kritiska ordalag under 1960- och 1970-talen (Friedson, 1994). 

När en grupp får större kontroll och därmed mer makt än vad andra har är givetvis 

skälen till, samt karaktären och omfattningen av denna makt väl värd att granska. Temat 

är dock omfattande samt får lätt en normativ och värderande karaktär. Föreliggande 

studie avser inte att ge sig in i denna debatt utan utgår från att professioners autonomi är 

en realitet, samt en nödvändighet (Friedson, 1994; Rolf, 1995). Maktdebatten har vidare 

en koppling till vad som antas driva professionerna. Tanken, liksom debatten, förs lätt in 

på en dimension av allmännytta gentemot professionell egennytta – eller altruistiska 

motiv kontra egoistiska – om man så vill. Inte bara professionsforskningen (Abbott, 

1988), utan också statsvetenskapen (Vedung, 1998) pekar på en överlevnadsfokusering 

hos ämbetsmännen. Undertecknad anser likaså att egennytta inte kan uteslutas som en 

drivkraft för professionernas strävan efter kontroll över sitt arbete. Dock är inte den 

underliggande frågan så enkel att den kan reduceras till antingen altruistiska eller 

egoistiska motiv. Här hävdar Saks (1995) att gedigna studier ännu ej gjorts om till vilken 

grad professionella egenintressen faktiskt är underordnade allmänintresset. Vidare anförs 

det att professionernas lojaliteter i grunden är månghövdade (Friedson, 1994). 

Professionerna karaktäriseras av lojalitet såväl gentemot den egna kåren och dess 

kunskapsbas, gentemot sin arbetsgivare eller organisation (inklusive det egna företagets 

lönsamhet), som gentemot klienterna (ibid.). Professionerna besitter makt, det är tveklöst, 

men deras trovärdighet förutsätter att de kan uppvisa en balans i lojaliteten till de tre 

nämnda storheterna. De måste visa prov på egenkontroll och att privilegierna inte 
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missbrukas. Exempelvis tvingas de att garantera en miniminivå på kunskap och 

professionalitet i samband med rekrytering av individen till professionen. Miniminivån 

garanteras ofta genom utbildnings- eller träningsmeriter. Yrkeskårerna sätter dessutom 

ofta upp etiska principer för att kunna påvisa egenkontroll, samt reglera relationerna såväl 

mellan professionens medlemmar som gentemot gemene man (Abrahamsson, 1985; 

Abbott, 1988; Friedson, 1994; Yrkesetiska principer för psykologer i Norden, 1998). 

 

Privilegierna, vad gäller större grad av autonomi över det egna arbetet, erhålls således på 

grund av, samt för att kunna göra bruk av den särskilda kunskap professionerna besitter. 

Kunskapen och tillämpningen utav den måste ge nytta till klienter, organisationer och till 

det samhälle kåren ingår i. Ofta finns även en riskdimension som skäl till privilegierna. 

Skulle kunskapen nyttjas på ett felaktigt sätt finns exempelvis en fara för allmänheten. 

Denna omsorg om tredje man utifrån en verklig hotbild är givetvis viktig, varvid den 

också sannolikt berättigar särställning och privilegier för professionen ifråga. Makten 

medför motsvarande ansvar och krav på tillförlitlighet. Det är samtidigt det främsta 

argumentet professionerna använder för en ökning av deras autonomi (Abbott, 1988; 

Saks, 1995). Ibland är det rentav ett slentrianmässigt använt argument. Kampen om vad 

som är kvacksalveri och vad som är ”äkta vara” upphör aldrig. Man försöker skydda 

klienter, liksom sin arbetsorganisation och inte minst sin kår (Friedson, 1994). Denna 

jämkning av lojaliteter står i skarp kontrast till hänsynslösheten mot konkurrenter. 

Torstendahl (1990) anser det påvisat att kunskapsbaserade grupper aldrig har haft total 

autonomi. Däremot beviljas de jurisdiktioner av sina arbetsgivare, medarbetare, klienter 

eller indirekta finansiärer (ibid.).  

 

Organiserade grupper 

”The link of jurisdiction embodies both social and cultural control. The 
cultural control arises in work with the task and is legitimated by formal 
knowledge that is rooted in fundamental values. The social control arises 
in active claims put forth in the public, legal, and workplace arenas. This 
social and cultural control differs from the classic hallmarks of 
professionalism in a simple and profound way. It is exclusive. A 
profession is not prevented from founding a national association because 
another has one. It can create schools, journals, ethics codes at will. But 
it cannot occupy a jurisdiction without either finding it vacant or fighting 
for it (Abbott, 1988, s 86)”. 
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Professionerna betraktas såsom ett sammanhängande system, en ekologi – det 

”professionella systemet” (Abbott, 1988). Förändring, framgång eller professionell ”död” 

är aldrig enbart ett resultat av en enskild professions agerande – det är i lika stor 

utsträckning en reflektion av vad deras konkurrenter gör, deras ”mående” och deras 

förändringar, framgångar eller rentav frånfällen. I systemet ingår givetvis utpekbara 

professioner. Begreppet yrkeskår ger i sig en illustration: ”kår” är inlånat från franskans 

corps, ytterst härlett från latinets corpus, kropp, korporation (Henriksson, 1989). En 

yrkeskår förutsätter således någon grad av organisation, varmed en sammanhängande 

kropp framträder. Organiserade grupper har också i de flesta avseenden enbart fördelar i 

kampen. Vidare befinner sig detta organiska (Morgan, 1998) professionella system i en 

samhällelig kontext. De större samhällskrafterna dikterar många av de villkor under vilket 

arbete bedrivs (exempelvis efterfrågan på tjänsterna, organisationsstrukturer, lagar, 

politisk vilja och värderingar, kulturella traditioner). Arbetsuppgifter kan till och med 

tillkomma, försvinna eller förändras utifrån dessa yttre krafter. Jordmånen för den 

professionella skogen måste därför också vigas uppmärksamhet 

 

Fokus på arbetet, till skillnad från strukturer, är väsentligt för förståelsen av professioner 

(Abbott, 1988; Friedson, 1994). Arbetsinnehållet är det som förändras, varmed 

kontrollen över arbetet leder professionerna in i konflikter med varandra.  Av detta följer 

att professionerna är avhängiga varandra. När arbetsinnehållet alltmer går isär leder det 

också ofta till differentiering inom en profession. Bärande är således professionens 

koppling till sitt arbete – och länken benämns ”jurisdiktion” (ibid.). Jurisdiktion avser i 

vanligt språkbruk ”rätt att utöva rättskipning och döma … inom ett visst sakområde 

(Nationalencyklopedin, 2000)”. I föreliggande arbete används begreppet givetvis med 

mindre betoning på den juridiska betydelsen och mer på professionell kontroll över 

uppgifter eller sakområden. Därmed är jurisdiktion här snarast liktydigt med rätt att agera 

utifrån professionellt omdöme inom ett visst sakområde. Det är framförallt hur den rätten ser ut 

som kommer att diskuteras.  

 

Påverkansnivå 1: större samhällskrafter 

Organisationer och teknologi 

Omgivande social miljö påverkar professionerna genom att öppna och stänga 

jurisdiktioner (Abbott, 1988). Ofta är denna samhälleliga påverkan slumpmässig. Abbott 
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(ibid.) lyfter särskilt fram teknologier och organisationer som de krafter under de senaste 

tvåhundra åren som givit störst effekter. Mekaniska, elektroniska och kemiska 

landvinningar inom teknologin har skapat massor av nya professionella uppgifter och 

därmed nya jurisdiktioner och följaktligen också professioner som har erövrat dessa. Å 

andra sidan har en del områden också stängts och försvunnit. Vi har sett födelsen av 

radiologer, diverse datoryrken och flygtekniker såväl som frånfallet av stinsar och 

arméerna av skrivmaskinister. De yrkesgrupper som varit alltför starkt knutna till en 

specifik teknologi och därmed inte lyckats abstrahera sin kunskap när tekniken förändrats 

är som regel de som försvunnit (ibid.). Organisationer har om möjligt påverkat mer än 

vad teknologier gjort. Enbart faktum att organisationerna blivit större än vad de tidigare 

varit har skapat behov av administration och så kallad management (ibid.). Man märker 

samma sak i olika länder oavsett om den privata eller den offentliga sektorn är 

dominerande. Värt att notera är också att de professioner som är teknologibaserade 

hitintills har varit mer känsliga än de organisationsbaserade, vilka i stort sett oavkortat har 

överlevt.  Dock kan man ana att en potentiell nedmontering av välfärdsstaten skulle 

kunna få oförutsedda konsekvenser för just de organisationsbaserade professionerna. 

Möjligen kan man använda den under senare år kraftigt nerskurna försvarsmakten och de 

konsekvenser som följer för officerskåren som exempel. De som innehar liknande 

positioner i liknande organisationer har tenderat att så småningom sluta sig samman. 

Exemplen på professioner som kommit till världen genom nya organisationer är många; 

de amerikanska psykiatrerna var från början en sammanslutning av chefer på 

sinnessjukhusen; vidare märker man lärarna och bibliotekarierna för att nämna några 

uppenbara.  

 

Utöver teknologi och organisationer kan man även peka på sådant som folkrörelser, 

byråkratin i sig, massmedia och staterna som viktiga krafter. Oavsett vilka krafterna är 

kan de ha såväl direkta som indirekta effekter (Abbott, 1988). En typisk direkt effekt är att 

en ny jurisdiktion skapas. De indirekta effekterna är däremot inte nödvändigtvis lika 

uppenbara och är mer långtgående till sin natur. Bland många tänkbara indirekta effekter, 

märks tre: commodification, the creation of the problem of adjustment samt dominance of organized 

capital (ibid.).  

 

Den första benämningen är något besvärlig att översätta till svenska, men handlar om att 

exempelvis teknologier kan medföra att de professionella och därmed för konsumenten 
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eller klienten svårgripbara tjänsterna görs till lättillgängliga varor. Abbott (1988) 

exemplifierar med de juridiska formulär man kan köpa i vilken bokhandel som helst, 

samt med vad datorerna och programvaror som SPSS har betytt för hanteringen av 

statistik. Det handlar alltså om att krafterna ifråga suger upp expertis och därmed arbete 

från professionerna. 

 

Organisationssamhället har även medfört det Abbott (1988) kallar anpassningsproblemet. 

Behovet av professionella som kunde hjälpa individerna att möta livet i det organiserade 

och strukturerade samhället har bara fortsatt att växa. Psykologer och psykiatrer är de 

kårer som särskilt lyfts fram av Abbott som sådana ”anpassare”. Han menar att 

anpassningen i kliniska sammanhang definieras som ett personligt känslomässigt 

problem. Det arbetspsykologiska sammanhanget är särskilt intressant eftersom det är en 

preventiv anpassning – ”the psychological profession tracks individuals into places where 

they will ’most effectively realize their potential,’ or, to put it from the organizational 

society’s point of view, where they will least disrupt the flow of organizational life (ibid. s. 

148)”. Möjligen kan man fråga sig om Abbott förbiser psykologens – eller någon annan 

anpassares – möjligheter till att anpassa miljöförhållandena till individen.  

 

Ytterligare en indirekt effekt av organisationssamhället är, enligt Abbott (1988), att det 

organiserade kapitalet dominerar – framförallt i samhällen med svagare statskontroll. 

Kapitalet har en motsträvighet mot att acceptera vetenskapligt kunnande och att överlåta 

kontroll över kapitalflöde till en enskild profession. Detta utgör i sin tur ett av skälen till 

att management-området sällan innehåller fulla jurisdiktioner (se nedan), utan tvärtom 

delade – där flera professioner får samsas om kontrollen. 

Politik i professionernas omvärld 

Nationalstaten och Sverige 

Lingvister hävdar att nationalstaten och dess språk, via den statliga förvaltningens 

ämbetsmannakår, har en intim koppling till professionerna (Janson, 1997). llustrativt nog 

heter psykologutbildningen i Norge embetsstudium i psykologi. Etnologerna Ehn, Frykman 

och Löfgren (1993) menar att nationalstaten under 1800- och 1900-talen blivit den 

”normala” enheten för gemenskap. Den demokratiska nationalstaten definieras ofta 

”både som ett kollektiv av individer (en avgränsad grupp som delar vissa nationella 

särdrag) och som en kollektiv individ (nationen som ett handlande subjekt, med en vilja 
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och ett öde) (Löfgren, 1993, s. 54)”. Likheten till hur vi ser på professionerna är 

påfallande – särskilt vid jämförelse med resonemanget om organiska metaforer ovan. Om 

det är så att nationalstatens och professionernas framväxt går hand i hand är likheten inte 

mindre intressant. Det specifika samhället, dess stat och dess kultur påverkar 

professioner mycket och olika (Abbott, 1988; Torstendahl och Burrage, 1990; Burrage 

och Torstendahl, 1990). Detta har även påvisats gällande arbetspsykologisk testning 

(Herriot, 1992 utifrån Hofstede, 1980).  

 

Man kan vidare använda Hellbergs (1985) professionstypologi för att schematiskt greppa 

drag hos olika verksamhetsområden, bland annat ifråga om dess närhet till staten. Hon 

gör alltså en uppdelning mellan L- respektive T-professioner (se Tabell 2). De förra 

handlar i huvudsak om människan, eller det levande och de senare omfattar tingen eller 

det ickelevande (ibid.). Till L-professionerna räknar Hellberg uttryckligen psykologerna. 

Hon menar att L-professionerna är att anses som de ”renaste”, vilket tillsammans med 

gruppernas olikheter förklaras av att ”L-professionernas framväxt och verksamhet [kan] 

sägas vara nära knutna till staten medan T-professionernas knyter an till kapitalet (ibid. s. 

27-28)”. Även om denna typologi förefaller fokuserad på form och struktur snarare än på 

arbete som grundval för professioner är den dock illustrativ i sin översiktlighet. Om man 

omtolkar den till fokus på olika miljöer ser man att arbetspsykologisk testning till stor del 

bedrivs i T-kolumnen. Majoriteten av psykologkåren befinner sig tvärtom i L-kolumnen. 

Psykologerna hämtar i huvudsak sin ”image” från L samtidigt som de mycket väl önskar 

bära med sig denna in i det andra fältet när arbetspsykologisk testning ska användas!  

 

Tabell 2 

Professionstypologi, utifrån Hellberg (1985) 

 Professionstyp 

Egenskaper L T 

Utbildning En enda på högskolenivå Flera på olika nivåer 

Yrkesbestämning Statlig legitimation Egen auktorisation, medlemskap, titlar 

Klient Människa Organisation 

Arbetsmarknad Offentlig Privat 

Huvudman Stat-politiker Kapital-kapitalägare 
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Utöver nationalstatens och yrkeskårernas generella närhet måste en ovanligt hög grad av 

facklig organisation noteras i närområdet. Sverige liksom de övriga nordiska länderna 

sticker ut vid internationella jämförelser. Intressant nog verkar det svenska 

föreningslivets utveckling tidsmässigt sammanfalla med nationalstatsbygget. I 

demokratiutredningens slutbetänkande (SOU 2000:1) menar man att ”ända sedan det 

vakuum som skapades vid mitten av 1800-talet, då det traditionella, patriarkala svenska 

samhället föll samman, har folkrörelserna varit viktiga aktörer inom svensk politik (s. 

197)”. Den fackliga strukturen i Sverige utmärks av att Landsorganisationen (LO) och 

Tjänstemännens centralorganisation (TCO) indelar medlemmarna, med vissa undantag, 

utifrån branschtillhörighet. Bland förbunden i Sveriges akademikers centralorganisation 

(SACO) har man tvärtom i huvudsak en indelning efter yrke och utbildning. 

Professionerna och fackförbunden sammanfaller där i en och samma organisation. 

Psykologförbundet är i sig ett tydligt exempel på att medlemskap i en facklig organisation 

förbehålls personer med en speciell professionstillhörighet.   

 

Den höga graden av föreningsorganisation i Sverige verkar dock vara stadd i förändring. 

Nedgången i antalet medlemmar tas något försiktigt upp av demokratiutredningen (SOU 

2000:1) och bekräftas tydligt av Statistiska centralbyrån (2003a). Detta gäller särskilt 

politiska partier och facket (Statistiska centralbyrån, 2003a, 2003b). Inom den fackliga 

sfären avviker SACO som kontinuerligt vuxit under samma period. Man bör dock hålla i 

minnet att en stor del av SACO: s ständiga ökning förklaras av en ännu större och 

kontinuerlig ökning av antalet personer som befinner sig i eller går igenom högre 

utbildning (Högskoleverket, 2003). Med andra ord är det inte lika säkert att SACO tar alla 

de marknadsandelar som de skulle kunna.  

 

Utöver svikande medlemstal anar man även ett framväxande annorlunda förhållningssätt 

till politiska och fackliga frågor. Framförallt verkar tillfälligt frivilligarbete öka där det 

traditionella föreningsarbetet minskar (SOU 2000:1). Det tillfälliga elementet går också 

igen i nätverkssammanslutningar. De formella organisationerna är fortfarande väsentliga 

som fundament att bygga nätverken på. Informella kontaktnät skapas ”i syfte att uppnå 

vissa specifika politiska mål fogas samman i tillfälliga koalitioner (ibid. s. 202)”. Handling 

och uppnåendet av politiska mål verkar prioriteras framför att bygga interna 

demokratiska strukturer (ibid.). Detta påminner om betoningen på förhandling mellan 

parter och nätverk i det så kallade nätverksperspektivet i statsvetenskapen (Sannerstedt, 

 19



Tillfällig terrorbalans i testområdet 

2001). I övrigt märker man att andelen passiva föreningsmedlemmar ökar på bekostnad 

av aktiva och personer med förtroendeuppdrag (SOU 2000:1; Statistiska centralbyrån, 

2003a). Medlemskårerna blir dessutom äldre, eftersom återväxten i ungdomsgenerationen 

är dålig (Statistiska centralbyrån 2003a).  

 

Sverige har alltså gällande föreningsliv och politisk organisation haft ovanligt hög andel 

av formella sammanslutningar. Detta har vi än idag, men samtidigt märks en pågående 

förändring av grundvalarna för politisk aktivitet, samt för de i studien berörda 

professionernas fackliga medlemsbas. Rådande ordning verkar för närvarande bestå, men 

ter sig däremot inte lika självklar som den en gång gjort.  

Mötet mellan Sverige och det överstatliga EU 

I dagsläget finns en trend bort från nationalstatens guldålder. Tidens melodi är regionen 

som enhet, vilken i storlek påminner om det medeltida furstendömet. En än starkare 

konkurrent om inflytande är den politiska och ekonomiska enheten EU. En i vart fall 

tänkt fri rörlighet på den europeiska arbetsmarknaden, homogenisering av lagstiftning 

och ambitioner om motsvarande homogeniserad utbildning är viktiga faktorer redan idag. 

Det får vara osagt om hur långt EU kommer att gå som en rätt och slätt större variant av 

nationalstaten. Kanske blir det något mellanting eller något nytt. Flera scenarier är 

tänkbara (Levin och Nordfors, 1998). Oavsett bör politik beaktas både på nationell och 

på överstatlig nivå.  

 

EU: s ena grundpelare – den fria rörligheten av arbetskraft – är särskilt intressant. Den 

planerade unionsutvidgningen österut med tio ansökarländer går raskt framåt. Här kan vi 

få in fler yrkesfolk och för all del även annorlunda post-sovjetiska professionskulturer. 

Samtidigt dras samtliga EU-länder inklusive ansökarländerna med allvarliga demografiska 

problem i och med en åldrande befolkning. Rauhut (2002; 2003) menar att högutbildad 

arbetskraft måste komma från Västra Asien och Nordafrika. Detta är dock inte enkelt när 

”Schengenavtalet och EU:s invandringspolitik syftar medvetet till att stänga ute personer 

(ibid.)” just från dessa områden. Skulle det finnas några professionella att ta av hettar 

jurisdiktionskampen givetvis till. Abbott (1988) menar att jurisdiktionsangripare i det 

nationella professionella systemet kan ympas in från utlandet. EU: s fria rörlighet ger i 

den bemärkelsen fler möjligheter till angrepp. För närvarande okända konkurrenter kan 

därför, behjälpta av den fria rörligheten, dyka upp. Det borde dock också medföra fler 

möjligheter till försvar av jurisdiktioner, något Abbott inte talar om. Demografiskt rigida 
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professioner som annars har svårt att anpassa sig efter förändringar i efterfrågan (ibid.) 

skulle kunna öka sina möjligheter. Läkarna, liksom psykologerna räknas till dessa 

demografiskt rigida professioner. Ser man på de två senaste årens utfärdade 

läkarlegitimationer utgör personer med utländska utbildningar närmare 45 procent 

(Socialstyrelsen, 2002; Wessman, 2003). Jämförelsevis utfärdas knappt 9 procent av 

psykologlegitimationerna till personer med utländsk utbildning (Socialstyrelsen, 2002). 

Följaktligen finns det exempel på att den överstatligt garanterade fria rörligheten av 

arbetskraft europeiska länder emellan även kan användas som ett sätt att försvara 

inhemska befintliga positioner. Erkännande av utländska examina är knappast 

problemfritt men leder sannolikt till ökad anpassningsbarhet för den aktuella 

professionen.  

  

Sammanjämkningen eller den så kallade harmoniseringen av utbildningar i unionen pågår, 

om än inte i raketfart. Bologna-deklarationen från 1999 med högt strävande 

målsättningar till år 2010 – får sägas vara ett av startskotten för den process som pågår. 

Man märker också toppmötet i Lissabon 1997 där konventionen om erkännande av 

utländsk högre utbildning inom Europa undertecknades. Av det har följt att bland annat 

diploma supplements, från och med den 1 januari 2003, utfärdas till varje examensbevis. 

Diploma supplements kan helt enkelt sägas vara en innehållsförteckning över vad som 

ingått i individens utbildning. Sådana inledande operativa mål om ”examensstrukturens 

tydlighet och internationella jämförbarhet (Ds 2003:4, s. 46)” följs från olika håll av mer 

genomgripande ansatser. Man märker till exempel ”EuroPsy” projektet, finansierat av 

EU: s Leonardo Da Vinci program och drivet av European Federation of Psychologists’ 

Associations (EFPA). EuroPsy handlar om att ta fram en gemensam psykologexamen i 

hela Europa. Den berör såväl examensstrukturens nivåindelning, söker undanröja hinder 

för fri rörlighet för bland annat studenter och lärare samt kan också sägas syfta till att 

utveckla den ”europeiska dimensionen” som definierat av Bologna-deklarationen. Enligt 

egen utsago är man i egenskap av unika föregångare i ett sådant försök långt framme i sin 

egen process – så pass att ”when successful, this initiative is likely to be followed by 

other professions, not only in related fields, but across the entire economy (EuroPsy, 

2003)”. Ambitionsnivån är dock utan tvekan tydlig i EuroPsy-projektet. För 

psykologerna i Sverige kan man se hur ett framgångsrikt projekt naturligt kan leda till 

krav på att klassas som ”europapsykologer” på lik fot med europaläkare i Socialstyrelsens 

författningssamling (2003:4). Idag ligger psykologerna bland andra professioner under 
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”nivå 1”, dvs med 3 år eller mer på högskola. Man börjar nu även från de svenska 

statsmakterna se förslag till att utforma det inhemska examenssystemet till tre olika nivåer 

som bättre skall passa in med övriga Europa (Ds 2003:4). I EU: s egna organisation, en 

utpräglad förvaltningsorganisation (Vedung, 2001), är det märkbart vilken vikt som 

tillmäts utbildningslängd (European Personel Selection Office, 2003).  

 

Den överstatliga synen på formell utbildning är relevant eftersom professionerna som 

gör anspråk på arbetspsykologisk testning gärna har formell akademisk utbildning. 

Särskilt gäller det de utvalda aktörerna i föreliggande studie. Strikt rangordning både 

mellan och inom yrkesgrupper utifrån exempelvis utbildningslängd är samtidigt mest 

utmärkande för offentlig sektor (Hellberg, 1985; Torstendahl, 1990) och för 

organisationer som sjukvården (Abbott, 1988). I det privata näringslivet är 

frihetsgraderna större, upptagenheten med formella behörigheter mindre och individuell 

konkurrens mycket vanligare (Torstendahl, 1990). Även om utbildningspolitiken alltså är 

värd diskussion här bör man minnas följande: den arbetspsykologiska testningen utförs 

till stor del i en sektor där det tidigare resonemanget spelar mindre roll. 

 

Etablerade kårer ska enligt Abbott (1988) kunna använda sig av statsapparater för skydd 

samt för att förhindra utmanare från att utveckla ”the internal structure necessary for 

sustained attack (s. 95)”. Om det är fråga om nationalstatens eller EU: s apparater är 

kanske egalt. Ska dagens yrkesgrupper vinna dubbel fördel förutsätter det nog att de visat 

framfötterna. En stillastående tro på egen hävdvunnen makt förefaller vara att göra sig 

själv en björntjänst. I synnerhet torde detta gälla när både arbetskraftsrörlighetens och 

utbildningspolitikens konsekvenser kan gå åt så många olika håll. 

 

Värderingar 

Värderingar påverkar all mänsklig perception och aktivitet, ibland på ett avgörande vis. 

Värderingar påverkar individer, organisationer likväl som samhällen. Omvänt är samma 

storheter även bärare av värderingar. Eftersom fenomenet är allmänmänskligt, snarare än 

specifikt relaterat till professionssystemet avhandlas det för enkelhetens skull under 

kapitlet om samhällskrafter. Till livs får vi alltså några exempel på värderingars inflytande 

på det aktuella området. 
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Politisk ideologi, människosyn och ideologiska trender påverkar både samhälleliga 

ansatser och synen på vetenskap och dess metodval. Man märker exempelvis 1900-talets 

sociala ingenjörskonst, med såväl socialistiska som fascistiska förtecken. Krav på och 

drömmar om deprofessionalisering har likaså kommit från både politisk höger och 

vänster (Saks, 1995; Abrahamsson, 1985; Friedson, 1994). Där någon form av politisk 

styrning finns får ”olika syn på lagar som styrinstrument (Sannerstedt, 2001, s 25” 

konsekvenser för professionellt handlingsutrymme. Marxistiska ansatser som den i 

Sverige välkända ”Konsten att dressera människor” (Christiansson, Fahlén, Flordh, 

Grosin, Hedlund, Hofsten, Thernlund, Thorell och Ågren, 1969) medförde en mycket 

uttalad åsikt om arbetspsykologin som vetenskapligt område och mer specifikt testerna 

som metoder och verktyg. Även Andersson (2001) menar att skiftet mellan 1960- och 70-

talen medförde en ny tid då organisationsutveckling och ”konsulten som utredare och 

’tidsstudiespecialist’ i tayloristisk anda (s 19)” byttes ut mot ”fokuseringen på människans 

villkor och behov i arbetslivet (s 19)”. Samhälleliga värderingar som dessa fick mycket 

direkta konsekvenser för synen på tester (och användarna utav dem). Inte minst märker 

man hur psykologkårens interna opinion svängt över tid. Från att testerna hade varit ett 

väl ansett och viktigt instrument för psykologerna så kom en vändning under det radikala 

1970-talet (Waldenström, 2000). Testerna ansågs förringa människan och bli använda i 

kapitalets tjänst mot arbetaren. En liknande managerialist inställning finns hos det Herriot 

(1992) benämner den psykometriska subkulturen. Som motsats till detta beskriver han den så 

kallade sociala förhandlings-subkulturen. Denna ska utgå från i princip motsatta 

grundantaganden och värderingar. Relativa perspektiv samt en syn på arbetsgivare och 

arbetstagare som tämligen likvärdiga klienter är däri honnörsord. Herriot menar vid en 

jämförelse av subkulturerna att trots att den psykometriska har en ”impressive supportive 

academic ideology and is strong in technological sophistication, it may not be appropriate 

for the current environment. Only a subculture whose ideology, assumptions, and values 

are changing in accord with economic, political, social, and organizational developments 

will ensure our survival as a profession … (ibid. s 139)”. 

 

Utöver allmänna värderingar i samhället spelar de en tydlig roll i olika professionella 

grupperingar, från centralorganisationer till kårer. Svensson (1999) bekräftar den gamla 

uppfattningen om att professionella tenderar mot politiskt konservativa värderingar i 

jämförelse med den allmänna befolkningen. Samtidigt noterar han en ökning av splittring 

i vänster-höger-skala mellan offentligt respektive privat anställda bland de professionella. 
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Det finns, jämfört med allmänheten, en signifikant skillnad i röstbeteende samt i politiska 

värderingar. Trots detta, säger Svensson, att ”the differences or splintering between 

occupational groups, between genders, between sectors, between different organisational 

layers, and between individual’s social class origins, are so great that one can hardly speak of 

an aggregate, let alone of a cohesive collective and potential political actor [min kursivering] (s. 103)”. 

Det senare är i sig en intressant kommentar med stor bäring på SACO: s förutsättningar 

för att agera politiskt å samtliga sina medlemmars vägnar. Splittringen mellan SACO: s 

medlemsförbund, samt inom dessa förbund, skapar grundläggande svårigheter för att 

bedriva en gemensam politik. Enskilda yrkeskårer förefaller således också kunna ha en 

partipolitisk lutning, vilket även antytts ovan av Christensson et al (1969), Waldenström 

(2000) och Andersson (2001). Jurisdiktionskampen skulle kunna påverkas av 

ställningstaganden gällande exempelvis: synen på det offentligas kontroll över de 

verksamheter professionerna befinner sig i, privat och professionellt kontrollerad 

verksamhet, lagstiftning och andra starka gränsmarkeringar, synen på demokrati inom 

professionen och hur den organiserade kåren bör agera och driva professionsfrågor.  

 

En möjlig länk mellan psykologkårens värderingar och individens skulle kunna utgöras av 

den starka samstämmigheten mellan merparten av psykologisk forskning och den vårdande 

föräldramoraliteten (Lakoff, 1996). Grundläggande moraliteter ska enligt denna teori vara 

mycket tongivande för alla politiska resonemang. Å andra sidan finns givetvis de mer 

traditionella sambanden mellan kön, verksamhetssektor och så vidare som Svensson 

(1999) redogör för.  

 

Vid en sammanfattning framgår att flera olika typer av värderingar har eller kan ha 

påverkan på professionellt handlingsutrymme (Sannerstedt, 2001), människosyn kopplad 

till bruk av verktyg (Waldenström, 2000; Herriot, 1992), individuella som kollektiva 

politiska ställningstaganden (Christensson et al., 1969; Svensson, 1999; Lakoff, 1996). 

Dessa faktorer torde ha inverkan såväl på interprofessionella relationer som på 

intraprofessionella relationer som Abbott (1988) beskriver dem. Värderingar påverkar 

arenan där kampen om jurisdiktion försiggår gällande den allmänna opinionen, likväl som 

konkurrerande professioners inställning, ambitioner och argument, likväl som den 

differentiering som finns inom professionen (ibid.). 
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Påverkansnivå 2: professionssystemet 

”The central organizing reality of professional life is control of tasks. The 

tasks themselves are defined in the professions’ cultural work. Control over 

them is established, as we have seen, by competitive claims in the public 

media, in legal discourse, and in workplace negotiation. A variety of 

settlements, none of them permanent, but some more precarious than others, 

create temporary stabilities in this process of competition. Those settlements 

reflect in some ways the social structures of the professions involved, but also 

depend on the many variables making for strength and weakness of 

jurisdiction. When taken together, all these factors tell us more than how a 

profession defines and acquires its jurisdictions. They imply that the 

professions as a group will develop in the structured pattern that I shall call 

the system of professions (Abbott, 1988, s 84-85)”. 

 

Efter odyssén i den samhälleliga skärgården ligger den nivå inför ögonen där den synliga 

kampen utspelar sig. Här handlar det om professionernas inverkan på varandra och på 

varandras utrymme att ha kontroll över professionella uppgifter och områden.  

Teorin om professionssystemet är själva kärnan i Abbotts (1988) modell. I detta avsnitt 

presenteras ett antal generella egenskaper hos det system han beskriver. Dessutom 

beskrivs källor till oro i systemet samt hur de kan fortplanta sig vidare. Ett par retoriska 

och kognitiva strategier i jurisdiktionskampen beaktas. Dessutom ska graden av 

abstraktion i professionell kunskap och dess betydelse för jurisdiktionsstyrka tas upp. 

 

Positionerna i Abbotts (1988) system är av exklusiv karaktär. En enskild profession kan 

inte ha hur många jurisdiktioner som helst. Det kan omvänt heller inte finnas hur många 

professioner som helst inom en jurisdiktion. I sin mest extrema eller starkaste form är 

principen en profession – en jurisdiktion. Det handlar därmed om ett slags 

nollsummespel, med undantag för då helt nya områden skapas. En profession kan endast 

behärska en jurisdiktion genom att finna den tom eller genom att slåss om den. 

Konsekvensen av att jurisdiktioner är exklusiva är att vad en profession gör påverkar 

också andra professioner. Professionerna bildar tillsammans ett system där rörelser i en 

del medför rörelse i andra delar. I vissa fall kan kedjereaktioner uppstå med vittgående 

effekter. Vakanserna i modellen kan skapas antingen av yttre samhällskrafter eller genom 

direkta angrepp från konkurrenter. Angrepp kan påbörjas på grund av att en ny grupp vill 
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in i systemet, av att en befintlig grupp vill erövra ny mark, eller när en befintlig 

jurisdiktion av yttre orsaker utplånas. I och med detta medför professionssystemet också 

ofelbart konkurrens och kamp mellan professioner. (ibid.). 

 

Källorna till oro i systemet är antingen yttre eller inre. De yttre källorna, exempelvis 

organisationer och teknologier, öppnar men stänger också jurisdiktioner. Härav kommer 

och går professionella uppgifter. Också grupper kommer och går. Grupper kan lämna 

systemet av flera orsaker, men särskilt när uppgifter försvinner. De kommer in i systemet 

på två sätt. Antingen via en klientuppgörelse (client settlement), där ignorerade klienter 

hanteras av paraprofessionella – vilka sedan kan kräva huvudjurisdiktionen. Vägen kan 

också gå via inhägnande (enclosure) då en grupp gör anspråk på en jurisdiktion som 

tidigare hanterats av flera professioner. En grupp kräver alltså hela den kaka som förut 

varit under delad vårdnad. Inte sällan handlar det om specialiteter från flera professioner 

som slutligen går samman i en ny yrkeskår. Inre källor till oro i systemet stärker eller 

försvagar jurisdiktioner snarare än att, som de externa, skapa eller helt slå ut dem. 

Effekten är dock gemensam – bägge leder till professioner på jakt. När en profession 

utvecklar ny kunskap eller nya färdigheter kan det stärka kårens befintliga positioner och 

därmed verka lugnande på systemet. Å andra sidan kan det möjliggöra utvidgning – vilket 

är en grundläggande skapare av oro i systemet. En annan intern källa är förändringar i en 

professions sociala struktur (vilket innefattar så kallad professionalisering). När 

professionen höjer sina standarder, sin effektivitet, och så vidare kan det vara ett led i en 

attack mot exempelvis överordnade. Det kan även vara ett led i att bibehålla sin 

konkurrenskraft. Följaktligen handlar det ofta om en kapprustning. (Abbott, 1988). 

 

Kognitiva strategier 

För att jurisdiktionsförändringar ska kunna äga rum är abstraktion, enligt Abbott (1988) 

den huvudsakliga mekanismen. Professionerna använder sig exempelvis av kognitiva 

strategier. Dessa tankemässiga grepp tillåter i sin tur vidhängande argument i 

jurisdiktionskampens retorik.  

 

Den första strategin benämns reduktion och handlar om att uppgiften i fråga kan 

reduceras till något professionen redan gör. Exempelvis kan barns stökighet föras in 

under hyperaktivitet och därmed under medicinen. Stadsplanering kan på motsvarande 

vis reduceras till en fråga om design och därmed underordnas arkitekturen. Man 
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omdefinierar helt enkelt någon annans jurisdiktion in i den egna dramaturgiska 

strukturen. (Abbott, 1988). För övrigt är ett motsvarande grepp välkänt i retoriken och 

ett klassiskt svenskt exempel är när Per Albin Hansson i riksdagens remissdebatt 1928 

genom omdefiniering stjäler borgerlighetens begrepp ”folkhemmet” och i ny betydelse 

gör det till sitt eget (Johannesson, 1998). Ett specialfall av reduktionsstrategin benämner 

Abbott (1988) ”the gradient argument”, stigningsargumentet. Resonemanget är då att om 

man redan hanterar de svåra fallen bör man även hantera de milda. Detta pekar ofta mot 

att man även ska börja hantera förebyggande åtgärder – och är ofta en reaktion på yttre 

hot. Reduktionen är slagkraftigast ju mer specifik den är. (ibid.). Den andra strategin rör 

behandling och anspråket är helt enkelt att min behandling löser problem som 

diagnosticerats av andra. Prästerskapet tjänar som exempel, eftersom de under 1900-talet 

har tagit sina behandlingar i form av pastoral omvårdnad, organiserade kyrkobesök, osv. 

och erbjudit dessa som lösningar på sociala problem, sedan psykiatriska problem och 

även medicinska. Prästerna har alltså accepterat andras diagnosticering men, med 

varierande resultat, anfört att deras behandlingar är användbara. (Abbott, 1988). 

 

Abstraktion som fundament för professionsbegreppet 

Abstraktion, jurisdiktionsstyrka och själva professionsbegreppet hänger enligt Abbott 

(1988) intimt ihop. Abstraktion är själva fundamentet i professionsbegreppet eftersom 

”many occupations fight for turf, but only professions expand their cognitive dominion 

by using abstract knowledge to annex new areas, to define them as their own proper 

work (s 102)”. Han säger också att “my theory of professional development thus creates 

my definition of professions. As is traditional, abstract knowledge is central. But the 

justification for it is new; knowledge is the currency of competition (ibid. s 102)”. 

Kunskapsmässig abstraktion ger i grunden både styrka och anpassningsbarhet.  

 

Abbott skiljer på två typer av abstraktion: den ena har att göra med bredd (lack of content) 

och den andra med djup (positive formalism). Abstraktionen kan alltså bli mer allmänt 

hållen och därmed få bredare giltighet över flera områden. Å andra sidan är det också 

möjligt att abstrahera i allt mer formaliserade och avancerade lager, vilket då ofta görs 

inom ett snävare område. Om en effektiv behandling saknas är en abstraktion på bredden 

bara en generalisering utan legitimitet. Inom management-området har flera professioner 

sökt göra sådana breddningsabstraktioner. Ingen har i dagsläget lyckats slå ut de andra. 

Går abstraktionen istället på djupet så är det svårare för andra, utan djupa kunskaper, att 
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angripa. Ta partikelfysik som exempel där de flesta människor saknar kunskaper för att 

ifrågasätta fysikernas ståndpunkter. Risken med ett alltför stort djup är svårförståelighet. 

För framgångsrika jurisdiktionsanspråk behöver allmänheten ha en så pass stor förståelse 

för arbetsuppgiften och argumenten för kontroll över den att de kan uppskatta behovet 

av de professionella. Å andra sidan får det inte verka för banalt. Abbott uttrycker det så 

här: ”Expert action without any formalization is perceived by clients as craft knowledge, 

lacking the special legitimacy that is supplied by the connection of abstractions with 

general values. While clients appreciate the simple case that shows them how 

professional knowledge works, they will not treat as professional a skill whose knowledge 

is all obvious to them (1988, s 103-104)”. Alltför lättillgängliga färdigheter går lätt att 

omvandla till rutiner och löper även risk att punkteras av yttre krafter som exempelvis 

teknologi. Med andra ord måste ett minimum av både abstraktion på bredden och på 

djupet till. Följaktligen driver motsatta krafter professionell kunskap till en balans mellan 

extrem abstraktion respektive extrem påtaglighet (Abbott, 1988). Därmed saknas också 

universallösningar. En profession kan tjäna på att erövra en ny jurisdiktion och gå på 

bredden för att det i sin tur ska kunna berättiga utvecklingen av mer abstrakt kunskap på 

djupet. Samtidigt kan en annan, redan tunt spridd, profession i ytterligare ett 

erövringsförsök nå vaghetens gränser och såtillvida genom att gapa för mycket riskera att 

mista hela stycket. (ibid.). 

 

Mekanismer för lagom nivå av abstraktion 

Bland mekanismerna som hjälper professionerna att bibehålla en lämplig nivå av 

abstraktion märks framförallt sammanslagning (amalgamation) och delning (division) 

(Abbott, 1988). I vissa fall går ett par professioner samman till en enhet, exempelvis som 

kirurger och medicinare en gång gjorde. I Storbritannien finns ännu idag en kvarleva från 

tiden då kirurger och medicinare var två olika professioner: kirurgerna tituleras med 

”Mister” medan medicinarna tituleras ”Doctor”. En sammanslagning kan i 

sammanhanget avsluta en hotbild från utmanare, exempelvis från underordnade. 

Sammanslagning misslyckas dock ofta eftersom kulturerna kan vara alltför olika, den 

underordnade gruppen inte förmår sätta tillräckligt med press på den överordnade, eller 

att det helt enkelt är för stor skillnad mellan faktisk enhet kring uppgifter respektive titlar 

eller den formella enheten (ibid.). 
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Motsatsen till sammanslagning är, enligt Abbott (1988), delning. Detta förekommer 

typiskt inom en profession och orsakas vanligen av att specialisering i färdigheter går så 

långt att enskilda professionella individer inte längre är utbytbara med varandra. Också 

yttre faktorer såsom vitt skilda arbetsplatser eller klientgrupper kan emellanåt medföra 

specialisering. Formell delning inträffar i första hand när andra starka enheter, såsom 

professioner eller specialiteter inom dem, finns i omgivningen. Dessa starka enheter 

existerar dessutom vanligen när arbetsuppgiften ifråga inte finns i professionens 

kärnområde – utan i dess ytterkant. Delning är heller inte sällan ett sätt för en 

uppåtsträvande enhet att markera en högre status jämfört med dem som hanterar samma 

uppgift. (ibid.). Detta skäl skulle i framtiden ironiskt nog ligga till grund för kirurgerna att 

bryta sig ur läkarkåren. Delningen är i ett sådant fall lodrätt snarare än vågrätt. Både 

sammanslagning och delning kan ske såväl vertikalt som horisontellt – och behöver 

givetvis inte alltid lyckas. 

 

Mot delningen, även då det handlar om professionens ytterområden, finns också krafter. 

Framförallt är bibehållandet av styrka gentemot konkurrenter ett tungt vägande skäl till 

att stanna kvar i professionen. Detta även om man som psykiatrerna ställt mot läkarna 

har mycket stora skillnader i arbetsuppgifter. Vidare, menar Abbott (1988), att 

organisationer som skapar stort beroende för samexistensen med andra specialister kan 

göra det svårare att lämna denna. Exempel på dessa kan vara sjukhusen, arkitektbyråer 

och advokatbyråer. 

 

Sammanslagning är alltså en mekanism som både slukar grupper och jurisdiktioner. 

Delningen skapar istället både jurisdiktionen och den grupp som kommer att styra över 

den. Bägge förändrar därmed styrkan i olika jurisdiktioner – till skillnad från de 

samhällskrafter som i grunden skapar eller förstör dem. 

 

Systemegenskaper 

Av ovan förda resonemang om effekterna av interna och externa förändringar följer fyra 

stycken systemegenskaper. För det första anser Abbott (1988) att uppgifterna har en 

topologisk närhet (connectivity). Denna närhet handlar om att jurisdiktionerna kan ligga mer 

eller mindre nära varandra. Är närheten stor tenderar störningar att sprida sig längre bort 

i systemet.  Närheten påverkas i sin tur av graden av statlig kontroll; ju starkare denna är, 

desto större åtskillnad mellan jurisdiktionerna märker man. Statlig kontroll kan, bildligt 
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talat, sätta upp större eller mindre staket mellan jurisdiktionerna. Abbott (ibid.) 

exemplifierar med Frankrike som ett land med stark statlig kontroll. Min bild är att man 

nödvändigtvis inte måste se på ett helt land, utan också kan se på hur stark den statliga 

kontrollen är över olika verksamhetsområden inom landet. Bland psykologprofessionens 

uppgifter märker man en tydlig skillnad mellan starka regleringar i hälso- och sjukvården 

respektive endast allmängiltig statlig styrning i fältet för arbetspsykologisk testning. 

Vidare märker man att också den abstrakta kunskapens relativa styrka över den konkreta 

påverkar närheten. Ju mer det abstrakta dominerar, desto större blir närheten (ibid.). Om 

en profession med flera olika jurisdiktioner, eller med jurisdiktioner inom olika områden, 

förlorar en tävlan får det lätt efterverkningar för dess övriga områden. 

 

Den andra systemegenskapen Abbott (1988) lyfter fram handlar om dominans; finns det 

några få dominanta professioner eller flera mindre dominanta? Dominansen kan antingen 

vara strukturell, det vill säga över organisationer och institutioner, eller vara kulturell, det 

vill säga kontroll över dominanta idéer.  

 

Den tredje systemegenskapen belyst av Abbott (1988) är hur stor grad av rester 

(residuality) som finns. Jurisdiktionerna i systemet kan befinna sig i ett järngrepp eller ha 

svagare anspråk på sig. Intressant nog är mängden rester större ju större dominansen är. 

Detta följer av att ju mer dominant en profession är desto abstraktare, vidare och därmed 

svagare är anspråken.  Abbott säger därför att ”paradoxically, the bigger the dominant 

professions, both in structural and in cognitive terms, the more numerous the 

jurisdictions open for attack. Again, the pattern of causation is self-equilibrating, since 

excess expansion will lead to increased poaching and consequent division (ibid. s 110)”.  

 

Slutligen är graden av den professionella kunskapens systematisering väsentlig. Ifall 

kunskapen är mycket systematiserad, säger Abbott (1988) att det sannolikt är ett resultat 

av allvarlig konkurrens. När systematiseringen är hög blir också de mer komplexa 

problemen lätt ignorerade. Döden som professionellt problem utgör ett sådant exempel 

(ibid.). Han menar att kunskapen är mycket systematiserad hos läkare, präster, jurister 

osv.  Man kan möjligen jämföra med djupet i abstraktionerna, som nämnts ovan, i det att 

dessa professioner har fokuserat allt mer på ”sin bit”. Det mer komplexa och 

övergripande problemet döden har därmed också ignorerats. 
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Sammanfattningsvis är det professionella systemet exklusivt. Externa krafter kan skapa 

och förstöra uppgifter och professionsinterna krafter kan förstärka eller försvaga 

jurisdiktioner.  Dessa källor till störningar i systemet fortplantar sig sedan vidare. De 

kognitiva strategierna ger dem argument och fart att röra sig. Kunskapsmässig 

abstraktion ger i grunden både styrka och anpassningsbarhet, men får inte bli för ensidig 

eller extrem. Mekanismer för bibehållandet av en optimal abstraktion är sammanslagning 

jämte delning av professionella grupper. De beskrivna krafterna fortsätter ge effekter tills 

motsatta krafter stoppar upp förändringarna. 

Jurisdiktionskampens arenor  

Den offentliga arenan 

Professionerna har, enligt Abbott (1988), ett kulturellt maskineri som definierar uppgifter 

som ”professionella problem”. Detta maskineri utgörs av den tidigare beskrivna 

tankekedjan diagnos, slutsats och åtgärd – vilket tillsammans med akademisk kunskap ger 

argument för att inneha jurisdiktioner. Men, säger Abbott: ”to perform skilled acts and 

justify them cognitively is not yet to hold jurisdiction (ibid. s 59)”. När professionen gör 

sina anspråk ber den samhället att erkänna gruppens tankepaket genom att bevilja 

exklusiva rättigheter. Därmed är också en social struktur aktuell, där en mängd olika krav 

kan presenteras. Om kraven exempelvis rör absoluta monopol, kontroll över träning eller 

legitimationer kan bero på tre saker: (a) vilken publik det gäller, t ex brukar krav som 

riktar sig mot det politiska eller juridiska systemet vara mer omfattande än de som riktar 

sig mot den allmänna opinionen; (b) vilka ambitioner professionen själv har, t ex behöver 

kårens sikte nödvändigtvis inte vara inställt på en total dominans; och (c) professionernas 

egen sociala organisation. Vi ska i detta avsnitt se närmare på publikens betydelse för 

professionella anspråk. Följande avsnitt om ”Tvistlösningstyper vid jurisdiktionskamp” 

tar upp de målsättningar yrkeskåren kan ha. Därefter tittar vi under ”Påverkansnivå 3” på 

professionsegen struktur och organisation. 

 

Bland de arenor jurisdiktionskampen utspelar sig på märker vi framförallt den offentliga, 

den juridiska och arbetsplatsens arena. I det offentliga bygger professionen sin ”image”, 

vilket kan sätta press på det juridiska, vilket i sin tur kan ge en formell kontroll över 

arbetet. På arbetsplatsens arena görs krav som behöver jämkas samman med de mer 

offentliga.  
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I Europeiska sammanhang kan man se den offentliga arenan som den mjuka sidan av 

staten och den juridiska arenan som statens formellt lagstiftande sida (Abbott, 1988). Det 

kan tänkas att Abbott här försöker visa på att vägen till påverkan av staten i USA i större 

utsträckning går genom påverkan av allmänheten, snarare än genom formella politiska 

kanaler. Hans påstående, om att det till syvende och sist är genom den allmänna 

opinionen professionerna vinner kraft att söka skydd i lagrummet, förefaller rimlig. Har 

inte professionerna stöd från medborgarna är det också betydligt svårare att få statligt 

stöd för exempelvis kvacksalverilagstiftningar.  

 

Offentliga anspråk är oftast ”a claim for the legitimate control of a particular kind of 

work (Abbott, 1988, s 60)”, det vill säga att kunna utöva arbetet efter professionellt 

godtycke. Det är vanligt att man hakar på ytterligare krav på att: (a) kunna utesluta andra; 

(b) dominera allmänna definitioner av uppgifterna; och (c) påföra sina egna 

uppgiftsdefinitioner på konkurrentgrupper. Den auktoritet som erövras förpliktigar också 

– dock endast i grund och botten till att få jobbet gjort. Abbott (ibid.) lyfter ännu en gång 

fram skillnader mellan USA och kontinenten i det att de relativt sett mer inflytelserika 

statsmakterna här har haft andra möjligheter att gentemot professionerna ställa upp 

formella villkor och krav på motprestationer. Anspråken på den offentliga arenan har 

stor genomslagskraft och alla former av media används som kanaler. Rådgivningsspalter 

och handböcker för lekmän är typiska vägar för att inviga allmänheten i en del av yrkets 

fackspråk och insikter. Detta gör man för att vinna sympati för kårens 

uppgiftsdefinitioner och dess förslag på behandling (Abbott, 1988). 

 

Anspråken på den offentliga arenan tar gärna tio till tjugo år på sig att utvecklas. Publiken 

verkar gärna se professionella hjältefigurer, vilket yrkeskårerna villigt hjälper till att 

framhäva. Den offentliga bilden baseras på skarpa och tydliga jurisdiktionsgränser mellan 

arketypiska och individuella yrkesfolk. Ta exempelvis den mellan en läkare respektive en 

sjuksköterska. Denna bild har varken professionella särdrag såsom olika specialiteter, 

platsbundenhet såsom en särskild arbetsplats, eller personliga egenskaper. Inte heller är 

det de övergripande yrkeskårerna man pratar om, utan just om skeenden mellan typiska 

representanter för dem. (Abbott, 1988). 

 

Vidare märker man att offentlighetens diskurs utgår från att professionella uppgifter är 

objektivt definierade – även om det självklart ingår subjektiva kvaliteter. 
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Reduktionsstrategin, beskrivet ovan, föreslår nämligen till allmänheten att 

jurisdiktionskrävarprofessionen har en mer objektivt baserad och därmed mer sann 

definition av problemet; att denna definition är mer sann än jurisdiktionsinnehavarens 

och att ett skifte därför är berättigat.  

 

Den juridiska arenan 

På den juridiska arenan är de egenskaper som angavs för anspråk i den offentliga arenan 

ännu mer utpräglade, mer specifika och givetvis mer formella (Abbott, 1988). 

Professionerna kan kräva sådant som monopol över uppgifter, betalningsförfaranden 

(exempelvis anslutning till försäkringskassan), eller rentav språkliga begrepp – och 

givetvis titlar. Inom den juridiska arenan märks framförallt tre instanser där kampen äger 

rum: (a) lagstiftande församlingar; (b) domstolarna; och (c) sådana ägnade åt 

administration eller planering (ibid.). I psykologfallet är Socialstyrelsen ett exempel på det 

senare.  

 

Formaliteten i den juridiska arenan är mycket påtaglig när gränser dras på ett mycket 

strikt sätt och begrepp definieras snävt. En effekt av detta är, enligt Abbott (1988), att 

komplexiteten i den professionella vardagen och de i realiteten mjuka gränserna mellan 

en del professioner – inte ryms i de juridiska linjerna. Han sluter sig därför till att juridiskt 

etablerade jurisdiktioner utvecklas långsamt och omförhandlas över en tidsperiod på 

tjugo till femtio år. Dessutom verkar det vanligt att kårer kort efter sin tillkomst ger sig på 

anspråk på den juridiska arenan. Samtidigt har man som regel vunnit sin position i det 

offentliga – långt innan de juridiska pålarna sitter i urberget. 

 

Arbetsplatsens arena 

Den tredje arenan Abbott (1988) avhandlar utgörs av själva arbetsplatsen. På 

arbetsplatsen är arbetet både rikligt och välkänt. Debatten gäller sällan hur uppgifterna 

definieras utan helt enkelt vem som har kontrollen över dem: ”the basic question is who 

can control and supervise the work and who is qualified to do which parts of it (ibid. s 

64)”. Abbott (ibid.) utgår från att organisationen är den typiska professionella 

arbetsplatsen, även om också enmans- eller fåmansföretag på öppna marknaden 

förekommer. På den öppna marknaden hanteras gränsdragningen dem emellan på annat 
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sätt än i organisationerna. Där förekommer allt från remitteringsförfaranden i nätverk till 

öppen krigföring.  

 

Organisationen som arbetsplats skiljer sig från den öppna marknaden. För det första 

ersätter organisationens arbetsfördelning den annars ”normala” delningen mellan 

professioner. Det är möjligt, säger Abbott (1988), att tjänstebeskrivingarna kan 

överrensstämma med professionella gränser. Dock är det betydligt vanligare att den 

enskilde är tvungen att ta på sig en mängd uppgifter som inte hör till det egna yrket – 

likväl som att avsäga sig en del av dem som ”egentligen” hör till. Det som styr på 

arbetsplatsen är pragmatiska förhållanden, förhandlingar och traditioner i den specifika 

miljön. Resulterande arbetsfördelning har en kort livslängd – som mest upp till några år. 

Uppenbarligen är också känsligheten hög för förändringar inom organisationen. (ibid.)  

 

För det andra blir gränsdragningarna luddiga (Abbott, 1988). Gränserna mellan 

yrkeskårerna försvinner lätt när antingen arbetsbördan kan vara så hög eller att den 

professionelle är så inkompetent att para- eller icke-professionella måste ta över 

funktionerna. Spridningen inom yrkesgruppen kan med lätthet leda till att exempelvis 

underlydande kan vara betydligt mer kompetenta inom den aktuella professionella 

uppgiften än den som egentligen äger området. Denne kan alltså ha fel specialisering eller 

givetvis även vara mindre lämplig av andra skäl. Därmed anser Abbott att det föreligger 

”a profound contradiction between the two somewhat formal arenas of jurisdictional 

claims, legal and public, and the informal arena, the workplace (ibid., s 66)”. Om 

allmänheten hade känt till omfattningen av professionell sammanblandning på 

arbetsplatsen hade den mist förtroende för anspråken på starka jurisdiktioner. Därför 

måste de professionella jämka ihop kontrasterna mellan arenorna (ibid.). När nya 

organisationer bildas antar man ofta den offentliga arenans tydliga jurisdiktioner som 

modell för arbetsdelning internt. Dock hinner verkligheten ikapp och 

sammansmältningen påbörjas. I små organisationer är fördelningsbehovet ofta för enkelt 

för att professionella jurisdiktioner ska upprätthållas fullt ut. När organisationen är stor 

medför differentieringen inom yrket obönhörligen till överlappningar mellan 

professionerna (ibid.). Dessutom kräver smidighet och effektivitet inom organisationen 

att viss sammansmältning åstadkoms. Mot bakgrund av att allmänhetens kännedom om 

professionell sammanblandning kan förminska stöd för anspråk på starka jurisdiktioner 
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får man fråga sig vilka konsekvenser en utbredd praxis av teamarbete kan få; kan det på 

sikt medföra att yrkeskårerna måste tåla lösare grepp om sina professionella uppgifter?  

 

Man får närmast intryck av att arbetsplatsens verklighet medför de i övrigt framkämpade 

jurisdiktionernas förfall. En strävan mot att ständigt trycka på den offentliga bilden finns 

samtidigt. Det intressanta, noterar Abbott (1988), är att den offentliga bilden bara blir 

framhävd bitvis på arbetsplatsen; man hävdar de strikta gränserna nedåt i hierarkin! 

”Public clarity applies below; workplace assimilation applies above (ibid. s 67).” 

Exempelvis strävar sjuksköterskorna till att dra skarpa gränser mot undersköterskor och 

att lyfta fram skillnader gentemot dem. Uppåt mot läkarna lyfter de snarare fram 

likheterna i kompetens och professionella uppgifter. Gränserna som frammanas kan 

sedan hävdas med olika grepp som klädsel, språkbruk eller bibehållandet av onödig 

grundutbildning. De väldigt sammansmälta arbetsplatserna kan rentav ses som något 

skumma och oetiska (ibid.). Detta kan ställas mot att den ”rena” professionella miljön 

också ses som den finaste inom kåren, vilket vi nedan skall titta närmare på.  

 

Motsägelsefullheten mellan arbetsplatsens förhållanden och den offentligen framhärdade 

enklare och striktare bilden får konsekvenser också för strategierna på den offentliga 

arenan. Finns hierarkier i det allmänna medvetandet kommer de överordnade att trumma 

för klara gränser, medan underordnade tvärtom håller assimilationen i främre rummet 

(Abbott, 1988). De överordnade försöker stänga ute de andra genom att typiskt sett 

hävda de underordnades avsaknad av tillräcklig teoretisk utbildning. Dominanta 

professioner är också benägna att skapa föreningar för specialförhållanden inom kåren. Å 

andra sidan motsätter de sig typiskt kårövergripande sammanslutningar. 

”Mediamanipulation” eller påverkan av den i media förmedlade bilden av professionen 

och gränserna för dess jurisdiktioner är ytterligare en strategi värd att nämna.  

 

Arenorna har olika betydelse för jurisdiktionsanspråk i olika tider. Abbott (1988) menar 

att massmedia har medfört en skarp uppdelning mellan de offentliga och juridiska 

arenorna, som tidigare inte fanns då en och samma samhällselit i stort sett utgjorde bägge 

arenor. På samma sätt har de stora organisationerna skapat det beskrivna 

sammansmältningsproblemet.  
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Tvistlösningstyper vid jurisdiktionskamp 

”We now know the kinds of legitimacy claimed in each arena, the time 
period of a claim’s duration, and the nature of discourse about claims. Now 
we must specify the alternative solutions envisioned by the various 
jurisdictional claims themselves (Abbott, 1988, s 69).” 

 

Vadhelst som faktiskt har framgång är intressant – tycks Abbott (1988) säga mellan 

raderna när han beskriver sex olika typer av jurisdiktionskrav. Uttalade krav är kanske de 

som väcker mest uppmärksamhet och är oftast nödvändiga för att inleda erövring av ett 

område.  Dock är pragmatiska lösningar som kommer till stånd i ”tysthet” på 

arbetsplatserna minst lika viktiga för den professionella kontrollen över arbetsuppgifter. 

En yrkesgrupp behöver inte alltid sikta på en total ensamrätt över en professionell 

uppgift, även om det ofta är en hägrande önskan. Det finns många olika typer av 

upplösningar på de jurisdiktionsanspråk som görs. Abbott (ibid.) menar faktiskt att varje 

profession använder sig av de flesta utav de sex olika typer han beskriver. De olika 

upplösningarna har olika innebörder på de arenor som beskrivits i föregående avsnitt. 

 

Fullständig jurisdiktion 

Fullständig jurisdiktion är i det yttersta målet i de flesta fall säger Abbott (1988). ”Every 

profession aims for a heartland of work over which it has complete, legally established 

control. This control should be legitimated within the culture by the authority of the 

profession’s knowledge. I should be established in the law. It should determine the 

structure of referral that brings work to the profession. It should shape, indeed, the very 

public idea of the tasks that the profession does. Every profession aims not only to 

possess such a heartland, but to defend and expand it (Abbott, 1988, s 71)”. Utmanaren 

bör vara välorganiserad för att nå en full jurisdiktion som uppgörelse. Anspråken måste 

också vara explicita, eftersom sådana krävs för att påverka den offentliga och juridiska 

arenan (implicita krav kan dock ensamma ha en effekt på allmän opinion). Oftast söker 

utmanaren en markering i lagrum, även om gränsen också går att bevaka genom 

organisationsregler (syftande på arbetsplatsens organisation), samt med hjälp av 

”vigilante” grupper såsom advokatsamfund i USA (ibid.). Försvar och utvidgning av 

kärnområdet är en grundläggande princip. Således handlar det om ett nollsummespel då 

jurisdiktioner är etablerade sedan gammalt och därmed måste s a s befintlig mark erövras 

från någon annan. Undantaget är då nya jurisdiktioner skapas genom exempelvis 

teknologiska nyheter.   
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Subordinerad jurisdiktion 

Det finns mer begränsade ”settlements” som alternativ till den föredragna fulla 

jurisdiktionen. En av de mest välkända av dessa är subordinerad jurisdiktion. Det 

klassiska exemplet är sjuksköterskornas underordning till läkare. Medicinarna lyckades 

underordna sjuksköterskorna genom att definiera in denna 1800-talets nya utmanargrupp 

in i sitt fält, in i sin arbetsorganisation sjukhuset. Att Florence Nightingale och kolleger 

inte kunde motstå detta hade inte minst att göra med svårigheten för sjuksköterskor att 

snabbt finna nya rekryter till sin profession. Karakteristika för subordinerad jurisdiktion 

är: att den likt den fulla också är en offentlig och juridisk lösning – en explicit lösning; 

den definierar redan från början relationerna mellan utmanare och innehavaren av 

jurisdiktionen; den utgör en stor fördel för innehavaren genom att kunna lägga över en 

stor del av rutinuppgifterna på den subordinerade gruppen; oftast medför den också en 

assimilering på arbetsplatsen. Samtidigt är assimileringen på arbetsplatsen också en risk 

eftersom utmanaren, den subordinerade gruppen, därmed får en legitimitet inom 

verksamhetsområdet. För att bevaka rollfördelningen blir det särskilt viktigt för den 

överordnade att markera detta med uniformer och symboliska handlingar. Detta för att 

de överordnade i det offentligas ögon skall fortsätta vara ansedda som mer kunniga. 

Denna bevakning måste ständigt fortlöpa. (Abbott, 1988). 

 

Intellektuell jurisdiktion 

Intellektuell jurisdiktion är den kanske mest ostabila, men kanske också den vanligaste, 

lösningen av alla eftersom en kognitiv kontroll över verksamhetsområdet inte hindrar att 

konkurrenter utvecklar egna (kognitiva) utbildningsprogram. Intressant nog lyfter Abbott 

(1988) fram psykoterapins verksamhetsområde, där han menar att psykologin och 

psykologerna genom att utveckla egna teorier, metoder och utbildningar under tiden efter 

andra världskriget slog sig in på detta område som psykiatrikerna (läkarna) tidigare 

kontrollerade. Grundförutsättningen för just detta fall var att efterfrågan på psykoterapi 

ökade kraftigt, vilket den demografiskt rigida kåren av psykiatriker ensamma inte kunde 

möta. Därmed släpptes psykologerna in på fältet, varefter flera andra professioner som 

socionomer, präster samt sjuksköterskor heller inte kunde hindras. Den på senare tid 

vanligare inriktningen på biologisk psykiatri kan ses som ett uppenbart reträttförsök från 

psykiatrikerna till sätt kärnområde medicinen (ibid.). 
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Delad jurisdiktion 

Ett oavgjort resultat av långvarig tävlan kan ofta följas av en uppdelning av 

arbetsuppgifter; en delad jurisdiktion. I USA är äktenskapsrådgivning ett undantag. 

Prästerskapet, psykologer, psykiatrer och socionomer har gjort gemensam sak och 

innehar samma jurisdiktion samtidigt (Abbott, 1988). Den delade jurisdiktionen blir 

nödvändig när professioner med säkra jurisdiktioner i andra verksamhetsområden 

konkurrerar. Förhållandet mellan arkitekter, ingenjörer och jurister är ett bra exempel på 

detta. Arkitekterna utformar byggnaden, ingenjören bygger den och juristen sköter 

rättsliga aspekter jämte avtal. Man kan rentav se dessa avgränsade funktioner, trots att de 

påverkas av varandra, inom arkitektbyråer där medarbetarna utgörs av representanter 

från alla dessa professioner (ibid.). Ett förhållande som direkt knyter an till det så 

populära team-fenomenet inom en mängd verksamhetsområden. Bibehållandet av 

lösningsformen är komplicerad eftersom gränsdragningen oftast är mycket svår (ibid.). 

Specialiseringar inom respektive grupp kan ligga nära specialiseringar inom andra grupper 

(jämför byggnadsingenjörer och arkitekter, eller affärsjurister och ekonomer). Två olika 

kan också fusionera till en sammanslagen specialisering. Slutligen finns det också exempel 

på grupperingar med dubbla examina, exempelvis civilingenjör/civilekonom och 

jurist/revisor. Ser man upploppskontroll som ett specialfall märker man att militären, 

polisen, kriminologer och i USA privata polisföretag alla har anspråk på området och 

olika lösningar på upplopp som problem. Dock har konflikterna varit fåtaliga och en 

absolut fördelning är svår att göra. Samtidigt lämnar denna överlappande gränsdragning 

möjligheten öppen för endera av parterna att göra ett seriöst invasionsförsök.  

 

Rådgivande jurisdiktion 

Än svagare kontrollform utgör den rådgivande jurisdiktionen (Abbott, 1988). Rådgivande 

jurisdiktion utgör ett sätt för en profession som oftast redan har en säker jurisdiktion på 

annat håll att tolka, påverka, motverka eller modifiera handlingar en annan kår utför inom 

sin jurisdiktion. Två exempel pekas ut (ibid.): prästerskapet i relation till medicin och 

psykiatri, respektive juridik i relation till bokföring/revision (accounting) och bankrörelse. 

Bägge fallen kan ses som försök av den tidigare dominerande professionen i området att 

skydda sitt falnande inflytande. Samtidigt har medicinen använt modellen för att utvidga 

sitt område. Medicinen expanderade in på området gällande barns beteende. Från Dr 

Spocks rådgivande anspråk på utvidgning av pediatrin (1959) till ADHD-diagnoser, det 
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vill säga ”Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder” (American Psychiatric Association, 

1994) och medföljande läkemedelsbehandling är steget inte långt. Allmänhetens 

inställning är synnerligen viktig för den rådgivande jurisdiktionen. Även om implicita 

krav kan leda till rådgivande jurisdiktion är det explicita, offentliga krav som är normen. 

Oavbruten uppföljning krävs. Allmänheten förväntar sig nämligen att en profession skall 

lösa problemen, inte ge råd om dem. Jurisdiktionstypen kan därför anses vara frontlinjen 

för professionell konflikt; ”Where there is advice today, there was conflict yesterday or 

will be tomorrow (Abbot, 1988, s. 76)”. 

 

Klientuppdelad jurisdiktion 

Den sjätte uppgörelsen som leder till jurisdiktion är, enligt Abbott (1988), en uppgörelse 

uteslutande på arbetsplatsen. Detta till skillnad från de fem ovanstående vilka är eller i 

vart fall blir anspråk i den offentliga och den juridiska arenan. Klientuppdelning är en 

uppgörelse som görs i tysthet; ”they are jurisdictional claims implicit in an actual task 

division of labor (ibid., s. 77)”. Denna uppstår oftast på grund av en ökad efterfrågan 

som plötsligt inte kan mötas av skarorna inom en profession. Den dominanta 

professionen tvingas då släppa in andra, men vill gärna att den offentliga och den 

juridiska arenan lever ovetande om den lösning man genomför på arbetsplatsen. 

Psykoterapin i USA ska vara ett aktuellt exempel där psykiatrikerna behandlar den övre 

socioekonomiska delen av befolkningen, psykologerna medelklassen och socionomerna 

de lägre skikten (ibid.). Ett äldre exempel är läkarna (physicians) i 1800-talets England 

som behandlade överklassen, kirurgerna (surgeons) hade delar av medelklassen, och 

apotekarna slutligen resten av medelklassen och hela underklassen. Även om dessa tre 

professioner i praktiken alla var läkare så fanns en tydlig uppdelning på basis av vem 

klienten var (ibid.).  

 

Vad som följer efter en plötslig ökning av efterfrågan skiljer sig beroende på vilken 

uppgörelsetyp som föregått klientdifferentieringen. En möjlighet är att man återgår till 

full jurisdiktion, något Abbott (1988) menar kan vara på gång gällande psykoterapin. Att 

så kan ske följer av att psykiatrikerna innehar en intellektuell och kulturell dominans. 

Likaså att de fyller en konsultativ roll till de andra professionerna på grund av en ofta 

längre utbildning, sin roll i sjukvårdsorganisationen samt sitt monopol på medicinering. 

En annan möjlighet är att den tysta differentieringen på klientbasis övergår i en åtskillnad 

i mer formell bemärkelse – vilket Abbot menar har skett med revisorer i Storbritannien. 
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Dock förefaller den tysta uppdelningen på klientbasis vara det vanligast förekommande. 

Prissättning och remissnätverk utgör i Abbotts ögon de huvudsakliga, gömda 

mekanismerna för en sådan uppdelning. Således är denna typ av upplösning väsensskild 

från de övriga fem, eftersom: ”they involve the workplace. They are implict [sic!] rather 

than explicit, although they can develop into explicit challenges. Most importantly, they 

reflect forces external to the system of professions itself – large swings of demand. As a 

result, client differentiation settlements typically coexist with patterns of formal 

jurisdiction that crosscut them (ibid. s 79).” 

 

Sammanfattningsvis finns ett antal olika typer av jurisdiktioner, vilka har mer eller mindre 

offentlig karaktär och därmed koppling till explicita eller implicita anspråk. Enligt Abbott 

(1988) är sällan en enda typ förhärskande hos en profession, snarare tvärtom flera eller 

rent av alla. Detta leder oss in på yrkeskårernas interna sociala organisation, samt hur 

rörelser inom den och rörelser utanför i professionssystemet har beröringspunkter. 

Påverkansnivå 3: differentiering inom professionen   

Aspekter av intern organisation 

Professionen som gruppering är den som gör anspråk på jurisdiktioner och har givetvis 

en egen organisation, vilken kan indelas i tre huvudsakliga aspekter: (a) grupper; (b) 

kontroller; och (c) arbetsplatser (Abbott, 1988). Grupperna kan ha ett otal funktioner som 

lokala sammanslutningar, lobbyinggrupper, upplysning, övervakning av yrkesutövare eller 

bevakning av särintressen inom kåren. Den välutvecklade professionen har typiskt sett 

hundratals sammanslutningar, vilka oftast blott är tillgängliga för medlemmar i en 

övergripande och dominant förening (ibid.).  

 

Kontrollaspekten Abbott (1988) talar om utgörs av skolor, träningsinstanser, samt licenser 

och legitimationer som utmärker dem, och slutligen de etiska regler som förväntas att 

styra det hela. Legitimationernas särställning måste framhävas eftersom de utgör den 

enda kontrollaspekten som har direkta konsekvenser för andra yrkesgrupper. Exempelvis 

kringskär inte psykologkårens etikregler någon annans möjligheter att utöva samma 

verksamhet, vilket däremot psykologlegitimationen gör. Man bör också påminna om att 

legitimations- och licensförfaranden kan sträcka sig från enhetliga statliga system till 

veritabla soppor, där olika utfärdare, titlar och grader av frivillighet blandas.  
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Arbetsplatserna kan, som tidigare beskrivits, variera stort mellan stora organisationer och 

fåmansföretag. De stora organisationerna kan vara själva grundvalen i en del 

professioners identitet och domineras i vissa fall av dem (tex skolsystemet, sjukhusen 

eller biblioteken) (Abbott, 1988). Man märker dock även en del arbetsplatser som 

uteslutande är till för ”the purely professional work of maintaining and furthering 

professional knowledge (ibid., s 80)”.  Dessa platser är alltså inte till för praktik utan en 

renodlad professionell verksamhet. Man återfinner dem givetvis i akademiska miljöer 

men också bland fristående forskningsinstitut och forskningstidsskrifter. Enskilda 

individer har olika mycket att göra med de centrala ”ärkeprofessionella” instanserna 

(ibid.). Vanligen ger närhet till dessa miljöer högre status inom kåren. Specialiseringar kan 

hänga samman med ”ärkearbetsplatserna” och likaså vara inordnade i en 

professionsintern rangordning.  

 

Vad är viktigast – att kalla sig för ”profession x” eller att funktionellt vara en? Abbott 

(1988) anser att den professionella identifikationen är intressant i det fall gruppen kämpar 

som en enhet. Resonemanget bakom är att man å ena sidan är en profession när man 

utger sig för att vara en. Å andra sidan finns det också flera exempel på grupper som 

funktionellt är egna enheter, däribland psykiatrerna. Just psykiatrerna har betydligt mer 

att vinna på tillhörigheten till läkarkåren än att lämna den, trots att de i många avseenden 

har en annan jurisdiktion än övriga medicinare. Genom att stanna vinner de högre status 

samt kontroll över underlydande, för att nämna några saker.  

 

Den interna organisationens konsekvenser för jurisdiktionsanspråk 

Utifrån professionernas sociala organisation drar Abbott (1988) tre slutsatser om anspråk 

och framgång: (a) att ju starkare organiserad en profession är, desto effektivare är dess 

jurisdiktionsanspråk; (b) att förekomsten av en tydlig och därmed identifierbar nationell 

professionell sammanslutning tydligt är en förutsättning för offentliga eller juridiska 

anspråk; samt (c) att lösare organiserade professioner har vissa, men påtagliga, fördelar i 

konkurrens på arbetsplatser. En stark organisation medför bättre möjligheter att använda 

sig av alla medlemmarna som resurser, att vinna stöd från media och att vinna kulturell 

legitimitet via akademiskt arbete. Inte minst kan man lättare bilägga allmänhetens oro för 

misskötsel eftersom man har lättare att kontrollera de egna medlemmarna. Man har alltså 

lättare att garantera tredje man ett indirekt skydd. En stark organisation bidrar med högre 

effektivitet på både den offentliga och den juridiska, samt i viss mån till arbetsplatsens 
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arena. Den tydliga nationella sammanslutningen ger styrka på samma arenor. Den är en 

förutsättning för offentliga och juridiska anspråk även om den på intet sätt är nödvändig 

på arbetsplatsens arena (ibid.). Den tredje slutsatsen gäller att lösare organiserade yrken 

har lättare att anpassa sig till efterfrågan av tjänster och därvid vilket fokus de har som 

profession (ibid.). Detta ger tydliga fördelar i konkurrensen på arbetsplatsen eftersom 

man snabbt kan slå sig in på tillgängliga uppgifter. Datorprofessionerna ska i sin 

utveckling vara goda exempel på sådana egenskaper eftersom de nyttjat ”this freedom to 

float out from programming into planning and operations (ibid. s 84)”.   

 

Ett mindre mått av organisation och strikt struktur kan därmed vara en tillgång när nya 

uppgifter ska erövras. Skall uppgifterna å andra sidan försvaras är givetvis en strikt 

struktur i många fall en närmast perfekt strategi för att nå monopol. Rigid kontroll över 

inträdeskraven, lång och svåråtkomlig utbildning samt examinationer i flera omgångar 

leder dit (Abbott, 1988). Sådana karriärmönster (se nedan) präglar vad Abbott kallar 

demografiskt rigida professioner. När deras system för tillväxt och deras storlek förhindrar 

såväl utvidgning som sammandragning är de att anse som demografiskt rigida (ibid.). 

Den överhängande risken med strategin är att man inte förmår att expandera snabbt nog 

vid plötsligt ökad efterfrågan, med vidhängande risk att förlora jurisdiktionen. Abbott 

(1988) anför att det enda försvaret är att kvickt skapa subordinerade grupper. 

Medicinarna lär vara det enda framgångsrika exemplet på en sådan operation (ibid.).  

 

Interna differentieringsstrukturer och sambandet med systemiska förändringar 

Abbott (1988) sluter sig till att professionernas sociala struktur vare sig är fixerad eller 

otvetydigt fördelaktig. Det finns heller ingen specifik ”ribba” som varje yrkeskår strävar 

efter att hoppa över. ”It is clear … that the mature profession is constantly subdividing 

under the various pressures of market demands, specialization, and interprofessional 

competition. Some competitive conditions favor the less, some the more organized (ibid. 

s 84).” Däremot kan, som tidigare beskrivits interna förändringar vara källor till 

systemiska förändringar. Den enskilda yrkeskåren kan omvänt också fånga upp 

systemiska störningar genom förändringar internt. För det andra har de inre skeendena 

följder för kontaktytorna yrken emellan. Exempelvis kan rekryteringsvägarna till så kallad 

”business administration” gå från flera professioner. Likaså kan olika typer av 

arbetsplatser föra delar av olika professioner betydligt närmare än till egna yrkesgrenar. 

För det tredje är intern differentiering en absolut förutsättning för att hjälpa till i 
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medlingen mellan de föränderliga och informella arbetsplatsförhållandena och å andra 

sidan de jämförelsevis mer stabila och formella offentliga och juridiska arenorna. Dessa 

tre fenomen är konsekvenser utav fyra olika, men ofta sammanhängande, 

professionsinterna differentieringsstrukturer baserade på: (a) intern status; (b) klienter; (c) 

arbetets organisation; och (d) karriärmönster. (ibid.). 

 

Intern status 

Kårens interna status har vanligtvis den ”rena” professionella miljön högst i hierarkin 

Abbott (1988). Inte sällan handlar det om akademiskt eller annat kunskapsfokuserat 

arbete. Ironiskt nog värderar allmänheten snarare tvärtom högst de yrkesfolk som arbetar 

med klienter. Av detta följer vanligen en professionell ”regression” då frontlinjetjänsterna 

fylls av individer längre ner på den interna rangordningen. Detta förhållande kan i sin tur 

medföra att en yta för intrång, en vakans skapas. När efterfrågan är låg kan man internt 

subordinera vissa grupper och därmed säkra positionerna för kårens 

högstatusmedlemmar. När olika professioner finns nära varandra kan överlappningar och 

tvetydigheter gällande status följa. Dock blir det först problem om en gemensam 

värdeskala etableras. Något som sällan sker eftersom individerna typisk är okunniga om 

andra professioners hierarkier. Okunskapen är enligt Abbott (ibid.) också omhuldad av 

överordnade. Överlappningarna döljs också av att lågstatusindivider från en profession 

ofta arbetar på samma arbetsplats som lågstatusindivider från en annan. Ibland syns dock 

överlappningen som när elitmedlemmar från psykologerna och socialarbetarna 

invaderade mentalsjukusen i USA efter 1963 års mentalhälsoreform (ibid.). Den teoretiskt 

bästa strategin är därför att varje kår i offentligheten borde framhäva sina bästa och mest 

professionella sidor – och samtidigt peka på konkurrenternas stora spännvidd i kvalitet, 

med fokus på deras nedre register (ibid.). I praktiken befinner sig ofta ledande 

professionella i miljöer där de lever ovetande om andra kårers ”skelett i garderoben”. 

Statushierarkierna inom ett yrke tjänar på så sätt också till att dölja avvikelser från 

offentlighetens prototypiska bilder av professionen. (ibid.). 

 

Klienter 

Intern differentiering baserad på klienter är inte liktydigt med uppgiftsspecialisering. 

Uppdelningen kan bero på såväl tämligen självklara skäl likt företagsklienter kontra 

enskilda klienter som mer maktutövande från dem med högstatusklienter (Abbott, 1988). 
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Har man högstatusklienter brukar äran återspeglas på yrkesutövaren. Dessa klienter har 

också en benägenhet att välja högstatusutövare. Dessutom är högstatusklienter inte sällan 

själva professionella med ett visst grepp om den professionella processen. Därmed 

hjälper de till att i Abbotts termer ”preprofessionalisera” problemställningarna och på så 

sätt underlätta för utövaren.  Sammantaget tenderar högstatusmiljöer enligt ovan locka 

såväl högstatusutövare som högstatusklienter. Sambandet är vanligt men inte absolut. Är 

klienterna vidare strukturerade eller organiserade hjälper de till att prefrofessionalisera 

uppgifterna och bidrar även med en ganska konstant efterfrågan av tjänster. En av de 

främsta följderna av klientdifferentiering kan vara specialiseringar. Dock bör man hålla i 

minnet att sådana specialister, likt de teknologibundna, är känsliga för sina klienters öden. 

Abbott (ibid.) lyfter här fram lärarkårerna med sin mycket höga klientspecialisering som 

exempel: även om yttre demografiska faktorer som nativitet påverkar hur många klienter 

de har i olika stadier är lärarmobiliteten begränsad mellan förskola, grundskolestadierna 

eller gymnasiet. Detta ger dem svårigheter att anpassa sig efter efterfrågan. Klientbaserad 

differentiering brukar i allmänhet öka när efterfrågan är stor, jämte minska när behovet 

minskar. På liknande sätt som den intraprofessionella statusen tjänar klientbaserad 

differentiering till att släta över och minska behovet av förändring av offentliga 

prototypiska professionsbilder när verkligheten ständigt förändrar sig. (ibid.). 

 

Arbetets organisation 

 Arbetsplatserna är inte bara viktiga för professionell identitet utan hänger även samman 

med differentieringen inom kåren. Ett par variabler i arbetets organisation är enligt Abbott 

(1988) nyttiga att beakta (se Tabell 3). De miljöer som sägs ha blivit vanligare under andra 

hälften av 1900-talet är de heteronoma, löntagarförhållandet, jämte de mellanstora och 

stora byråerna. Det är i de heteronoma organisationerna där såväl starka slitningar som 

anknytningar skapas mellan professioner. Inom dessa får statushierarkierna sin form, 

likväl som att den officiella arbetsfördelningen mellan kårer ges sin konkreta form (ibid.).  

 

Det mest väsentliga på arbetsplatsen är fördelningen av arbetet, det som antyds av sådant 

som storlek och kontroll (Abbott, 1988). Fördelningen kan återspegla intern status då 

professionellt ”orena” uppgifter ges till vissa kårmedlemmar, eller vara en klientbaserad 

fördelning. Framförallt är uppdelning av professionella uppgifter mellan rutinmässiga och 

icke-rutinmässiga talande. Det finns enligt Abbott en degraderings-tendens gällande 

rutinmässiga uppgifter. Rutinuppgifter går vanligen i riktning mot att bli 
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avprofessionaliserade, alternativt att de som hanterar sådana sysslor själva blir 

degraderade. Bland de många exemplen märks att kemisterna som blandade ihop 

medicinerna i Englands 1860-tal blev kvarlämnade av de receptskrivande apotekarna när 

de senare slöt sig samman med medicinarna. En enormt snabb degradering av uppgifter 

märks inom datorprogrammeringen. Denna degradering gjordes som ett sätt att 

absorbera förändringar inom teknologier, efterfrågan och organisationer (ibid.). Från att 

programmering var det enda som fanns för några få resursstarka och stora klienter på 

1960-talet, är nu systemvetarnas övergripande kunskaper de värdefulla medan mer 

rutinmässiga detaljer utförs av ”kodknackare”. 

 

Tabell 3   

Variabler i arbetets organisation med betydelse för intern differentiering, efter Abbott 

(1988). 

Ledningsförhållanden Anställningsförhållanden Organisationsstorlek 

Autonomt 

(professionsegna 

överordnade) 

Löntagare Solo (enmansföretag) 

Heteronomt (andra 

överordnade) 

Icke-löntagare 

(egenföretagare) 

Litet 

   Medium 

  Stort 

 

Rutinarbete kan i vissa sammanhang dock fylla en funktion som ”initiationsritual” för 

färska yrkesutövare, som dessutom då kan ge en formell närvaro bland underlydande 

(Abbott, 1988).  Huvudsakligen ger degradering av uppgifter effekter av 

”divisionsuppdelning”, för att låna termer från sportens värld. Man får en så att säga 

hyperprofessionell grupp som sitter säker i sadeln och slipper de närmast farliga 

rutinuppgifterna. Den lägre divisionen har mer skakiga positioner eftersom de lättare kan 

utsättas för intrång från andra. Vi märker således även i denna organisationsdimension 

samma jämkande funktion som i de bägge föregående differentieringsstrukturerna. 

Abbott (1988) säger att: ”As long as some significant fraction of the profession works in 

such a [possible professional] setting, the official image remains in place irrespective of 

other changes (ibid. s 128)”. Exempelvis hade medicinarna sedan länge förflyttat sig till 

kontor när allmänheten slutligen insåg att läkaren som gjorde hembesök var en saga all. 
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Ett motverkande förhållande är att många inre fall av arbetsfördelning är vertikala (ibid.). 

När individerna i den undre divisionen tvingas att försvara sin professionella status 

märker man ofta bittra strider som obönhörligen kommer till allmänhetens kännedom. 

Sålunda kan man konstatera att: ”in contested cases, the carefully cultivated separation of 

workplace reality and public presentation does not survive (ibid. s 129)”.  

 

Karriärmönster 

Karriärmönstren kan utgöras av såväl officiella som inofficiella paket (Abbott, 1988). 

Vanligen kräver hög status inom kåren längre och mer formella förberedelser än andra. 

Den huvudsakliga karriärvägen tjänar till att påvisa att olika yrkesfolk inte är utbytbara 

med varandra och är dessutom en styrande faktor för professionens kapacitet att hantera 

systemiska förändringar. Den ovan beskrivna demografiska rigiditeten är ett väsentligt 

mönster. Den har som främsta fördel att skapa en mer sammanhängande och homogen 

grupp av kåren. Nackdelen i sammanhanget är som sagt en betydande svårighet att 

snabbt expandera eller dra samman professionsstorleken när efterfrågan ändras. De 

genomträngliga eller flexibla yrkena har då omvända styrkor respektive svagheter. Abbott 

(ibid.) menar att också pool-professioner, där specialiserade professionella tillfälligt arbetar 

när deras moderyrken inte ger tillräckligt med jobb. Lärarrollen kan i tider utgöra en 

sådan tillfällig samlingspunkt för flera andra typer av professionella. Ett annat mönster är 

givetvis att lämna ursprungsprofessionen – en mellanprofessionell mobilitet. Myten om 

livstidskarriären inom professionen är något som uppmuntras på den offentliga arenan. 

Typiskt går flödet från demografiskt rigida yrken mot mindre rigida (ibid.). En väldigt 

vanlig väg att gå är till administration och ledningsroller. Karriärmönstren har därmed 

potential till att skapa väsentliga sprickor mellan arbetsplatsens realiteter och den 

offentliga bilden. Dock blir glipan i länder med stark statlig kontroll inte fullt lika stora 

som annars. (ibid.).  

 

Sammanfattningsvis märker vi hur intern differentiering såväl kan skapa som absorbera 

systemstörningar. Vidare kan de olika inre skillnaderna paradoxalt nog knyta principiellt 

konkurrerande professioner samman. Som flera gånger nämnts är differentieringen också 

den främsta vägen för jämkning mellan offentliga bilder och verkligheten på 

arbetsplatsen. Därmed menar Abbott (ibid.) att dessa mekanismer hjälper till att dämpa 

de veritabla dominoeffekter som jurisdiktionskampen i professionssystemet annars skulle 
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kunna medföra. Således är det inte fråga om ett perfekt vakanssystem. Man får därför lika 

ofta se en deformering av en profession som att nästa bricka blir tillknuffad.  

Makt 

Ett kort inlägg på temat professionell makt bör göras eftersom det dels har varit ett kärt 

ämne i tidigare forskning, dels skulle kunna vara en konserverande kraft som motsätter 

sig den teori som hittills beskrivits. Makt är tveklöst en faktor i kampen mellan 

professionerna – inte minst den maktutövning en dominant yrkeskår utövar för att 

försvara sitt territorium. Systemet är också konservativt och strävar att bibehålla 

jämvikter inom de tidsramar som tidigare diskuterats: på arbetsplatsen i något år, i det 

offentliga under ett eller två decennier och på den juridiska arenan mellan tjugo och 

femtio år (Abbott, 1988). Kort och lång sikt är alltså relativt till arenan – och på kort sikt 

är systemet konservativt. Abbott definierar professionell makt som ”the ability to retain 

jurisdiction when system forces imply that a profession ought to have lost it (ibid. s 

136)”. Den ena aspekten är förmågan att erövra jurisdiktioner utan styrkan i subjektiv 

jurisdiktion (se ovan om den professionella problemhanteringssekvensen); att utan en 

egentligt överlägsen problemhantering medelst ”professionellt våld” hålla andra stången. 

Den andra aspekten handlar om att genom sin subjektiva jurisdiktion definiera problemet 

på ett sådant sätt att utmaningar aldrig kommer till stånd.  

 

Att använda sig av subjektiv jurisdiktion är således en form av makt (Abbott, 1988). De 

som i allmänhetens ögon innehar området tillerkänns högre trovärdighet än eventuella 

utmanare – och därmed en distinkt fördel. Likaså har innehavaren vanligen en förtur till 

att definiera vilken behandling som räknas som framgångsrik. Dessutom är 

definitionsrätten över framgång påfallande viktig. Framförallt kan innehavaren av ett 

”singelchansproblem” vid misslyckande hävda att förhållandena var speciella. Makt kan 

också vinnas ur objektiva uppgiftsdimensioner. Abbott exemplifierar därvid med 

juristernas koppling till apparaten som verkställer den juridiska jurisdiktionen. Externa 

källor som staten eller överklassinstitutioner kan också bidra med makt. Dessutom kan 

man räkna allianser med särskilda socialgrupper eller rentav med mäktiga företag som en 

maktkälla (ibid.). Dock förefaller det inte som allianser med annat än elitgrupper har givit 

några större fördelar. (ibid.). 
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Makten utövas på statsmaktens arena genom att lobba om instiftande av 

legitimationsinstanser och att använda dessa mot konkurrenter, att nå monopolställning 

vad gäller utövande och betalning för tjänsterna, samt – givetvis – förföljelse av icke 

auktoriserade konkurrenter (Abbott, 1988). I offentligheten utövas makten genom 

representation i media. På arbetsplatsen försöker man verkställa juridiska jurisdiktioner, 

kontrollera fackspråket och subordinera andra både bokstavligt och bildligt. Allianser 

verkar fungera bäst inom juridiska arenan och innehav av jurisdiktionen verkar ge flest 

fördelar i offentligheten och på arbetsplatsen (ibid.). Invasioner börjar typiskt på 

arbetsplatsen och går sedan via offentligheten till den juridiska arenan. Maktutövning för 

att hindra intrång löper i motsatt riktning; från juridiska fältet till det publika, eller från 

dem bägge till arbetsplatsen. Fokus brukar typiskt ligga vid att slå ut eller förhindra 

invasioner vid juridiska eller arbetsplatsarenan.  

 

Rankar man upplösningstyperna ovan är en fullständig jurisdiktion bäst, därefter en 

subordinerad, sedan den delade, följt av rådgivande respektive intellektuell jurisdiktion 

(Abbott, 1988). Klientdifferentieringen får en variabel position beroende på hur stor 

andel av klienterna professionen ifråga kapar åt sig.   

 

Makt är alltså viktigt men är i längden inte det enda som avgör skeendena i 

professionssystemet. Närvaron av andra mäktiga aktörer som staten, klienterna eller 

andra kraftfulla kårer är väsentliga. Det finns stöd för att dominanta professioner dels är 

”oligarchs who divide the territory among themselves (Abbott, 1988, s 140)”, dels att de 

tävlar liksom alla andra yrken med följden att de inte tvekar att slåss sinsemellan om de 

finner vinning i det. Läsaren kanske drar sig till minnes funderingarna gällande Sveriges 

Akademikers Centralorganisation i inledningen till detta arbete. SACO ägnar också en hel 

del tid och energi åt att slåss för generella professionella privilegier – samtidigt som de 

glatt slåss inbördes.  

 

Dominans hjälper alltså i småskaliga konflikter och skyddar kortsiktigt från 

jurisdiktionsförändringar. ”But it does not immunize them from long run shifts and 

cannot be stored for later use. Like much power, it seems immeasurably strong when 

least exercised and surprisingly weak when most needed (Abbott, 1988, s 142)”.  
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Frågeställningar 

Studiens syfte har angivits till att undersöka hur psykologprofessionens jurisdiktion ser ut i 

verksamhetsområdet där arbetspsykologiska test används. Betoningen har lagts på anspråk inom 

de offentliga och juridiska arenorna. För att kunna inhämta relevant empiriskt material 

behöver dimensioner i syftet brytas ut. Dessa har motiverats av teorigenomgången. I sin 

tur blir det möjligt att formulera specifika frågeställningar. I Tabell 4 framgår 

dimensionerna samt frågeställningarna som ska täcka upp dem. Intervjufrågorna (bilaga 

2) ses blott som frågeställningarnas finmaskiga nät.   

 

Tabell 4 

Omvandlingen av dimensioner i syftet till frågeställningar 

Dimensioner Frågeställningar 

Större samhällskrafter Yttre förhållanden som påverkar området och kontrollen?

Offentlig och juridisk arena Allmänheten, staten jämte överstatligheten som publik? 

Aktörer i området Vilka aktörer finns? 

Vilka anses viktiga? 

Vilka anses vara konkurrenter? 

Om kontroll Är kontrollen över testning viktig?  

Förändringar över tid? 

Vad är det som ska kontrolleras? 

Vilka besitter kontroll? 

Aktörernas ambitioner Vilka anspråk görs? 

Aktörernas strategier Vilka grepp används för att nå ambitionerna? 

Intern differentiering Finns grupperingar inom aktören? 

Resonemang om konsekvenser? 

METOD 

Metodologisk översikt 

Arbetet blev större än vad som kunde förväntas, inledningsvis på grund av en spretig 

teoribildning. Det valda teoretiska paradigmet dikterar i sin tur att man ordentligt sätter 

sig in i den specifika miljön. Framförallt gäller detta samhällskrafter och själva 

verksamhetsområdet kring den professionella uppgiften. Väl framme vid denna punkt 

måste aktörerna definieras och kartläggas. Vid en återblick kan man konstatera att detta 
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förarbete blev både tids- och omfångskrävande. Inte minst var frågan om aktörer klurig 

att besvara och krävde en hel del sondering både i litteratur och per telefon med diverse 

instanser (se bilaga 1). Först efter detta kunde intervjupersoner väljas samt empirisk data 

insamlas och analyseras. 

 

Studiens informationskällor består av forskningslitteratur jämte uttalat empiriskt material 

från tematiserade intervjuer med nyckelpersoner. Dessutom har under mindre 

kontrollerade former en del nyhetsrapporteringar beaktats, samt vissa intryck tagits av 

eget deltagande vid psykologevenemang. 

 

Studiens frågeställningar om ett stycke av dagens svenska professionssystem får räknas 

till de stora frågor som Neuman (1997) anser vällämpade för ”historical comparative 

research”. Han definierar det som ”a collection of techniques and approaches … that puts 

historical time and/or cross-cultural variation at the centre of research – that is, which 

treats what is studied as part of the flow of history and situated in a cultural context (ibid. 

s 382)”. Data tolkas alltså i en kulturell och historisk kontext. En svårighet med den 

historiskt jämförande forskningen är att den kräver kunskaper såväl om det förflutna som 

om olika kulturer. Det finns således en inbyggd omständighet i ansatsen: en mängd 

bakgrunder behöver målas upp och en mängd faktorer belysas. Neuman (ibid.) pekar 

också på att denna typ av forskning kan delas in i tre dimensioner – tid, antal nationer 

och typ av data. Föreliggande studie fokuserar på en nation, på nutiden och använder sig 

av kvalitativa data. Liksom i Neumans exempel används här intervjuer, dokumentkällor 

och i viss mån källor från fältet (se nedan om ”övriga källor”). Feiring (1999) säger 

samstämmigt att området kräver forskning på flera nivåer: undersökning av den politiska 

nivån med historiska och officiella dokument, studie av artiklar samt intervjuer med 

experter, tillsammans med syntes och analys av sekundärkällor.  

 

Liksom hos Rapp Ricciardi (2001) kan Alvessons (1989) kunskapsambitioner paras med 

Habermas (1972) kunskapsintressen för att förklara en tolkande ansats. Föreliggande 

studie syftar ytterst till att för bland andra de aktörer som studeras, förklara hur man kan 

hantera de i professionssystemet inbyggda konflikterna, vilket utgör en teknisk 

kunskapsambition. Förklaringen till dessa konflikter står att finna i maktstrukturen, i 

jurisdiktion och i avvikelser utifrån gränsdragningar, vilka avslöjas, således ett 

emancipatoriskt kunskapsintresse. Inom grenen av psykologin benämnd community 

 50



Tillfällig terrorbalans i testområdet 

psychology2, som inte minst har emancipatoriska ambitioner och gärna behandlar frågor om 

makt, anses kvalitativa metoder som relevanta (Orford, 1992). De främsta styrkorna är 

fokus på ”the insiders’s view” respektive förmågan att fånga komplexiteten utav ”social 

phenomena in the concepts and theories it generates, and to take fully into account the 

ways in which these phenomena are expressed in a specific context or a particular 

location (ibid. s127-128).”   

 

Intervjudelen som empirisk studie gör inte anspråk på att vara en ”grounded  theory” 

utan snarare ett försök att grunda eller förankra en teori på ett historiskt jämförande sätt. 

Samtidigt återfinns flera drag från grounded theory så som det beskrivs av Orford(1992): 

• strävan efter flera datakällor: semistrukturerade intervjuer, deltagande 

observation och dokument 

• att under undersökningens tidiga stadier få så mycket bredd som möjligt i 

svaren på de ursprungliga frågorna, men också tillåta att nya oförutsedda 

frågor kan väckas 

• en hängivenhet i att läsa och läsa om datamassorna  

• att inte förbise personliga erfarenheter 

• att använda sig av flera omgångar av data  

• att i slutskedet av analysen ha nått fram till ett litet antal kärnteman och att 

slutresultatet är en mer abstrakt utsaga än de individuella deltagarnas utsagor 

Urval av aktörer samt intervjupersoner 

Inledningsvis bör det uppmärksammas att urvalet av aktörer utgör både ett resultat och 

en metodologisk hänsyn ifråga om intervjuerna. Följaktligen får man tåla en något längre 

redogörelse av urvalet än vad som är vanligt i andra studier. 

 

Aktörerna ska ha någon form av professionella anspråk på verksamhetsområdet för 

arbetspsykologisk testning. Dock kan vissa instanser eller grupperingar, utan att direkt 

                                                 
2 Begreppet är något svåröversatt till svenskan. På vårt grannspråk norskan fungerar det bättre med deras 

”samfunnspsykologi”, vilket för övrigt existerar som en specialistinriktning för psykologer. Samhällspsykologi 

förefaller vara det närmaste på svenska. Dock är det viktigt att betona att engelskans community är mer än 

gemenskaper strikt indelade utifrån geografi; det gäller lika väl intressebaserade eller andra samhörigheter, 

till exempel ”the gay community in Sweden”, ”the academic community in Lund” eller ”the muslim 

community in Malmö”.  
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representera en yrkeskår, ha ett så pass stort inflytande över jurisdiktionskampen i testområdet 

att de måste tas med. Organisation ger principiellt effektivare jurisdiktikonsanspråk, även 

om relativt sett mindre organiserade aktörer kan ha påtagliga fördelar i konkurrensen på 

arbetsplatser. Fokus för studien ligger dock på jurisdiktionskampen inom offentlig och 

juridisk arena. Framgång där förutsätter en identifierbar nationell sammanslutning (Abbott, 

1988). Även Hellberg (1985) pekar på att en nivå med intressegrupper och organisationer 

är rätt för studier av denna typ. Slutligen ger den teoretiska utgångspunkten vid handen 

att också interna grupperingar kan påverka mellanprofessionella skeenden och därmed 

jurisdiktionskampen.  

 

Kvaliteten på arbetspsykologisk testning berör enligt Mabon (2002) i vart fall fem olika 

intressenter: ”psykologkåren, testleverantörer, testanvändare, testade och kontrollanter (s 171)”. 

Ställt mot våra önskade egenskaper faller de testade genast bort eftersom de rätt och slätt 

är klienter och heller inte har mer än indirekt inflytande över området genom samhällets 

försorg. Psykologkåren är både organiserad, har professionella anspråk och står i studiens 

sökljus. Mabons term testanvändare innefattar både psykologerna och deras 

konkurrenter. Kontrollanter är fåtaliga och har inget lagstadgat mandat, vilket medför att 

leverantörer och användare endast måste lystra till kontrollanterna om de själva så 

önskar. Det forna partssammansatta PA-rådet finns inte längre och Socialstyrelsen har 

mycket riktigt konstaterat att arbetspsykologi inte ligger på deras bord (Socialstyrelsen, 

2001; telefonkontakt nr 6, bilaga 1). Från statligt håll finns inte mer än en utredning 

(SOU 2002:18; telefonkontakt nr 8, bilaga 1). Dock pekas det från samtliga 

myndighetshåll mot den fristående Stiftelsen för tillämpad psykologi. Stiftelsen ger också 

intryck av att vara den klart mest aktiva kontrollanten, debattören och nätverksbyggaren i 

verksamhetsområdet. Testleverantörer finns det en stor mängd av, dock är det få som 

både är så stora och så stränga i sina försäljningskriterier som Psykologiförlaget AB. 

 

Så långt faller valet på Stiftelsen för tillämpad psykologi som kontrollant och Psykologiförlaget på 

testleverantörssidan. Psykologkåren representeras framförallt av Sveriges Psykologförbund. 

Samtidigt är det av intresse att höra ett exempel på en intern fraktions resonemang. Valet 

faller här på den nystartade men ämnesmässigt rätta Yrkesföreningen för arbetslivets psykologi. 

Kvar står de andra användarna, det vill säga konkurrenterna, att finna.  

 

 52



Tillfällig terrorbalans i testområdet 

Det finns som sagt en mängd typer av användare till arbetspsykologiska test. Det är i 

huvudsak fråga om personalansvariga respektive konsulter. Personerna som fyller sådana 

roller kan ha allsköns professions- och utbildningsmässiga tillhörigheter. Exempelvis 

märker vi civilekonomer. Även om dessa uppfyller en mängd kriterier så saknas en 

organisation som uppmärksammar testning som en professionell uppgift. Den enda 

yrkesgruppen som träder fram är personalvetare. Även om de i sammanhanget är tydliga 

som profession blir nästa fråga hur de är organiserade? För att finna svar på detta blev 

det nödvändigt att genomföra en sondering av tänkbara personalvetarorganisationer 

(bilaga 1).   

 

Bengt Göransson, som var objekt för pilotintervjun, hade redan tipsat om Centrum för 

personal och utveckling (CPU), en icke-facklig nätverksorganisation för folk som arbetar med 

personalfrågor. CPU organiserar till stor del just personalvetare och ligger med ungefär 

5000 medlemmar inte långt efter Psykologförbundet i storlek. Personalvetare är dock 

liksom många andra på den svenska arbetsmarknaden och de allra flesta psykologerna 

medlemmar i fackförbund. Följaktligen måste tänkbara aktörer sonderas också i facklig 

riktning. 

 

Fackliga organisationers betydelse för studien är värd att förtydliga. I det svenska 

samhället är de som konstaterats starka som parter på arbetsmarknaden. De har 

därigenom makt över situationer där test används: rekrytering, urval, avveckling och 

omorganisationer. Facken verkar också föga benägna att släppa ifrån sig kontroll över 

sådana situationer; att avhända sig makten till professionella eller akademiker som 

dessutom kan misstänkas vara ledningens hejdukar står knappast högst på listan. Man 

märker att fackens inställning har en viss samklang med synen på tester under 1970-talet i 

Christiansson et al (1969). Mabon (2002) menar också att ”facket har för det mesta haft 

en negativ inställning till testning, alltsedan Medbestämmandelagen erbjöd möjligheten 

att via kollektivavtal få vetorätt mot testning (s. 181)”. De har alltså inflytande men 

utövar detta på ett mer passivt sätt. Däremot kan de bli relevanta om de, liksom 

Psykologförbundet, också är eller åtminstone innehåller en professionsorganisation. 

 

Sonderingen med fackföreningarna visade att de båda SACO-förbund vilka framför 

andra organiserar personalvetare, Jusek och Akademikerförbundet SSR – inte bedriver 

professionsorienterad verksamhet i tillräcklig omfattning för att de i föreliggande studie 
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kan räknas som aktörer. Det bör dock betonas att de antingen påbörjade eller nyligen 

insomnade embryoniska aktiviteter som Jusek och Akademikerförbundet SSR uppvisar 

har en tydlig potential att utvecklas till aktörer. Man bör heller inte glömma bort att just 

lösare organisationer kan vara inflytelserika på arbetsplatsens arena.  

 

Sveriges branschförening för human resource konsulter (HRK) indelas hos Mabon (2002) i 

gruppen testkontrollanter. De har både metodnämnd och etiknämnd och ställer krav på 

sina medlemsföretag gällande professionalitet, kunskap och god hantering av tester. På så 

sätt utövar de kontroll över testning. Samtidigt får man säga att HRK också genom 

medlemsföretagens anställda representerar en blandad användargrupp. De har vidare 

samtliga karaktäristika som återfinns hos Hellbergs (1985) T-professioner. Måhända kan 

man kanske även återfinna en något större närhet till arbetsplatsens praktiska och 

pragmatiska dilemman. Således en inte helt solklar aktör att ta med i studien utifrån 

uppmålade kriterier. Dock kan här finnas perspektiv som övriga aktörer inte lika naturligt 

bidrar med.  

 

Totalt sex aktörer var därmed utvalda. Intervjupersonerna skulle vara nyckelindivider med 

mandat att uttala sig i sin officiella roll. I ett fall hänvisade ordföranden vid den inledande 

kontakten vidare till organisationens sekreterare.  I ett annat tillkom en extra 

intervjuperson under själva genomförandet (se nedan). Fördelningen som därmed blev 

ett faktum framgår av Tabell 5: 

 

Tabell 5 

Urval av aktörer, respektive intervjupersoner 

Organisation Intervjuperson 

Sveriges Psykologförbund Torgny Danielsson, ordförande 

Stiftelsen för tillämpad psykologi Christina Strömer Wilson 

Psykologiförlaget AB Catharina Mabon, VD (samt Katarina 

Forssén, Chef för testutveckling) 

Centrum för personal och utveckling Marie Hallander Larsson, ordförande 

Branschföreningen för human resource 

konsulter 

Jarl Råstrand, sekreterare 

Yrkesföreningen för arbetslivets psykologi Kristina Pollack, ordförande 
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Intervjuer 

Tematiserade intervjuer bedömdes som den mest lovande metodiken. Detta motiverades 

av att en viss bredd i informationsinhämtningen krävdes för att täcka in den relativt sett 

svaga teoribildningen. Likaså var det nödvändigt att under undersökningens tidiga stadier 

få så mycket bredd i svaren som möjligt på de ursprungliga frågorna, men också för att 

nya oförutsedda frågor skulle få väckas. 

 

Ett större källmaterial, framförallt på arbetsplatsens arena hade onekligen varit mycket 

intressant. Samtidigt hade ett sådant material behövt vara betydligt mer omfattande än 

arbetets ramar tillåtit. 

Intervjuguide 

Intervjuguiden förväntades att utgöra ett levande material. Anledningen till detta var att 

intervjupersonerna för det första representerade olika aktörer med tänkbart varierande 

uppmärksamhet på olika frågor, dimensioner och liknande. För det andra kunde man 

förvänta att intervjupersonerna emellanåt skulle ta upp saker som inte ingått i 

intervjuguiden, men som föreföll vara intressant. Sådana ämnen kunde då föras vidare till 

nästa intervju. Så skedde också. 

 

Tematiseringen i intervjuguiden var i grunden baserad på teorier, skriftliga källor och 

egen kunskap. Kopplingen till teorin redovisas ovan i Tabell 4. Specifika frågor (se bilaga 

2) till guiden formulerades sedan för att vidare belysa dessa teman och generellt 

uppmuntra till att intervjupersonerna broderade ut med egna tankar. 

Genomförande  

Inledningsvis genomfördes en pilotintervju med Bengt Göransson, psykolog och 

författare till Göransson (1997). Eftersom han har lång bakgrund inom både 

psykologkåren och testområdet framstod han som en osedvanlig expert på området. Han 

antogs kunna ge god återkoppling på intervjuguiden samt bidra med matnyttiga uppslag.  

 

Första kontakten med respektive intervjuperson togs via brev (se bilaga 4) som 

förklarade avsikten med kontakten samt att brevet skulle följas av ett telefonsamtal. Till 

brevet fogades en bilaga där studien, dess design, samt vad den syftade till.  
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Under det påföljande telefonsamtalet bokades praktiska detaljer, samtidigt som också en 

principiell avstämning gjordes. Framförallt ställdes frågor om personen kunde uttala sig å 

sin organisations vägnar; om det var ok att använda deras namn, titel och organisation 

öppet i arbetet; samt att använda ordagranna citat i arbetet. Samtliga accepterade dessa 

villkor.  

 

Alla intervjuer genomfördes under en och samma vecka i Stockholm. Likaså utfördes de 

på respektive intervjupersons ”hemmaplan”. Intervjupersonerna var redan på förhand 

fullt informerade om syftet med studien och hur interjvudatan skulle användas. Vid själva 

tillfället repeterades detta för att inga tveksamheter skulle råda. Den enda förändring som 

inträffade ”under körning” var att intervjun med Psykologiförlaget utvecklades till en 

gruppintervju. Bokad intervjuperson var verkställande direktören med vilken intervjun 

inleddes. Ett stycke in i mötet kom någon fråga upp som berörde saker inom 

testutvecklingschefens område. Hon hämtades och deltog sedan resten av tiden. Detta 

bedömdes inte som något metodologiskt problem utan var tvärtom berikande. 

 

Anteckningar fördes under intervjuernas gång, samtidigt som det hela spelades in på 

kassettband. Apparaten placerades synligt men utan att fördenskull hämma dialogen. 

Tidsåtgången låg mellan en timme och en och en halv timme.  

Efterarbete 

Direkt efter intervjuerna gjordes processanteckningar gällande miljön, respektive de 

bägge parternas ageranden.  

 

Det inspelade materialet skrevs sedan ut ordagrant. Materialet kodades och bearbetades i 

flera omgångar. Indelningar gjordes såväl utifrån mekanisk sortering efter svar på 

specifika frågor och som utifrån kvalitativa egenskaper.   

Övriga källor 

Eget deltagande i psykologkårens miljöer bör nämnas (se bilaga 5) som en övrig 

informationskälla. Deltagandet kan inte anses vara datainsamling för studiens räkning – 

en ”fältstudie”. Tvärtom har motiven till den egna närvaron vid olika evenemang varit 

personliga. Dock bör de ändå nämnas eftersom intryck har tagits av dem under 

forskningsprocessen. Sådan påverkan är givetvis berikande, men måste också vägas in 

som en form av begränsningar. Framförallt kan den egna inställningen och egna 
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funderingar riskera att få en del av sin dagordning satt av psykologkårens internpolitik. 

Fördelen är uppenbarligen en ökad insikt i relevanta förhållanden, vilka kanske hade varit 

svåra att vinna om delaktigheten inte funnits. Genom att öppet redovisa de specifika 

miljöerna kan andra forskare skapa en egen bild av dem via protokoll och dylikt. 

 

Löpande nyheter och pågående debatter är också en källa till information och intryck. 

Här märks framförallt Psykologtidningen, dagspress samt nyhetsbrev från 

Högskoleverket och Socialstyrelsen. I och med att dessa källor belyst aktuella skeenden 

ifråga om exempelvis utvecklingen i EU samt i testdebatten har det varit värt att beakta 

källorna. I andra fall har de blott använts som illustrationer av redan gjorda poänger. Det 

bör dock påpekas att denna typ av källor inte hanterats utifrån någon strukturerad 

metodik eller avgränsats till samma tidsperiod som intervjumaterialet. I och med att 

nyhetskällorna utgjorts av ett selektivt urval med varierande övervakning kan en 

okontrollerad snedvridning vara tänkbar. Likaså har dessa källor så att säga talat under 

längre tid och utifrån mer aktuella förhållanden än intervjupersonernas uppgifter, vilka 

blivit frysta till tidpunkten när intervjuerna genomfördes våren 2002.  

 

Slutligen får forskningslitteraturen för formens skull nämnas som en egen typ av 

källmaterial. Professionsforskningens karaktär har utförligt beskrivits ovan, liksom vad 

det inneburit för teorival och avgränsningen av den empiriska delen i arbetet. Tidigare 

forskning har som sagt varit begränsad, varmed färdiga och beprövade mallar för denna 

typ av arbeten varit så gott som obefintlig. Forskningslitteraturen har på så sätt givit 

avtryck i en trevande metodik, samt ett stort behov av införskaffande av grundläggande 

bakgrundsinformation.  

 

Begränsningar 

Den begränsning som är mest uppenbar, men kanske därför också lätt att missa är att 

författaren själv är en del av psykologprofessionen och den kårmiljö som finns. Denna 

egenskap kan medföra en partiskhet eller i vart fall en benägenhet att vinkla egentligen 

alla moment och delar i forskningsprocessen. Så har säkert skett. Så ser nackdelarna ut. 

Mot detta får vinsterna ställas och hanteringen bedömas. Delaktigheten i kåren som 

studeras, likväl som personliga erfarenheter av testning och politik, samt kontakter med 
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aktörerna har förhoppningsvis också bidragit till att information kommit fram som 

annars svårligen kommit till ytan. Författarens egenskaper kan också berika verket.  

 

För att arbetet ska kunna kallas vetenskapligt är det inget hinder att olika former av 

begränsningar existerar. Det viktiga är att de redovisas tydligt. Är inskränkningar 

klargjorda är det lättare för läsaren att bedöma trovärdigheten i det som anförs. Likaså är 

det då realistiskt för läsaren att återskapa studien för att se om resultaten återigen blir 

desamma: möjligheten att replikera studien i syfte att falsifiera påståendena finns. 

 

Ambitionen i arbetet har inte varit att ta parti för någon eller några av aktörerna. 

Möjligen kan man anföra att det val som vänt uppmärksamheten mot 

psykologprofessionen i sig medför en partiskhet. Det må så vara, men i så fall är det lika 

möjligt och minst lika välkommet att andra forskare vänder ögat mot andra yrkesgrupper 

eller aktörer i det här avhandlade området. Ambitionen har inte varit att värdera de olika 

anspråken från aktörerna i termer av rätt och fel; utan att beskriva den dialog som förs 

och i viss mån bedöma argumentens framgångspotential eller deras retoriska kraft, om 

man så vill. Detta har alltså gjorts med en medvetenhet, som förhoppningsvis solklart går 

fram till läsaren, om att författaren är en del av studieobjektet psykologkåren. Liksom det 

framgår av inledningen till arbetet får man i någon grundläggande bemärkelse se det hela 

som en form av ambitiös självreflektion, med alla medföljande fördelar och 

begränsningar.  

Begränsningar gällande litteratur och teori 

Abbotts (1988) teori anses här vara en organisk metafor, såsom beskrivet av Morgan 

(1998). Metaforer är användbara verktyg för att studera och reflektera över organisationer 

(ibid.). I synnerhet ska en ny metafor ge stor kraft åt analysen utav den tidigare rådande 

metaforen och dess brister. Vetenskapsteoretiskt ligger steget till Thomas Kuhns 

välkända paradigmskiftesteori inte långt bort; den nya metaforen skulle kunna sägas 

möjliggöra avslöjandet av anomalierna (ungefär i betydelsen av gap i 

förklaringsförmågan) hos det rådande paradigmet – eller här hos den rådande 

organisationsmetaforen. Den, i sammanhanget, mest väsentliga poängen hos Morgan 

(ibid.) är dock enligt min uppfattning att metaforer begränsar tanken, likväl som att bredda den. 

Utifrån detta påstående följer att den organiska modellen hos Abbott (1988), liksom han 

själv menar, för blicken till brister i tidigare teoribildning gällande professioner. Den kan 

därtill äga kraft att förklara fenomen och aspekter som inte gick att förklara med tidigare 
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modeller. Det får även rimligen antas att hans tanke om professionella ekosystem på 

samma sätt är ofullkomligt och begränsande. Följer vi hans tankespår, likväl som vilken 

annan teori, riskerar vi att bli fångar i metaforen. Vi kan lätt forma fakta eller fylla ut 

mellanrummen dem emellan, helt enkelt i syfte att våra förväntningar om en komplett 

bild ska uppfyllas. Människans djupa inneboende behov av helheter, kausala samband 

eller narrativ med en vacker röd tråd är väl belagt i psykologisk forskning – och stödjer 

indirekt postulatet om metaforens förföriskhet. Morgans (1998) konstateranden om att 

metaforer är ett i människan djupt inbäddat sätt att tänka och ett sätt att se på omvärlden 

kan också ge en idé om varför motsträvigheten till att tänka kring fenomen som 

professioner är så stor och tidskrävande.  

 

Begränsningarna med en tilltalande metafor som Abbotts är följaktligen uppenbara. Å 

andra sidan är det tydligt att professioner som koncept finns i den svenska befolkningens 

medvetande; de ses de facto såsom sammanhängande kollektiv, med gemensamma 

egenskaper, värderingar, åsikter, kunskaper, etc. Därmed är exempelvis en organisk 

metafor väldigt nära hur människorna ser på professionerna. Sociologen W. I. Thomas sa 

”if men [sic] define situations as real, they are real in their consequences (Bocock & 

Thompson, 1992, s 1)”. Överfört till detta fall skulle det få innebörden av att människors 

tro på professionen, dess egenskaper och effekter laddar samma bild med kraft – och 

oavsett ursprunget får högst påtagliga konsekvenser. För att hejda det fascinerande, men 

till synes oändliga tankespåret längs Morgans (1998) metaforresonemang, jämte kritiken 

därutav (Mangham, 1996), kan man alltså använda thomasteoremet som en slags 

alexanderhugg. Idag konkretiseras, personifieras och tillskrivs professionerna liv. Därmed 

torde det även vara meningsfullt att studera professionerna utifrån Abbotts organiska 

modell som liknar det hos människorna ”naturliga” synsättet på fenomenet. 

 

Den tillämpade professionsdefinitionen är inte den mest precisa. Däremot har den tre 

fördelar: (a) den undviker tankefelet med hypotetiska och ouppnåeliga idealtillstånd 

baserade på en gammal profession som mall; (b) en förståelse av en viss profession kan 

byggas utifrån allmängiltiga krafter; (c) samma resonemang kan användas såväl mellan 

som inom kårer.  

Generella metodologiska begränsningar 

Den främsta begränsningen med den här anlagda kvalitativa metoden är att den bäst 

lämpar sig för upptäckandet och utvecklandet av teorier, så kallad induktion (Orford, 
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1992). Eftersom den aktuella studien mer är inriktad på att återskapa och såtillvida testa 

en tidigare skapad teori, det vill säga deduktion, är detta en grundläggande svaghet. Även i 

en induktiv ansats ingår det i processen att skapa länkar till befintlig teori. Orford (ibid.) 

menar dock att detta borde göras ganska sent i arbetsgången, efter att det mesta av 

analysen är gjord. 

 

Människan har en dragning mot att skapa berättelser, narrativ. Inte minst gör vi det för 

att lätt kunna förmedla budskap till andra. Denna vilja att skapa berättelser blir däremot 

en begränsning för den studie som här görs. Professionssystemet i Sverige, kampen om 

jurisdiktion, psykologkårens bakgrund, och så vidare är ett komplext studieobjekt i en 

historisk sättning. För att råda på detta ständigt föränderliga nätverk är risken 

överhängande att man i allt för stor grad hänger sig åt berättelseskapandet. En historia 

med början och slut, med regelbundenhet som kanske inte finns där. Att på så sätt 

lättvindligt använda den tankemässiga mall vi är vana från exempelvis de stora krigens 

historieskrivning kan vara förödande för ett vetenskapligt arbete som detta. Viktigt blir 

därför att uppmärksamma nätverket framför linjära kausalititer, samt att inte förvänta sig 

att framtida förändringar nödvändigtvis följer de mönster vi kan se bakom oss (Abbott, 

1988). En följd av det senare är att man endast kan uttala sig om framtiden spekulativt. 

Samtidigt är man som författare tvungen att visa en röd tråd; det är svårt att frigöra sig 

helt från berättelseformen om man vill tydligt förmedla budskapet till läsaren. Även om 

skönlitteraturen de senare åren uppvisat nya stilar där texten kan läsas från flera olika håll 

– och till och med vetenskaplig litteratur som Burrell (1997) har prövat nya stilar – så har 

en mer konventionell ram valts här. 

Begränsningar gällande val av verksamhetsområde, definition av aktörer och urval av intervjupersoner 

Valet av det arbetspsykologiska testområdet som avgränsning av ett annars för stort 

stycke av det svenska professionella systemet torde inte vara konstigt: en avgränsning är 

nödvändig för ett examensarbetes omfattning. Däremot är testerna framförallt en metod 

eller blott ett verktyg i samband med exempelvis urval. I exemplet är urvalet den 

professionella problemställningen och testningen en av flera möjliga metoder. Är urvalet 

den egentliga uppgiften vi studerar hade möjliga konkurrenter och andra väsentliga 

aktörer ökat en hel del; alla företag och organisationer i landet använder sig inte av 

testning – men alla gör systematiskt urval. Detta skulle kunna innebära att faktorer, 

aktörer och interaktion på denna scen blivit förbisedda och outforskade i arbetet.  
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Urval förefaller vara en av de mer abstrakta eller generellt giltiga professionella 

problemställningar och testning är en av de möjliga metoderna. Å andra sidan är det 

tänkbart att se just informationsinhämtningen och skapandet av beslutsunderlag som den 

springande punkten. I så fall är inte längre själva urvalet, beslutet det väsentliga: 

personalchefer eller andra representanter för organisationen – samt fackförbunden har 

ändå den slutgiltiga jurisdiktionen över beslutet. Det som är kvar är uppgiften att utifrån 

en mer konsultativ roll med större krav på objektivitet och oberoende kunna inhämta 

meningsfull information och med dess hjälp ge kvalificerade, men förståeliga 

beslutsunderlag. Som bekant pekar Abbott (1988) också på att en professionell uppgift 

behöver vara tillräckligt komplex för att motivera att en yrkesman hanterar den, men 

samtidigt tillräckligt förståelig och kort för att folk ska kunna uppskatta meningsfullheten 

i den. Arbetspsykologisk testning ter sig som ett av de främsta exemplen på typer av 

informationsinhämtning i denna skärningspunkt.  

 

Vidare är också utvecklingen av testmetoderna och inte minst all psykologisk 

teoribildning i kunskapsbasen något som är en abstrakt professionell uppgift utan 

möjlighet att reducera till blott en teknik eller ett verktyg.  Utifrån ovanstående 

resonemang samt att det arbetspsykologiska testområdet uppvisar en del ”hetta” ifråga 

om jurisdiktionskamp ter sig valet av området som berättigat. 

 

Sammanlagt är fyra av intervjupersonerna psykologer, inte bara ordförandena för 

Psykologförbundets respektive Yrkesföreningen för arbetslivets psykologi – utan även 

utvecklingschefen hos Psykologiförlaget jämte den ansvariga för STP. Att majoriteten av 

intervjupersonerna är psykologer kan ses som en begränsning med vad det kan innebära 

utav gemensamma lojaliteter, värderingar, vetenskapssyn och kunskapsramar. Samtidigt 

är detta ett intressant faktum i sig – att psykologer ingår i de organiserade aktörernas 

organisationer, med vad det kan innebära utav uttryckligt eller indirekt inflytande. För det 

andra är det tydligt att de senare bägge individer ifråga har sina organisationers intressen 

framför ögonen. Likväl som man kan skönja en sympati och lojalitet på det principiella 

planet mot den egna professionen. Särskilt märks det senare när de talar om hur deras 

önskeförhållanden – det ideala scenariot – hade sett ut. Men när de beskriver realiteterna 

och om uppnåeliga mål är deras respektive organisationers intressen i det främsta 

rummet. 
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Eftersom personalvetarna är organiserade, om än relativt löst, kan man anföra att de är 

tillräckligt påtagliga för att anses kapabla att göra anspråk på de offentliga jämte juridiska 

arenorna. Samtidigt kan man ana att den lösare organisationen, som ger störst fördelar på 

arbetsplatsen som arena, pekar mot att personalvetarna hellre borde studeras där. 

Metodologiskt finns därmed en risk för att intervjuer med centrala 

personalvetarrepresentanter felaktigt låter påskina att föga ambitioner eller aktivitet finns. 

Därmed torde de slutsatser man kan dra utifrån intervjuerna gälla eventuella organiserade 

anspråk inom det offentliga och det juridiska inom en nära överskådlig tid. Ur 

litteraturkällorna kan man dock göra rimliga antaganden om att personalvetare i flexibla 

former har en stor närvaro och aktivitet på arbetsplatsnivå. 

Begräsningar gällande presentation och genomförande av intervjuer 

Såväl introduktionsbrev, telefonsamtal som intervjuguide kan sägas vara begränsande 

parametrar i sig. Man tvingar in både sin egen tanke som intervjupersonens utsaga i en 

befintlig mall. Dock är detta nödvändigt att göra, särskilt när frågeställningen är vag samt 

området stort. Risken blir överhängande att materialet växer sig allt för omfattande samt 

får en alltför spretig karaktär. Avsikten i studien har varit att utifrån teoretiska grundvalar 

identifiera ett antal nyckelteman som en utgångspunkt för intervjuerna. I mötet med 

intervjupersonerna har ett öppet lyssnande eftersträvats. En följd utav detta blev att 

intervjupersonerna talade mer eller mindre om angivna teman. Dessutom har de även 

behandlat områden som inte frågats efter från början – vilket dock varit både förväntat 

och önskvärt utifrån den anammade metoden.  

Begränsningar gällande analys av empiriska data 

Utöver de redan nämnda begränsningarna med att studien inte är en grounded  theory utan 

snarare ett försök att grunda eller förankra en teori på ett historiskt jämförande sätt, är 

det tydligt att metoden med bandinspelade intervjuer vilka sedan fullständigt 

transkriberats varit onödigt ambitiöst. Liksom Orford (1992) påpekar är detta sällan 

nödvändigt annat än när exakta detaljer i verbalt eller icke-verbalt beteende behöver 

vägas in i analysen. Därmed kan det vara något vilseledande med att transkriberade 

intervjuer analyserats i flera omgångar. Å andra sidan har det därigenom varit möjligt att 

föra en slags dialog med materialet under längre tid och under denna återvända till 

originalet. Med andra ord har den kanske i ett avseende överambitiösa metodiken 

medfört att riskerna för selektivt lyssnande under datainsamlingen och att i efterhand 

intala sig själv om de egna idéernas förträfflighet hållits nere.  
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Vidare hade det helt säkert varit intressant att få med fler ”vändor” av dialog med 

materialet, exempelvis genom periodiska avstämningar av sådana ”memos som 

summerande utkast (s170)” som Guvå (2001) talar om. Sådana avstämningar kunde 

lämpligen göras med en forskningsgrupp jämte med intervjupersonerna själva. I det 

aktuella fallet var det uteslutande ramarna som förhindrade ett sådant mer utförligt 

förfarande – och en mer gedigen förutsättning för att generera teorier ur materialet.  

 

Sammantaget kan man alltså i kritiska ordalag peka på två saker: att införandet av 

grundteman som deduktivt tagits fram ur teorin hindrar det som kommer från 

intervjupersonerna; samt att analysprocessen varit för kort och för rak. Den centrala 

metodologiska frågan blir därmed om de krassa ramarnas påtvingade pragmatism ändå 

har tillåtit att en historiskt jämförande ambition blivit berikad av komponenter från 

grundad teori! 

Forskningsetik 

Vetenskapliga undersökningar kräver att forskningskravet respektive individskyddskravet alltid 

vägs mot varandra (Vetenskapsrådet, 1990). Forskningskravet förutsatte att 

representanter med mandat att uttala sig för de organiserade aktörerna intervjuades. 

Individskyddet i form av de fyra konkretiserade huvudkraven (ibid.) hanterades i 

föreliggande fall enligt följande: 

1. Informationskravet. Intervjupersonerna informerades öppet om hela syftet, om 

eventuella risker med medverkan, samt hur och var resultaten skulle 

offentliggöras. Detta gjordes både skriftligen (bilaga 3) och muntligen, både vid 

telefonuppföljning till brevet och vid inledningen till respektive intervju. 

2.  Samtyckeskravet. Intervjupersonernas medverkan var helt under deras egen 

kontroll. Deras samtycke till att medverka i studien samt till att stå fram 

namngivna och bli ordagrant citerade inhämtades muntligen enligt ovan.  

3. Konfidentialitetskravet. Uppgifter om intervjupersonerna behandlas konfidentiellt 

och förvaras så att obehöriga ej äger tillträde. Likaså har intervjumaterial av mer 

personlig karaktär uteslutits ur studiens data. Endast sådant som varit relaterat till 

professionstillhörighet eller personens roll inom respektive organiserad aktör har 

beaktats. 

4. Nyttjandekravet. Insamlade uppgifter används uteslutande för forskningssyften. 
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Dessutom följdes båda Vetenskapsrådets rekommendationer i form av att 

intervjupersonerna bereddes tillfälle att ta del av tolkningar före publicering, få 

information om publiceringen av undersökningen samt att få en rapport av den. 

RESULTAT 

Introduktion 

De framställda teoretiska begreppen och definitionerna ska nu tillämpas på 

psykologkåren i Sverige. Via litteraturkällor, intervjumaterial och övriga källor ska ett 

abstrakt teoretiskt skelett stämmas av mot den svenska specifika miljön och därigenom få 

en form. Alltså: hur ser corpus i föreliggande fall ut och vad utmärker dess särskilda 

ekosystem? Därmed ska svaren sökas på om en tillämpning av Abbott (1988) fungerar på 

svenska förhållanden och hur psykologernas jurisdiktion i det arbetspsykologiska 

testområdet ser ut. Vi får också en avstämning av aktörerna i området, så som de 

definierats utifrån teorin, samt hur de resonerar kring mål och strategier. 

 

Eftersom en deduktiv tillämpning av teorin, baserad på litteraturkällor, och empiriskt 

intervjumaterial måste samsas på samma yta har följande grepp använts för att läsaren ska 

kunna skilja ut respektive källor: 

• intervjucitat samt referenser till intervjuade representanter för aktörerna 

kursiveras, exempelvis: ”det är flera faktorer som medverkar till att upprätthålla 

auktoriteten i det här systemet, men man ska vara klar över att det vilar inte på någon 

rättsligt särskilt säker grund (PF)” 

• anges referens med kursiverad förkortning enligt Tabell 6 hänvisar det till 

stoff ur intervjumaterialet, men utan att det citeras ordagrant. Med 

ovanstående exempel blir det: bilden av en högst temporär och osäker 

terrorbalans när PF beskriver hur de förmått upprätthålla 

behörighetsbestämmelserna ”som även de andra professionerna erkänner”. 

Alternativt: Psykologerna (SPF, YAP) anför en hållning där ”någon med djupare 

kunskap (YAP)” bör styra mer och att man själv bör bevisa sitt värde. STP 

instämmer i så motto att kunnigare användare behövs. 

• När vanlig text används och benämningar på organisationer skrivs handlar 

det till skillnad från föregående fall om deduktivt resonemang utifrån andra 
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källor än intervjuerna. Exempelvis: i det arbetspsykologiska testområdet finns 

inte direkt någon grupp som är överordnad psykologerna, med möjligt 

undantag för psykometriker i akademia och institutioner som Stiftelsen för 

tillämpad psykologi och Psykologiförlaget. 

 

Tabell 6 

Referenskoder för resultatredovisning från intervjuer 

Kod Aktör 

BG (pilotintervju) 

CPU Centrum för personal och utveckling 

HRK Branschföreningen för human resource konsulter 

PF Psykologiförlaget AB 

SPF Sveriges psykologförbund 

STP Stiftelsen för tillämpad psykologi 

YAP Yrkesföreningen för arbetslivets psykologi 

 

Syftet med studien krävde att ett antal komponenter undersöktes empiriskt. Dessa 

omvandlades till mer specifika frågeställningar och i sin tur inför mötet med 

intervjupersonerna till en intervjuguide. För att resultatredovisningen inte ska bli 

ohanterligt uppstyckad krävs en återgång till något mer övergripande teman. Resultaten 

presenteras därför i huvudsak utifrån de nämnda komponenterna, för tydlighetens skull 

insorterade enligt de tre nivåerna redan använda i teorikapitlet. 

 

Teman i intervjuguiden som historik och frågor om framtiden har i resultatredovisningen 

antingen tonats ned eller utelämnats helt. Intervjupersonernas historiesyn 

överensstämmer i huvudsak med bilden som framträtt i litteraturkällorna varmed 

frågorna får anses som besvarade. Framtidsresonemang har beaktats och vävts in i 

resultatredovisningen när de har att göra med strategier och mål som man idag arbetar 

mot.  

 

Tre teman har på ett tydligt vis stigit fram ur intervjumaterialet: kontrolltemat, certifiering och 

andra behörighetsnormer samt betoning på kårgemenskap och tecken på oenighet. Dessa teman 

möter frågeställningarna, men är också något annat än direkta svar på frågorna.  
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Bakgrund till den svenska psykologprofessionen utifrån teoretiska 

ramar 

Historik  

Psykologprofessionen i Sverige anses vara relativt ung: som aktör på den svenska 

arbetsmarknaden har den funnits sedan andra världskriget (Selander, 1989). Den anförs 

tillika att vara ”den första yrkesgrupp som växte fram ur en universitetsutbildning (ibid. s 

114)”. Vetenskapligt sett finner man ett ursprung i filosofin och sedermera i 

pedagogiken. Den psykologiska vetenskapen hade ”timing” i början av 1900-talet och 

kunde fylla ett tomrum i det att ett nytt område skapades. Man kunde på så sätt tämligen 

problemfritt tillskansa sig kontroll över ett vetenskapligt kärnområde. Därefter märks ett 

språng till etablerad profession i samband med andra världskrigets fokus på vad vi idag 

kallar posttraumatiska stressyndrom – PTSD (Göransson, 1997; Parker, 1990), samt med 

hjälp av testningen (Svensson, 1990; Saari, 1995). Professionen slog sig sedan in på 

psykoterapiområdet, fram tills dess kontrollerat av psykiatrikerna – läkarna (Saari, 1995; 

Abbott, 1988). Klinisk behandling av barn släpptes från läkarkårens sida tidigare och 

villigare än klinisk behandling av vuxna (Göransson, 1997). Detta kan ses som ett sätt för 

innehavarna, medicinarna, att försöka motverka konkurrentens (psykologernas) intrång 

mot de resursstarkaste klienterna. Enligt professionsmodellen (Abbott, 1988) är det då 

fråga om medicinarnas försök till att nyttja sig av den i tysthet och på arbetsplatsen 

uppgjorda tvistupplösningen baserad på differentiering av klienter. Psykoterapin har 

efterhand blivit viktig för psykologkårens identitet, även om den för närvarande är att se 

som en delad jurisdiktion (Abbott, 1988). Under slutet av föregående sekel kunde man 

börja märka en påtaglig reträtt mot biologiska förklaringsmodeller i psykiatrin – vilket är 

möjligt att tolka som ett försök från psykiatrikerna/medicinarna att stärka sin kontroll 

över området då området därmed förskjuts in på en av dem sedan länge kontrollerad 

jurisdiktion. 

 

Arbetspsykologin har i Sverige märkbart avstamp bland de så kallade ”tidsstudiemännen” 

under Taylorismens förlovade tid (början till över mitten av 1900-talet), likaså bland 

organisationer som ”PA-rådet”, Arbetsmarknadsverket, Försvaret, med mera. Dock kan 

man inte lika tydligt tala om ”psykologer” i samma strikta bemärkelse som varit fallet i 

den kliniska verksamheten. Arbetspsykologin har inte varit – eller blivit – lika kopplat till 
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skyddade psykologtitlar. Beteendevetare med psykologisk eller för all del pedagogisk 

inriktning är påtagligare än rekryter från den striktare psykologkåren. 

 

Utvecklingen av, samt användningen av tester är som sagt starkt förknippad med 

professionens framväxt (Svensson, 1990). ”It was … on such grounds that academic 

psychology acquired its practical areas of work, and professionalized its application of 

knowledge. The test became, for a psychologist, what the hammer and nail are for a 

carpenter (. …) but large areas of psychological practice do not have most such concrete 

tools (ibid. s 57)”. I egenskap av mätbara resultat vann testerna förtroende hos 

allmänheten. Detta är en betydelse som inte bör underskattas, framförallt inte när en ny 

profession åberopar nya förklaringsmodeller till ett gammalt fenomen (Abbott, 1988).  

 

Den intima kopplingen mellan psykologer och testning släpptes av kåren självt i samband 

med 68-rörelsen (Göransson, 1997; Waldenström, 2000). Kort därefter ökade 

marknadens efterfrågan kraftigt (inte minst vid 80-talets yuppieera). Idag finns en fortsatt 

stor efterfrågan på tester, samt en stor flora av tester (Mabon, 2002). Likaså har 

personalvetarna snabbt vuxit sig större som grupp, format flexibla men namngivna 

utbildningsprogram. Dessa konkurrenter som organiserad grupp är nästan lika stor som 

den samlade psykologkåren. Betänk även att långtifrån alla psykologer sysslar med 

testning dagligen, likväl som att en mycket liten del av kåren kan sägas syssla med 

arbetspsykologi i privat sektor (ibid.). Motsatsen kan sägas gälla personalvetarna. 

Ambitioner hos delar av psykologkåren och näraliggande aktörer liksom Stiftelsen för 

tillämpad psykologi finns om att återerövra eller stärka greppet om testverktygen. 

 

Regelverken kring arbetspsykologisk testning är än idag begränsade. Svensson säger i sin 

jämförelse mellan arkitekter och psykologer (1989) att den brist på ”regler och 

administrativa rutiner kompenserar psykologerna delvis genom att allt oftare formulera 

ett kontrakt med de som söker konsultation (s. 192)”. Utöver kontraktförfarandet pekar 

Svensson vidare på att ”psykologernas mindre beroende av rättsliga, ekonomiska och 

tekniska regelsystem liksom deras strävan att nå en position som konsulter med mindre 

underordning under den administrativa ledning [sic!] gör dem mer beroende av etiska 

regler (s. 192-193)”. Jämte kontrakt med klienten har alltså etiska regler en särkilt stor 

betydelse för psykologer, vilket motiveras av strävan att positionera sig friare från den 

administrativa ledningen. Alltså att man söker bibehålla och stärka kontrollen inom 
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professionen. När etiska regler är det enda som står ovanför den professionelle så är 

oftast de etiska reglerna omöjliga, eller anses vara omöjliga, för någon annan än kolleger 

att förstå och tillämpa. Således kan man inte bedömas eller dömas av någon annan än 

sina egna. Etiska frågor förefaller ständigt aktuella inom psykologkåren och får för 

närvarande ett uppsving i testområdet genom Stiftelsen för tillämpad psykologis satsning 

på certifiering och etiska normer för testanvändning. 

 

Saari (1995) anger ”the training and supervision of other professional groups (s. 24)” som  

den tredje fasen i den finska psykologprofessionens utveckling. Först var det testning, 

sedan breddning till psykoterapi och nu alltså en handledarroll. Innebörden i inriktningen 

är något svårdefinierad. Det skulle kunna vara en satsning på resursstarkare klienter, det 

vill säga andra professionella samt organisationer och måhända en närmare koppling till 

kapitalet. Man kan även ana ett försök att öka marknader. Frågan är om man därmed 

kommer i en position där andra typer av jurisdiktion blir stärkta, till exempel 

subordination av andra professioner eller intellektuell jurisdiktion. Riskerna det kan 

medföra är att man kommer längre bort från allmänheten (Abbott, 1988). Likaså är 

handledning som sådant typiskt att hantera inom respektive kårer – och därmed kan 

psykologers ”coaching” eller handledning av andra även uppfattas som ett försök till 

intrång i konkurrenternas renaste och allra heligaste professionella miljöer (ibid.). 

Möjligen kan handledaransatsen tolkas som en ambition om att vara en slags 

”metaprofessionella” som med automatik höjer sig över alla andras problemställningar. 

Givetvis kan man inte utesluta att handledarrollen rätt och slätt förstås som relaterat till 

psykologiska fenomen, skiljt från andra professioners heliga kor.  

 

I vart fall sedan den sammanhållna psykologutbildningen måste professionen anses som 

en demografiskt rigid sådan. Man har mycket specifika inträdeskrav, i dagsläget är man 

rent av den enda utbildningen med krav på arbetslivserfarenhet före antagning till ett 

högst begränsat antal platser vid numera sju lärosäten. Tiden vid en enda utbildning är en 

av de längsta akademiska. Dessutom examineras man i flera omgångar, från sedvanliga 

tentor, över nyckelmoment som praktik och klientarbete där man kan bedömas som icke 

lämplig, till den legitmationsgrundande praktiska tjänstgöringen för psykologer (PTP-tjänst), 

följt av Socialstyrelsens godkännande därav och en lång rad av eventuella 

specialistbehörigheter eller andra vidareutbildningar. På ett mycket tydligt vis märker man 

att den styrka kåren erhållit från svenska staten i form av legitimation och en enda 

 68



Tillfällig terrorbalans i testområdet 

godkänd utbildning också medför nackdelar. Svenska Psykologförbundet har under lång 

tid påpekat underskottet av psykologer och de stundande stora pensionsavgångarna. 

Frukten av dessa påtryckningar har efter mycket lång tid blivit viss utvidgning av antalet 

utbildningsplatser vid vissa lärosäten (till exempel från 30 stycken per termin till 40) och 

slutligen en sjunde utbildning vid Örebro Universitet. Anpassningen till efterfrågan ter sig 

därmed långsam. Utifrån Abbott (1988) förefaller systemet för tillväxt eller beskärning 

vara stelbent.  

 

Ett omedelbart skapande av subordinerade grupper är enligt Abbott (1988) enda 

försvaret vid plötslig ökning av efterfrågan. I det arbetspsykologiska testområdet hade det 

varit svårt av flera skäl, däribland avsaknad av en stark organisationsanknytning. 

Prognosen för en sådan operation skulle heller inte ha varit god (ibid.). Oavsett om man 

hade kunnat göra en dylik ansats inför 1980-talets uppsving eller inte – är det i dagsläget 

uppenbart att psykologerna inte har subordinerat exempelvis personalvetarna i 

arbetslivsområdet. Däremot kan psykologerna sägas ha en naturlig intellektuell 

jurisdiktion; de torde vara förstavalet att vända sig till om någon undrar över 

arbetspsykologiska testfrågor.  

Om psykologernas professionella uppgifter 

Människan och mänskligt fungerande kan tveklöst höra till de objektivt baserade 

problemställningarna, genom att de kan sägas vara naturfenomen. Samtidigt handlar det i 

väldigt stor utsträckning om subjektivt grundade problemställningar, eftersom fler 

konkurrerande förklaringspaket finns – exempelvis religiösa, astrologiska, sociologiska 

eller renlärigt genetiska. 

 

”No profession can stretch its jurisdictions infinitely. For the more diverse a set of 

jurisdictions, the more abstract must be the cognitive structure binding them together. 

But the more abstract the binding ideas, the more vulnerable they are to specialization 

within and to diffusion into the common culture without (Abbott, 1988, s 88)”. Vilket 

man skulle kunna summera i påståendet: ju större område man omfattar som profession, 

desto abstraktare eller mer allmän gemensam nämnare måste man ha. Detta medför i sin 

tur att man både öppnar sig inåt för specialisering och utåt mot den omgivande kulturen. 

Ett sådant förhållande förefaller tillämpbart på psykologernas situation.  Ständig drift mot 

såväl verksamhetsmässig som teoretisk specialisering finns. Vidare fångar den 

samhälleliga kulturen alltmer upp psykologin och dess synsätt samt förklaringsmodeller 
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(jämför med veckopress, diskussionsprogram, frågespalter och allmänt språkbruk). Till 

yttermera visso täcks det senare utav en ändamålsparagraf i Psykologförbundets stadgar! 

Sprider man sig tunn? 

 

Som helhet har professionens uppgifter gällande behandlingsmetoder, lokalisering och 

prisen för misslyckande en mångsidig karaktär. Bredden bland behandlingsmetoder, från 

generella till mycket specialiserade, är påfallande. Psykologen kan rekommendera ett 

stödsamtal till patienter eller konflikthanteringsutbildning till personalen i ett företag – 

likväl som en desensitiveringsterapi för den specifika spindelfobin eller nyttjandet av ett 

särskilt testbatteri för lösningen av ett urvalsproblem. Psykologen kan vidare lika gärna 

möta klienten på klientens, sin egen eller någon annan mark: som konsult hos 

klientföretaget, hemma i det egna terapeutiska rummet eller på sjukhusavdelningen. De 

problemställningar psykologer möter har oftast inget högt pris för misslyckande och man 

kan med andra ord unna sig att dra slutsatser från uteslutning och med hjälp av 

diagnostiska behandlingar – liksom andra multichansprofessioner gör. Dock finns det 

vissa fall där ett enda felslut bokstavligen kan vara fatalt – såsom vid suicidbedömningar i 

kliniska sammanhang.  

 

Ytterligare något som överlag varierar i psykologarbetet är tidsaspekten i 

problemlösningskedjan. Exempelvis kan psykodynamiska terapier te sig allt för långa och 

utan tidsbegränsning för att de ska gå att legitimera – vilket kan förklara att kognitiva 

korttidsterapier blivit populärare. De är så att säga lagom långa: inte så korta att de ter sig 

rutinartade nog att utföras av gemene man, men inte heller så långa att de blir svåra att 

argumentera för. På motsvarande sätt kan man ana att psykologer i arbetspsykologiska 

testsammanhang strävar att finna lagom tidsaspekt i problemlösningskedjan: att man 

sällan använder sig av ett enda femminuterstest – ungefär lika sällan som man 

argumenterar för två veckor långa utredningar med omfattande testbatterier, övningar 

och observationer. Snarare lägger sig arbetspsykologen typiskt någonstans däremellan.  

 

I fråga om konkurrensen inför publik så har psykologkåren det förspänt med en stark 

ställning i det akademiska. Man får därifrån både legitimering av sin kunskapsbas, 

framforskning av ny kunskap samt utbildning och träning av nya kårmedlemmar. Inte 

minst det senare är professionen mån om att ha stort inflytande över.  
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Utifrån resonemanget om professionella problemställningar och dess kunskapsbas kan 

man ganska enkelt och logiskt peka ut ett antal sårbara punkter i psykologernas kontroll 

över sina uppgifter. Den nyss beskrivna spännvidden pekar först och främst emot att 

professionen har flera olika verksamhetsfält med skillnader i uppgiftsegenskaper. Följaktligen 

finns tydliga skäl till att studera olika verksamheter och problemställningar som 

psykologer hanterar separat. När psykologerna i offentligheten vill ”höja psykologers 

status (Svenska Psykologförbundet)” går de givetvis ofta under en samlad fana – vilket 

även är förståeligt utifrån att den offentliga bilden bör vara prototypisk och så vidare. 

Däremot finns en risk att det som utgör en svag punkt i en psykologverksamhet inte 

behöver vara det i en annan. Man kan med andra ord försöka sig på alltför dåligt 

anpassade målsättningar och inom kåren prata i så allmängiltiga termer att ingen kraft 

finns bakom orden. För det andra är det psykologiska kunskapsfältet i grunden med 

människan som mellanled angränsande till alla mänskliga aktiviteter. Detta medför att ett 

spännande manöverutrymme finns för psykologerna som profession. Omvänt kan en så 

liten kår löpa stor risk att sprida sig tunn genom att göra anspråk på för mycket. 

Dessutom är mänskligt fungerande något alla individer har erfarenheter och åsikter om, 

vilket å ena sidan leder till en bekantskap med problemställningarna psykologerna 

hanterar och å andra sidan en överhängande risk för att allmänheten inte ser det som 

nödvändigt med professionell hantering.  

 

Några sårbarheter i det arbetspsykologiska testområdet är som följer: området är lättare 

att angripa eftersom det är ett av de problemområden som psykologprofessionen mer 

sällan hanterar. Vidare vet vi att stränga kriterier i den diagnostiska omvandlingen lämnar 

fältet öppet för mindre nogräknade konkurrenter. I vårt fall kan vi jämföra såväl stränga 

kriterier på både diagnosverktygens utformning och användningen av dem: 

standardiserade arbetspsykologiska test jämfört med icke-standardiserade, som 

psykologprofessionens egna etiska regler jämfört med den i området annars närmare fulla 

friheten. Problemen som de arbetspsykologiska testerna används till, såsom urval, är i 

Abbotts (1988) termer subjektivt baserade och kräver för att allmänhetens stöd ska 

kunna vinnas därför högre krav på mätbara resultat än de objektivt baserade. Dessa 

mätningar av behandlingsresultat måste vara lagom svåra – vilket kan vara en utmaning i 

vårt exempel. Att genom mätning visa att framgången är större vid urval med hjälp av 

arbetspsykologiska tester och utfört av psykolog framför något annat alternativ riskerar 

att vara för omständligt. Å andra sidan är det klart att ju mer specialiserad behandlingen 
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är, desto lättare är det bibehålla kontroll över den. Vidare kan egenskapen som 

multichansprofession medföra att fler misslyckanden i behandlingen finns, liksom att 

tidsåtgången i slutsatsmomentet drar ut – vilket båda medför sårbarhet.  

Nivå 1: psykologerna i det svenska samhället 

Aktuella förhållanden och omvärld 

Idag förefaller organisationer som en av de främsta samhällskrafterna inte ge några 

uppenbara och jurisdiktionsskapande effekter. Däremot är några indirekta effekter 

intressanta att beakta: för det första märker vi den ständigt omtalade teknologins 

potential att ”kommodifiera” (Abbott, 1988) de för närvarande svårgripbara tjänsterna 

som arbetspsykologisk testning utgör till lättillgängliga varor. Det kan röra sig om 

allmänna trender i så kallad Human Resource Management (Hallander Larsson, 2002), 

eller statistisk bearbetning (Abbott, 1988). Utöver detta går teknisk utveckling framåt i 

rasande fart. Tester kan administreras, utvecklas eller tolkas över internet och andra 

datoriserade lösningar. Till och med observationer av den testade kan göras via 

informationsteknologi. Kring testningen byggs dessutom omfattande paket av tjänster. 

Ett stort internationellt exempel på detta är det kanadensiska företaget Psychtests som i 

sin tur äger den populära sajten www.queendom.com.  

 

För det andra är det organiserade kapitalets dominans (Abbott, 1988) viktigt eftersom det 

i managementområdet medför en motsträvighet mot att låta en enda profession 

kontrollera kapitalflöde. Av detta kan vi sluta oss till att de grundläggande 

förutsättningarna är begränsade för något starkare än en delad jurisdiktion i området. 

Denna indirekta effekt kan närmast förutsättas arbeta emot psykologerna, skulle dessa 

någon gång nå närmare en utslagning av sina konkurrenter. Organiseras kapitalet i form 

av stora multinationella bolag kan dessa dessutom kunna tänkas bli utmanare till 

professionerna.  

 

Organisationssamhällets behov av anpassning (Abbott, 1988) som den tredje indirekta 

effekten är positiv för arbetspsykologin och även testningen. Detta samhälle skapade en 

gång denna jurisdiktion och fortsätter ha ett behov av ”preventiv anpassning” i form av 

urvalsprocesser. Arbetspsykologer såsom vägledare i första hand (ibid.) påminner om den 

metafor som Psykologförbundets förra ordförande Birgit Hansson ofta använde – lotsen. 
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Samhället eller staten som sådan är en väsentlig miljöfaktor för professionerna. En 

närmare diskussion om den svenska statens inflytande över jurisdiktionskampen på de 

olika arenorna kommer att föras nedan. På ett mer allmänt plan är en hög 

organisationsgrad utmärkande för det svenska samhället. Dock förefaller 

förhållningssättet till politiska och fackliga frågor stadd i förändring. Att graden av 

föreningsorganisation sägs vara på väg ner (SOU 2000:1; Statistiska centralbyrån, 2003a 

& 2003b) kan efter hand få konsekvenser även för professioner – eftersom dessa utgörs 

av organiserade aktörer. Skulle trenden om att handling och uppnåendet av politiska mål 

prioriteras framför byggandet av interna demokratiska strukturer vara bestående – kan 

det bli alltmer väsentligt för professioner som psykologernas att exempelvis anpassa sig 

till att uppmuntra nätverksstrukturer kring sina formella strukturer. Just på denna punkt 

finns några tecken (Abbott, 1988; Sannerstedt, 2001) på att det arbetspsykologiska 

testområdet och att så kallad management befinner sig i en miljö där nätverksanvändning 

måhända faller sig naturligt eller i vart fall redan existerar. Man får via pågående skeenden 

i Sveriges Psykologförbund intryck av att psykologkåren söker anpassa sig till aktuella 

politiska förhållanden genom exempelvis prat om nätverk, försök med mer 

direktdemokrati i förbundet, samt krav på resultat inom den egna organisationen.  

 

Dagens Europa uppvisar en tendens bort från nationalstaten, vilket kan medföra en 

potential för att konkurrentgrupper kan inympas på den nationella arenan (Abbott, 1988). 

Den principiella förändringen för svenska kårer, däribland psykologer behöver samtidigt 

inte vara större än en omorientering från Stockholm till Bryssel: eftersom etablerade 

professioner torde kunna använda sig ungefär lika väl av statliga som överstatliga regler 

för skydd. Psykologerna har som sagt tydliga ambitioner om att flytta fram sina 

positioner inom europabygget (EuroPsy, 2003). Det är givetvis svårt om inte omöjligt att 

förutsäga hur det kommer att gå. Dock är det intressant att fråga sig hur EU: s fria 

rörlighet kan påverka en demografiskt rigid profession som psykologernas. Med tanke på 

detta är framförallt potentialen för att lättare rekrytera till de egna leden, utan att mista i 

exklusivitet intressant: att snabbt kunna rekrytera psykologer från hela EU-området men 

med bibehållna krav på utbildning, träning, legitimation och liknande förefaller kunna ge 

en fördel till den nationella svenska psykologkåren. Något sådant förutsätter troligen 

enklare ekvivaleringsregler för erkännande av utländska psykologers examina än de som 

finns idag. Skulle så en ökad anpassningsbarhet vid förändringar i efterfrågan för den 

inhemska kåren vara fallet får man dock inte glömma bort att professionen i Europa 

 73



Tillfällig terrorbalans i testområdet 

likväl är demografiskt rigid – det är fortfarande svårt att snabbt öka eller minska kåren 

som helhet. Redan idag är det svårare att rekrytera psykologer på landsbygd och mindre 

orter långt bort från storstäder jämte universitetsorterna. Kan därmed urbanisering bli allt 

viktigare och kan skillnaderna mellan regioner bli mer märkbara?  

 

Harmoniseringen av högre utbildning i EU och riktningen mot tre utbildningsnivåer (Ds 

2003:4) väcker rimligen två frågeställningar: a) huruvida den kan hjälpa till att 

åstadkomma officiellt sanktionerade nivelleringar mellan dominanta och subordinerade 

professioner, och b) om effekten kan förväntas vara likadan i offentlig som i privat 

sektor. Man kan i det första avseendet ana att de professioner, såsom psykologerna, som 

kan etablera sig som andra-nivå-yrken skulle få ett samhälleligt stöd för att argumentera 

för att kårer på första utbildningsnivån borde inordnas under dem. Dessutom ges 

argument för att vara likställda alla andra professioner på den andra nivån (den tredje 

utgörs av akademisk doktorsgrad). Följaktligen kan exempelvis personalvetare som i lös, 

men kanske i huvudsaklig omfattning har utbildningar närmare första än andra nivån 

riskera att med automatik få slåss ur den subordinerades position. Omvänt kan risken för 

de dominanta bli att alla mäts med samma måttstock och får möjlighet att säga att man 

sysslar med samma saker, eventuellt endast med vissa gradskillnader. Personalvetarna kan 

till exempel peka på att de har exakt samma ingång som psykologerna och att deras 

kunskaper, med eller utan påbyggnad, räcker lika långt. Psykologerna kan få svårt att med 

självklarhet förorda sig själva som unika. Vidare, och med tanke på att arbetsmarknadens 

sektorer verkar vara olika mycket upptagna av formell utbildning (Hellberg, 1985; 

Abbott, 1988; Torstendahl, 1990) kan man anta att harmoniseringen skulle kunna få olika 

starkt genomslag. För psykologprofessionens starkast kontrollerade områden kan det 

tänkas innebära att jurisdiktonerna åtminstone tillfälligt stärks, samtidigt som en kanske 

större öppning för angrepp från subordinerade kan skapas. Omvänt för de svagare 

jurisdiktionerna och specifikt för det i privat sektor vanliga arbetspsykologiska 

testområdet kan hoten antingen manifestera sig lättare – eller rentav inte spela större roll 

eftersom vikten av formell utbildning ändå inte är så stor.  

 

Efterfrågan på psykologisk kunskap ökar (Mabon, 2001). Detta behöver dock inte vara 

liktydigt med en motsvarande ökad efterfrågan på psykologer. Självhjälpslitteraturen, 

populärpsykologi eller andra aktörer kan ju tänkas tillgodose en efterfrågan på 

psykologisk kunskap. Arbetsmarknaden för psykologer verkar i och för sig bli bättre i 
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termer av att yrket befinner sig bland Arbetsmarknadsstyrelsens ”30 i topp (2003)”. 

Påståenden om efterfrågan får här stå utan att bli ifrågasatta. Psykologkårens 

demografiska fördelning är däremot ett mer konkret karakteristika: en avsevärd del av 

kåren kommer att gå i pension under en relativt kort tid. Uppenbart är också att 

utbildningen inte har hunnit producera motsvarande mängd nya kolleger som väntas 

försvinna – detta till trots för att populariteten för yrket befinner sig är på sjunde plats 

bland 16 – 25 åringar (Landstingsförbundet, 2002) och att antalet sökanden per 

utbildningsplats är slående högt. Sveriges Psykologförbund talar om denna framtidsutsikt 

i termer av ”ättestupan” och är i grunden kritisk till statsmakternas bristande gensvar på 

förbundets krav på utvidgad utbildning sedan början av nittiotalet. Detta förhållande, 

tillsammans med att psykologkåren utgör en demografiskt rigid profession, kan ha 

synnerligen dramatiska följder. När den rigida professionen är dominant i området och 

förhållandena ändrar sig menar Abbott (1988) att det enda försvaret är ”rapid and 

effective creation of subordinate groups to handle the business (ibid. s 84)”. Utifrån detta 

får man fråga sig om psykologerna ännu har en möjlighet att skapa subordinerade 

grupper i testområdet, eller om de har försuttit sin chans; medförde testverktygens tid i 

onåd i den egna kåren under 1970-talet, som beskrivits ovan, ett handikapp som 

psykologerna nu inte kan hämta igen? Å andra sidan medför subordineringsgreppet risker 

– såpass stora att det hittills endast är läkarna som med framgång har klarat av det. 

 

Allmänhetens värderingar och syn på professionen är grunden för professionella krav. 

Allmänhetens syn på tester förefaller vid millennieskiftet vara något mera positiv än 

under slutet av 1900-talet. Ingen specifik forskning är gjord kring detta, varför påståendet 

endast kommer från en vag bild av att efterfrågan är större för närvarande. På samma sätt 

saknas forskningsresultat för vilken subkultur inom testningen som idag är dominerande i 

Sverige. Detta ska ju ha betydelse för testningens överlevnad (Herriot, 1992). Lutningen 

åt politisk vänster i psykologkåren (Svensson, 1999) skulle kunna antyda ett 

motsägelsefullt motstånd mot testning, särskilt mot arbetspsykologisk testning. Slutligen 

ger intervjumaterialet en samstämmighet med det enligt förvaltningsforskningen 

(Sannerstedt, 2001) i privat sektor förekommande nätverksperspektivet. Kommer man 

från L-professionernas dimension (Hellberg, 1985) kanske nätverksperspektivets 

betoning på förhandling mellan aktörer kan vara något ovant.  
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De offentliga och juridiska arenornas publik 

Intervjupersonerna bekräftar bilden av en historisk förändring gällande arbetspsykologisk 

jurisdiktion. Man pekar dels på den externa värderingsförändring som kom i slutet på 

1960-talet, dels på en samtidig intern förändring inom psykologkåren. Den externa 

exemplifieras av fackets ökande motvilja mot tester under tidsperioden. Den interna 

förändringen i professionens sociala struktur handlade om att allt färre bedrev testning. 

Intresset falnade för verksamheter och andra professionella uppgifter kom mer ”på 

modet”. Den interna förändringen försvagade psykologernas jurisdiktion och spädde 

därigenom på oron i systemet. Framförallt är det SPF, BG, STP och PF som påpekar att 

man ”kastade ut barnet med badvattnet (BG)” på detta sätt. Det anförs dock från flera håll att 

intresset för både arbetspsykologi och testning ökar bland yngre psykologer. Detta ställs 

mot bakgrund av att ”det länge varit så att om man varit intresserad av arbetslivspsykologi så har 

man valt att bli personalvetare framför att bli psykolog (PF)”.  

 

Det nya förhållningssätt till politiska och fackliga frågor som nämnts i teoriavsnittet går i 

viss mån igen i intervjupersonernas berättelser. Tillfälliga engagemang och 

nätverkssammanslutningar får viss uppmärksamhet, även om det hos alla aktörerna inte 

kan sägas bli prioriterat. CPU är den part som mest betonar sådant. Samtidigt är det 

uppenbart att Stiftelsen för tillämpad psykologi är den part som i princip enbart arbetar 

med tillfälliga engagemang (såsom vid prövning av testprodukter och vid certifiering av 

individer), jämte att bedriva allt lobbyingarbete i nätverksform. Det nya förhållningssättet 

ska också utmärkas av att handling och uppnåendet av politiska mål prioriteras framför 

byggandet av interna demokratiska strukturer. Hos SPF betonas uppnåendet av politiska 

mål (lönemål men även krav på ökad synlighet) från kongresshåll. Det står dock 

obesvarat om det är något nytt i förhållande till gångna år. Likaså ägnar man mycket 

energi åt just byggandet eller snarare renoverandet av interna demokratiska strukturer. 

Givetvis går det på detta underlag inte att stoppa aktörerna i det ena eller andra båset. 

Intressantast är STP som en något udda fågel med en mycket stor riktning utåt och 

kontakter som får lov att vara förgängliga. Staten och övriga aktörer ger både förtroende 

och positiv laddning till STP (samtliga). Huruvida det är uttryck för ett nytt 

förhållningssätt i politiken står dock osagt.  
 

Förhandling och förhandlingsutrymme är en annan dimension gällande nätverk. Skall 

exempelvis testningen skötas genom parternas förhandling eller statens tillsyn? 
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”Det är flera faktorer som medverkar till att upprätthålla auktoriteten i det här systemet, men man ska 

vara klar över att det vilar inte på någon rättsligt särskilt säker grund (PF).” Statlig kontroll är idag 

minimal. Det är knappt något annat än upphovsrätt som för närvarande kontrollerar 

användningen av test. Personalvetarna (CPU och HRK) kan tänka sig statlig kontroll av 

testen, men inte av användarna. PF konstaterar helt sonika att skulle snäva 

användarregler komma, skulle marknaden bli för liten för att någon annan än staten 

skulle ha resurser för fortsatt testutveckling. Situationens stabilitet beskrivs vidare 

närmast som en temporär terrorbalans (PF). Den psykometriska kunskapsbasen är 

dessutom synnerligen abstrakt, avancerad och väl behärskad endast av ett fåtal 

psykometriker. Avståndet till den konkreta verksamhet det stora flertalet av både 

testutgivare och användare rör sig i är stor. Följaktligen framträder en lättantändlig miljö.  

Nivå 2: psykologerna i det svenska professionssystemet  

Den stora jakt på utveckling av ny kunskap, inte minst i form av vidareutbildningar, hos 

psykologprofessionen utgör en av de kårinterna fenomen som avser att stärka 

jurisdiktioner. Att faktiskt öka kunskapsnivån och samtidigt kunna argumentera för att 

man är mer avancerade än konkurrenterna verkar vanligen lugnande på systemet. När 

medtävlarna kapprustar på detta sätt är det tvärtom en potentiell källa till oro i systemet 

eftersom det då möjliggör angrepp på jurisdiktioner. En mycket tänkbar kognitiv strategi 

för exempelvis personalvetarna är reduktionsargumentet: att den arbetspsykologiska 

testuppgiften redan är något som den professionen hanterar och därför kan tas över av 

dem. Psykologerna har från sitt håll framförallt specialfallet av reduktionen – 

stigningsargumentet – att tillgå: att psykologerna borde ta hand om all arbetspsykologisk 

testning, eftersom de redan hanterar de riktigt svåra fallen både ifråga om de mest 

komplexa testerna och när det gäller komplikationer såsom kliniska överväganden. 

Dessutom pekar man på att man via sin starka organisation har kontroll över och 

sanktionsmöjligheter mot sina egna medlemmar. Följaktligen skall man vara ett säkrare 

kort att satsa på.  

 

Personalvetarna kan sägas vara något, men tämligen löst organiserade. De egenskaperna 

borde utifrån Abbott (1988) ge dem möjligheten till anspråk på de offentliga jämte de 

juridiska arenorna, även om effektiviteten kan förväntas vara något lägre än hos mer 

organiserade kårer. Däremot vinner de en anpassningsbarhet utifall efterfrågan på deras 
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tjänster snabbt förändras. En stark central organisation ska heller inte vara nödvändig för 

att konkurrera på arbetsplatsnivå.  

 

Systemegenskapen topologisk närhet (Abbott, 1988) är i det arbetspsykologiska testområdet 

relativt stor. Även om abstraktionens relativa styrka över den konkreta ter sig rimligt 

balanserad orsakas närheten av en mycket låg grad av statlig kontroll. Denna kan 

möjligen vara på väg att växa i och med sådant som lagförslag om integritet i arbetslivet 

(SOU 2002:18). Ifråga om systemegenskapen dominans finns flera enheter som är mindre 

starka. Den strukturella dominansen över organisationer och institutioner förefaller 

fördela sig så att grovt sagt civilekonomer dominerar företagen och psykologerna 

dominerar nyckelposter i testutgivarorganisationer samt i Stiftelsen för tillämpad 

psykologi. På grund av psykologernas stora kunskaper om testning är de kanske starkast i 

kulturell dominans. De utgör dock en minoritet bland användarna, varför den praktiska 

sidan är avsevärt svagare. Ur gemene mans synvinkel kan psykologernas grepp om det 

konkreta följaktligen ses som obalanserat svagt relativt till den abstrakta kunskapen.  

 

När dominans är mycket stor ökar graden av återstoder eller rester av jurisdiktioner (Abbott, 

1988). I dagsläget kan man knappast påstå att psykologerna har arbetspsykologisk 

testning i ett järngrepp. Det kan däremot vara en intressant dimension att se på ur 

historiskt perspektiv. Kan det ha varit så att psykologernas mycket höga dominans med 

tillhörande utvecklade abstraktion till och med 1960-talet var något som ledde till ökad 

tjuvjakt? Slutligen får arbetspsykologisk testning och dess teoretiska grundvalar ses som 

en mycket systematiserad form av kunskap. Sådan är ofta tecken på att allvarlig konkurrens 

finns (Abbott, 1988) – vilket onekligen får sägas vara fallet. Utifrån det kan man fråga sig 

om de mer komplexa problemen lämnas utan anspråk. Det verkar vara så med mer 

övergripande rekryterings-, urvals- och personalfrågor. 

Aktörer om aktörer 

De intervjuade aktörerna talade mycket om varandra. Detta faktum är värt att lyfta ut 

som en särskild, om än kort poäng. Samtliga anser de andra vara viktiga. Utöver dessa 

elitaktörer (se Figur 1), nämns även staten som central. Utifrån psykologhåll anses också 

Socialstyrelsen vara en aktör. Vidare nämns facken, främst utifrån deras negativa syn på 

testning, men även såsom okunniga i testning och tråkiga som organisationsformer. Man 

pekar inte ut några andra testutgivare än Psykologiförlaget förutom Scientologer och 

andra skräckexempel. Arbetsgivarorganisationer har haft ett inflytande (i PA-rådet) men 
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förefaller inte uppta aktörernas medvetande i större utsträckning. Kunder, konsultföretag 

samt utbildare nämns även som parter med inflytande. En kommentar till vad som 

framkommit om aktörerna är att den elitgrupp som studerats också är liten ifråga om 

nyckelpersoner. Det blir påfallande att intervjupersonerna i studien utgör en avsevärd del 

av de tongivande personerna i den svenska testvärlden – och detta under flera decennier. 

Utan att peka ut personer är kretsen närmast intimt liten. Även idag är de drivande 

instanserna i stor utsträckning beroende av drivande individer. 

Kontrolltemat 

Kontroll var ett centralt tema i intervjuguiden. Dock ställdes frågorna kring detta 

inledningsvis öppet. Påtagligt var då att intervjupersonerna talade om två olika sorters 

kontroll. Den ena gällde en kvalitetsaspekt på testverktygen, på användarens kompetens 

och etiska förfarande, köparorganisationens medvetenhet och krav på såväl testverktyg 

som användare – med andra ord organisationers policy kring detta, samt kvalitetskrav på 

konstruktörer och förlag. Denna typ av kontroll har här gemensamt benämnts 

kvalitetskontroll. Den andra typen av kontroll intervjupersonerna, mer eller mindre explicit, 

talade om är mycket mer direkt kopplad till jurisdiktionskamp. Denna behärskande typ av 

kontroll benämns av intervjupersonerna i ordalag av hävdvunnen ”äganderätt” av 

området, vem som ”borde” behärska det, osv. BG säger målande att testen en gång i 

tiden av psykologerna användes som ”hävstång för professionens utveckling”. 

 

De bägge typer av kontroll som intervjupersonerna beskrev kunde utövas i ett antal 

dimensioner: rörande själva testverktyget, gällande användaren, mot och av 

köparorganisationen, samt kring konstruktören eller förlaget. Kontrolltyperna och 

dimensionerna bildade därmed tillsammans en naturlig matris (Tabell 7). 

 

Tabell 7 

Intervjupersonernas resonemang om kontroll i matrisform 

Dimensioner Kvalitetskontroll Behärskande kontroll 

Testverktyget 1 2 

Användaren 3 4 

Köparorganisationen 5 6 

Konstruktören/förlaget 7 8 
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1. Testverktyget/kvalitetskontroll 

Flertalet intervjupersoner betonar att tester är ett verktyg bland många; en av många 

informationskällor och att det finns en fara i övertro på vad ett test förmår ge. 

Intervjupersonerna uppvisar också en påfallande enighet om att ”entestsfirmor” och 

Scientologerna är mer suspekta än pålitliga. Framförallt lyfts Thomas International samt 

Scientologerna, med sitt Siluett- eller U-mantest fram såsom skräckexempel. Man bör här 

notera att de senare alltså utgör en testutgivare, ett test och dessutom en grupp 

användare! Dessutom kan man betänka att det är ett test och en verksamhet som 

omsätter mycket pengar.  

 

Kommentar: man kan här notera att PF har en parallellitet till psykologerna i hur 

trovärdighet byggs. Psykologerna (SPF, YAP) pekar på sin överlägsna kunskap, inte 

minst gällande mer avlägsna områden som det terapeutiska när man söker hävda sin 

gräns neråt i hierarkin. PF säger att erkänt ”tung klinisk utveckling” ger en ”mycket viktig spill-

off” på arbetspsykologiska produkter. De senare är onekligen viktiga eftersom de är långt 

mer inkomstbringande än de kliniska testerna.  

 

Överlag tillämpas ett trappstegstänkande – med riktigt seriösa produkter överst, sedan 

halvbra, sist följt av skräp. Rangordningen (CPU och delvis befintliga behörighetsregler 

hos PF) går dessutom igen bland seriösa produkter ställt mot användare 

(djuppsykologiska/kliniska test: psykologer, begåvningstest och praktiska test: 

certifierade, annat: olika utbildningsbakgrunder/personalvetare utan certifiering). 

Hierarkin går igen i synen på förlag ”de seriösa … jättarna … mindre konsultföretag … oseriösa 

(PF)” och ”de stora … entestfirmor … de skumma (BG)”, respektive användare ”Leg psykolog 

… auktoriserade rekryteringskonsulter … övriga (HRK)”. Värt att notera är att CPU jämte 

HRK betonar att psykologer kan vara nog så dåliga på testning, medan SPF tvärtom 

framhäver att psykologer i utgångsläget kan detta. CPU säger även att det ”inte är så stor 

skillnad egentligen” mellan psykologer och personalvetare. PF gör en viss historisk 

jämförelse och frågar sig om psykologerna idag kan lika mycket som förr i och med den 

värderingsförändring som skedde inom kåren. 

 

Kommentar: man ser alltså tydligt hur psykologerna söker att skarpt markera sin gräns 

neråt, medan CPU och HRK tvärtom pekar på sammansmältning vid gränsen. CPU pekar 

även på att skillnaderna i grunden inte är så stora. Vidare ges en bild av att sammansmälta 
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arbetsplatser anses ganska misstänkta (SPF, PF, BG). Det handlar om ”småfifflarna”, de 

”skumma” och så vidare.  

 

2. Testverktyget/behärskande kontroll  

De flesta aktörerna fäster mindre uppmärksamhet på behärskande kontroll av 

testverktygen. Bland annat märks att SPF, YAP och STP enbart pratar kvalitet. CPU 

lyfter fram Testombudsman efter STP-modell, med tillhörande svart lista på dåliga 

produkter. Detta är också den enda punkt där CPU kan tänka sig statlig kontroll – till 

skillnad exempelvis från kontroll över användarna. PF konstaterar att det ”i 

marknadsmässigt hänseende är konstruktören och därmed förlaget som genom upphovsrätt kontrollerar 

testet”. BG noterar att instrumentsekretess hör hit, vilket PF instämmer i när de säger att 

”langning är ett behärskningsproblem här”.  

 

3. Användaren/kvalitetskontroll 

Samtliga intervjupersoner talar om användaren både gällande kvalitetssäkring och ur 

behärskande perspektiv.  Likaså är man kanske mest av allt mån om att användaren vet 

vad hon gör. En liknelse görs av HRK till relationen skalpell – läkare och att fokus ligger 

på den senare. STP påpekar också att ”granskning av testens kvalitet inte låter sig göras utan 

granskning av användarna”. Både HRK och CPU är mycket positivt inställda till certifiering 

av alla användare inklusive psykologer, och är överens om att staten inte ska blanda sig i 

detta. Det sägs också uttryckligen att i och med att det är en konkurrensfördel så är 

certifiering intressant (HRK, CPU). På denna punkt går också åsikterna isär om vilken 

profession som besitter mest kvalitet. 

 

4. Användaren/behärskande kontroll  

CPU ser det som en självklarhet att personalvetare testar, i vart fall på det enklaste 

”trappsteget”. Psykologerna (SPF, YAP) anför en hållning där ”någon med djupare kunskap” 

bör styra mer och att man själv bör bevisa sitt värde. Man pekar på en överlägsen 

kompetens med styrka framförallt i det att man redan hanterar mycket svårare frågor. 

Tillika är argument om att psykologers kunskaper är större och bredare (exempelvis 

terapeutiska). Man hävdar gränsen nedåt, medan CPU hävdar sammansmältning uppåt. 

En historisk reflektion är att ”yrkeskåren kunnat skaffa sig bättre makt om de varit litet smartare 
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(BG)” och att kontrollen numera är ”utsipprad till andra”. Dock är det orimligt att 

förbehålla psykologerna rätten till området, eller att räkna med att staten ska ge absolut 

ensamrätt (BG). PF menar, med referens till att Psykologiförlaget såldes till privat ägo för 

drygt tio år sedan, att ”ägandepolletten” ännu inte trillat ner hos psykologerna. Med andra 

ord att psykologerna, förvånansvärt nog, inte riktigt har insett att de genom försäljning 

inte längre kan diktera villkoren för hur landets största testutgivare hanterar 

försäljningen. STP pekar ut den grundläggande konflikt om gränsfrågor som finns mellan 

Stiftelsen för tillämpad psykologi och Psykologförbundet/psykologerna gällande 

exklusivitet, certifiering som generell lösning och huruvida psykologer också ska 

certifieras.  

 

5. Köparorganisationen/kvalitetskontroll  

På denna punkt är aktörerna rörande eniga om att kundorganisationernas kunskapsnivå 

lämnar en hel del övrigt att önska. Man visar på diverse skräckexempel och på behovet av 

utbildning. Stiftelsen för tillämpad psykologi är den part som konkret arbetar på denna 

front med upprättande av etiska profiler och testpolicys hos företag.  

 

6. Köparorganisationen/behärskande kontroll  

BG här lyfter fram professionens kontroll på arbetsplatsens arena som ett idealscenario 

och menar att den lokala arbetsplatsen är den plats med störst inflytande. HRK pekar på 

att de stora företagen, såsom Mercuri Urval, vinner legitimitet genom sin storlek, med 

bieffekten att de inte behöver branschorganisationer som HRK. STP har en intressant 

poäng om att deras certifiering och arbete med testpolicys för företag utgör ett 

emancipatoriskt grepp för att frigöra köparorganisationen från förlagen och deras 

respektive certifieringsutbildningar. Därvid noteras att ”Human Relations-folket” internt 

i sina organisationer kan vinna mer makt i relation till försäljarna av testinstrument.  

 

7. Konstruktören/förlaget/kvalitetskontroll 

Aktörerna säger här inte mer än att ”krav måste ställas på testförläggare (BG)” och att 

konsumenten också ska kunna påverka (CPU).  
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8. Konstruktören/förlaget/behärskande kontroll  

Både PF och SPF menar att konstruktören och producenten idag besitter stor makt. PF 

pekar på förlagets egna osedvanligt starka ställning i Sverige. Vidare säger PF att idag 

gäller ett ”gentlemans agreement” mellan ägaren och den före detta ägaren 

Psykologförbundet, vilket skulle kunna förbytas i ett ”mardrömsscenario” vid eventuellt 

uppköp av annan ägare. De lyfter även fram att PF har behörighetsbestämmelser som är 

mycket lika motparter i utlandet, samtidigt som de skiljer sig från övriga inhemska 

testförlag.  

 

Sammanfattning av kontrolltemat 

 
Teckenförklaring 

A Studiens aktörer: organiserade, professioner 

B Professionella individer, erkända  

C Professionella individer, ej erkända 

D Individer utan särskild tillhörighet 

E Mindre ansedda organisationer 

F Övriga erkända organisationer 

Skuggat Eliten 

 

Figur 1 Isbergsfenomenet 
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Sammantaget ger aktörerna en bild av området enligt Figur 1. De hierarkier som beskrivs 

gällande samtliga kategorier i Tabell 7: testverktyg, användare, köpare och förlag bildar 

tillsammans en ribba, ovanför vilken en elit befinner sig (det skuggade fältet i figuren 

ovan). Det varma talet om kvalitetskontroll kan ur ett konfliktperspektiv även ses som ett 

sätt att markera denna ribba (Abbott, 1988). I kategori A ingår SPF, YAP och CPU. 

HRK befinner sig på gränsen mellan A och F. Detsamma kan sägas gälla PF och STP på 

grund av deras hävdvunna närhet till psykologkåren. Elitaktörerna konkurrerar 

uppenbarligen med varandra, men ger också varandra tydligt erkännande. Erkännande är 

däremot inget som grupperna under ribban får, i synnerhet inte Scientologer och 

liknande i kategori E. Denna kategori är inte något som enligt Abbott (1988) borde 

beaktas i nämnvärd utsträckning i professionsstudier, vilket strängt taget även gäller F. 

Intressant nog omfattar en del av organisationerna i E såväl förlag och användare, 

varmed de blir mer relevanta men svårplacerade i Abbotts teori. Dessutom noterar vi att 

de stora pengarna i arbetspsykologisk testning finns i kategori E (PF; Mabon, 2002). C 

och D innehåller en ansenlig del av de konsulter som Andersson (2001) talar om, likväl 

som diverse anställda enskilda professionella, exempelvis ekonomer. I kategori B finner 

vi sådana individuella professionella som når över ribban, men som inte är anslutna i 

någon av de organisationer som studerats, eller kanske ingår i något lösare nätverk. Bland 

annat återfinner vi eventuella arbetspsykologer som väljer att stå utanför SPF. 

Avslutningsvis bör det nämnas att förhållandena som illustreras i Figur 1 är relativa till 

åskådarens utgångspunkt. Följaktligen går strecken (definitioner på professioner, 

organisationer och diverse kvalitetskriterier) att flytta på och dessutom cirkeln att vrida 

på. Man kan utifrån det exempelvis fråga sig hur världsbilden ser ut från E-kategorins 

synvinkel. Där har man pengar, egna organisationer och anser kanske att eliten ligger 

någon annanstans.  

Certifiering och andra behörighetsnormer 

Bland intervjupersonernas resonemang kring certifiering och andra behörighetsnormer 

märks både argument för att höja nivån och tvärtom om att stämma i en bäck av 

eskalerande krav på vidareutbildning eller ytterligare titlar.  

 

Ifråga om att höja nivån framkommer generella önskemål om att ”rensa upp i träsket”. 

Man vill helt enkelt få bättre produkter, ansvarigare utgivare, mer kunniga och pålitliga 

användare och så vidare. Denna allmänna uppryckning och kompetenshöjning är 

aktörerna överlag överens om. Man kan även se ambitioner om att höja kompetensen 
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hos den egna gruppen. Personalvetarna vill lära sig mer och bli skickligare. Psykologerna 

vill förädla sina förmågor. Man kan i detta ana något av en kapprustning där den ena 

sidan måhända vill hinna ikapp och i vart fall öka sin konkurrenskraft (HRK, CPU). Den 

andra sidan kapprustar snarare för att bibehålla eller stärka sin konkurrenskraft (SPF).  

 

Det andra typen av argument om att ”nu räcker det” för att ”vi har som grupp redan 

tillräckligt mycket kvalifikationer och vidareutbildningar” kommer framförallt från 

psykologsidan. Detta säger SPF uttryckligen själv och är även noterat av STP. Uppenbart 

är att man från psykologhåll inte tvekar kring den egna kårens större lämplighet att 

hantera arbetspsykologisk testning. I princip framkommer en hållning att man helst sett 

att enbart psykologer hanterade sådant, men att man under rådande förhållande tvingas 

acceptera att andra också sysslar med det. Däremot är man synnerligen avog mot att 

likställas med konkurrenterna. 

 

Man kan hos intervjupersonerna ana olika inställning till grad av frivillighet. Vissa 

betonar att certifiering eller medlemskap i organisationer med etikregler ska vara frivillig, 

andra önskar se något mer tvingande förfaranden. 

 

En knepig fråga är Stiftelsens roll. Det är uppenbart att samtliga aktörer har stor respekt 

för STP och ser det som en mycket trovärdig instans. Man förefaller uppfatta det som att 

STP framförallt är psykologins försvarare och inte i första hand psykologernas. SPF kan 

möjligen vara något besviken och oroad över just det förhållandet. STP är uppenbarligen 

berett till att agera kontrollinstans tvärs över professionsgränserna. SPF:s främsta 

problem med detta är om psykologerna skulle tvingas skaffa bifallsstämpeln under 

samma förutsättningar som alla andra.  

 

Behörighet att använda test är en springande punkt i de flesta av aktörernas resonemang. 

Inom psykologkåren har frågan diskuterats länge, både inom SPF och PF när detta var 

ägt av Psykologförbundet. På 1980-talet började det på nytt bli aktuellt och motioner 

ställdes till SPF:s kongresser 1981, 1983 och 1985, vilket i sin tur ledde till att PF:s 

policygrupp fick i uppdrag att bland annat utreda frågan om ”vilka test till vem?” 

(Bederoff-Petersson, Göransson, Lindquist och Mårdberg, 1987). Här kom författarna 

fram till två alternativa modeller för behörighet samt ett tillvägagångssätt för 

beslutsfattande. Den första, legitimeringsmodellen, förutsätter utbildning i psykologi som ger 
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förutsättning för legitimation – som i sin tur ska garantera viss baskunskap i teori och 

metodik – vilket slutligen ger en generell kompetens att kunna hantera psykologiska 

metoder – olika test. Här refererar man även till praktisk träning under utbildningen samt 

till ”den fackliga organisationens etiska principer (ibid. s 5)”. Kunskapsmodellen utgår istället 

från disciplinen psykologi och den totala kunskapsmängden inom den. Vad beställning 

och användning av ett test kräver är då att individens kunskaper inom disciplinen 

sammanfaller med de delar av psykologin som testet omfattar. Bederoff-Petersson et al 

(ibid.) noterar legitimationsmodellens fördelar för den egna professionen, men väljer att 

förorda en slags hybrid mellan de bägge modellerna. Kunskapsmodellen är den i grunden 

viktigaste och att man i första ledet klassar sina produkter. Man kommer därefter fram till 

att två huvudkategorier ändå i praktiken finns: ”legitimerade psykologer” respektive 

”andra”. I Göransson (1991) framgår att styrelsebeslutet egentligen ledde till en tredje 

kategori när produkten ställer speciella kunskapskrav; då skulle även den enskilde 

psykologens kunskaper kontrolleras. Avslutningsvis kan nämnas att det av Göransson 

(ibid.) framgår att även ett genomtänkt system medför bedömningssvårigheter och 

gränsdragningsproblematik.  

 

Psykologer kan tro att det är en ren legitimeringsmodell som gäller när det i själva verket 

är en kunskapsmodell (Bederoff-Petersson et al, 1987), eller i vart fall en hybrid mellan 

dem, som PF utgår från. Sedan är det en annan sak att man uppenbarligen har kommit 

fram till att det stora flertalet tester förutsätter sådan kunskap som ingår i leg psykologers 

kompetens. Alltså har vi en kunskapsmodell i grunden, men enskilda bedömningar med 

ett resultat som liknar legitimeringsmodellen. Ett sätt att se oenigheten kring STP:s 

certifiering är att den representerar en renodling av kunskapsmodellen med en slags 

bevisbörda på individen. Individen, oavsett utbildning och kårtillhörighet, ska bevisa sin 

egen kunnighet. Man återfinner i så fall inte den uppdelning i kategorierna legitimerad 

psykolog respektive andra som psykologerna sannolikt är vana vid från PF. Det bör heller 

inte vara förvånande att STP, med försvaret av disciplinen psykologi som sin 

huvuduppgift, lutar åt kunskapsmodellen som just utgår från – disciplinen psykologi.  

Mål och strategier 

Utifrån det som redovisats ovan framkommer ett fåtal huvudstrategier hos aktörerna. 

Psykologerna satsar framförallt på att bevisa sitt värde (inklusive att höja kvalitetsnivån 

internt) och att göra mediasatsningar (SPF, YAP). Man kan se dessa ansatser som tydligt 

riktade mot den offentliga arenan. Eftersom det även konstaterats att psykologerna 
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redan, med begränsad framgång, försökt sig på den juridiska arenan följer det Abbotts 

(1988) tanke om i vilken ordningsföljd som kampen förs: den dominanta professionen 

försöker sig först på juridiska arenan, sedan offentliga och slutligen arbetsplatsen. 

Mediasatsningen är tydligt riktad mot att dominera allmänna definitioner, samt via 

handledning, utbildning och så vidare påföra egna uppgiftsdefinitioner på 

konkurrentgrupper. Här ser man också Stiftelsen för tillämpad psykologi som värdefull. 

Man kan internt notera pågående försök att förändra den egna organisationen. Det kan 

tolkas som ett försök att anpassa sig efter nya organisationsmönster (SOU 2000:1; 

Sannerstedt, 2001). Slutligen kan den samordning av psykologkårens varumärken och 

logotyper som pågår under hösten 2003 nämnas som ett mycket konsekvent grepp för att 

öka en samlad synlighet i samhället.  

 

Personalvetarna anger själv som huvudmål att lyfta det egna marknadsvärdet genom 

certifiering och liknande. Men även ”nätverkande” och deltagande i debatten uttrycks 

som viktiga uppgifter. Här anar man utmanarprofessionens förväntade rutt: från 

arbetsplatsens arena mot offentlig och som möjlig slutpunkt även den juridiska (Abbot, 

1988). Eftersom Stiftelsen för tillämpad psykologi för närvarande är en av de mer 

tongivande kontrollanterna i området så kanske rentav personalvetarnas engagemang i 

certifieringsprocessen ses som ett oväntat snabbt inspel på den funktionellt juridiska 

arenan. Abbott säger annars att det tar mycket lång tid innan man når till den arenan. 

Stiftelsen för tillämpad psykologi ses således som värdefullt. 

 

Slutligen vill PF mycket gärna att den psykometriska standarden höjs. Man hade tjänat på 

en standardhöjning i egenskap av vara vassa på det. Den som har större kapacitet tjänar 

på att ribban höjs. Detta motsvarar HRK:s vision om att till och med 

telefonkatalogkatalogen ska vara uppdelad i ”psykologer, certifierade respektive andra”. STP ses 

även härifrån som värdefullt.  

Om juridsdiktionskampens arenor i psykologfallet 

Allmänhetens bild av psykologerna är väsentlig för den jurisdiktionskamp som bedrivs på 

offentlig arena. Likaså förtjänar lagrummen kring kåren bekantskap för att bättre förstå 

gjorda anspråk och hur landet ligger på den juridiska fronten. Den tredje arenan – 

arbetsplatsens – är givetvis också viktig men är svår, om inte omöjlig att uttala sig om 

utifrån den aktuella studiens material. Både intervjupersonerna i sina roller som 
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representanter för centrala aktörer och övriga källor befinner sig på offentlig och juridisk 

arena. Om än ett angeläget område för forskning utelämnas arbetsplatsens arena alltså ur 

redogörelsen.  

Den offentliga arenan: kårens anspråk och allmänhetens bild av psykologerna 

Ser vi på de offentliga anspråk psykologerna gjort, märker vi att det – som det sig bör – 

handlar om att utöva arbetet efter professionellt omdöme – i detta fall gällande 

arbetspsykologisk testning. På sådana generella anspråk hakas vanligen på ytterligare krav 

om att kunna utesluta andra (Abbott, 1988). Detta gjordes i upphovet till och i samband 

med Socialstyrelsens utredning (2001) som omfattade tanken om en särskild psykologlag. 

Därefter har det blivit aktuellt att ifråga om Stiftelsen för tillämpad psykologis 

certifieringsarbete kräva att alla psykologer skulle få automatiskt godkännande. För det 

andra hakas även på krav om att dominera allmänna definitioner av uppgifterna. I denna 

aspekt finns en ny ambition från Psykologförbundets om att satsa på media: att där lysa 

med säkra experter som så att säga visar var det vetenskapliga skåpet ska stå. Samtidigt 

finns också mer populärvetenskapliga dimensioner. Dessa vinner ju allmänhetens sympati 

och begreppsliga bekantskap med yrkets språk och insikter (Abbott, 1988). Inom det 

psykologiska området är rådgivningsspalter, handböcker och pratprogram på TV mycket 

vanliga. Även om specifikt en ”Psychological Testing For Dummies” inte står att finna, 

hittas lätt i samma serie titlar om psykologi, management och jobbintervjuer (Cash, 2002; 

Nelson, 2003; respektive Hungry Minds, 2001). På TV ser vi även i Sverige ”Dr Phil” 

och givetvis alla uppdiktade karaktärer i filmer. Internet bidrar med mängder av mer eller 

mindre enkla psykologiska tester, från Arbetsmarknadsverkets intressetest till mängder av 

olika test på sajten  www.queendom.com. Att rynka på näsan för populärpsykologi skulle 

kunna vara en ”snobbism” med sin parallell i att inte riktigt erkänna Scientologerna eller 

Psykosyntesfolket som faktiska konkurrenter inom testområdet. För det tredje märker vi 

det påhängda kravet att påföra sina egna uppgiftsdefinitioner på konkurrentgrupperna. 

Här märker vi att arbetspsykologi och psykologiska tester otvetydigt anförs vara 

underordnade psykologin med psykologkåren som främsta uttolkare utav (SPF, YAP).  

 

De offentliga bilderna stämmer som bekant oftast inte överens med arbetsplatsens 

verklighet och behöver jämkas samman. Abbott (1988) säger att: ”Where professions 

exist in public hierarchies, superordinates emphasize clarity of jurisdicitional boundaries 

towards subordinates, while subordinates emphazise assimilation (s 67)”. Om 

jämkningsprocessen i det aktuella fallet kan man lyfta fram följande: i det 
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arbetspsykologiska testområdet finns inte direkt någon grupp som är överordnad 

psykologerna, med möjligt undantag för psykometriker i akademin och institutioner som 

Stiftelsen för tillämpad psykologi och Psykologiförlaget. Därmed är det inte troligt att 

man hävdar sammansmältning uppåt i hierarkin. Snarare är de översta delarna av 

hierarkin i stor utsträckning en del av psykologkåren. Däremot kan man förvänta sig att 

professionen hårt ska markera sin nedre gräns (ibid.). Så görs också när man lyfter fram 

en principiell och systematisk skillnad i kunskap, kompetens och etiskt agerande i 

förhållande till närmaste konkurrenter. Hävdandet av den nedre gränsen kommer ofta i 

offentligheten till uttryck i att man pekar på utmanarnas begränsade teoretiska utbildning 

(ibid.). Detta märks i psykologernas retorik, inte minst när det gäller något mer perifera 

förmågor som kunskaper i utvecklingspsykologi eller terapeutisk träning. Som en följd av 

detta är det också troligt att psykologerna ser sammansmälta arbetsplatser som mer 

suspekta, exempelvis mindre företag i privat sektor. Följdriktigt beskrivs dessa 

”entestfirmor (BG)” eller ”mindre konsultfirmor (PF)” som nära de ”oseriösa (PF)” och ”skumma 

(BG)”. Från utmanarens håll kan man tvärtom förvänta sig argument om att 

sammansmältning är ett faktum och att överlappningarna är stora, exempelvis i form av 

att många utmanare är betydligt bättre än den nedre änden av psykologerna (CPU, HRK). 

 

Allmänhetens bild av professionen är viktig för att de offentliga jurisdiktionsanspråken 

skall lyckas. Följaktligen berörs de fullständiga, subordinerade och rådgivande 

upplösningsformerna (Abbott, 1988). I synnerhet är allmänhetens oavbrutna stöd viktigt 

för subordinerad och rådgivande jurisdiktion. Eftersom en tendens mot de senare bägge 

uppgörelsetyperna finns i det skriftliga materialet gällande testning är det relevant att 

beskriva allmänhetens bild av psykologerna. 

 

Det finns en utbredd okunskap om vad psykologer sysslar med (Persson, 1995). 

Allmänheten är dock generellt positiv till en ökning av antalet psykologer (ibid.). 

Förtroendet för psykologer är jämfört med andra professioner lågt, dock underskattas 

allmänhetens förtroende för psykologer massivt av andra professionella (Svensson, 1999). 

Intresset för psykologi som ämne/kunskap kan mellan tummen och pekfingret sägas bli 

allt större. Intresset förefaller dock nödvändigtvis inte vara lika stort för psykologerna.  

 

Orsaker till befolkningens ambivalens kring psykologer är något oklar. Möjliga 

bidragande orsaker kan vara: ett särdeles abstrakt kunskapsområde; ett vidhängande 
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stigma av ”sjukdom, knasighet”, att kunskapsområdet handlar om grundläggande 

mänskliga fenomen och att människor regelmässigt anser sig vara särdeles goda 

människokännare och på så sätt överskattar sin egen förmåga. Tidningar målar rentav 

upp yrket som något bekymmersamt i sociala sammanhang (Mildner, 2001). Kan testning 

vara en av de få verksamheter som är någorlunda gripbara för allmänheten?  

 

Persson (1995) pekar just på svårigheterna med att få grepp om psykologers verksamhet: 

”Many respondents are still unsure about the psychologist’s role in society. Much 

ignorance about the actual duties performed by psychologists is encountered, so that no 

judgement is ventured on this professional group, or alternatively, common prejudices fill 

in this knowledge gap. A noticeable distance exists between psychologists and normal 

people” … (s. 272)”. Värt att uppmärksamma är att allmänheten generellt var positiva till 

en ökning av antalet psykologer, men i synnerhet inom utbildningssektorn samt i 

arbetslivet (ibid., 1995). Högutbildade föredrog en ökning i utbildningssektorn och 

lågutbildade önskade en ökning av antalet psykologer i arbetslivet. Kvinnor i vuxen ålder 

var mest positiva medan unga till medelålders män var mest kritiska. 

 

Förtroendet för de professionella påverkas även i Svensson (1999) av respondenternas 

utbildningsbakgrund. Generellt har de högutbildade, och så till vida de professionella 

själva (i studien definierade som SACO-medlemmar), mer förtroende för andra 

professionella – och omvänt har personer med lägre utbildning mindre förtroende för 

dem. Studien har tagit ett fascinerande grepp i att inte enbart låta allmänheten ange sitt 

förtroende för de 14 professioner studien omfattar. Dessutom får de andra professionella 

bedöma hur allmänhetens förtroende är för professionerna i fråga. Det är påtagligt hur 

professionella överlag överskattar allmänhetens förtroende för de olika professionerna. 

Dessa högutbildade, tillhöriga samma nya medelklass i Svenssons termer, prickar endast 

rätt på allmänhetens förtroende för officerskåren. Däremot underskattar de förtroendet 

för skollärare, socionomer, ekonomer samt psykologer. Synnerligen intressant är att de 

professionellas underskattning av allmänhetens förtroende för psykologer är så stort. Å 

andra sidan är överensstämmelsen mellan professionernas bedömning och allmänhetens 

förtroende mycket god gällande den inbördes rangordningen av professionernas 

förtroendekapital. I rangordning ligger psykologerna lägst.  
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”Although many respondents are willing to attribute the psychologist with professional 

competence, a residue of ambivalence towards the modern discipline remains among the 

public … (Persson, 1995, s. 272)”. De professionella bilder som skapas på den offentliga 

arenan tar tid på sig att utvecklas, är arketypiska till sin karaktär och är inte benägna att 

förändras plötsligt (Abbott, 1988). Allmänheten förefaller enligt ovanstående inte riktigt 

ha koll på psykologer, skillnaden till psykiatrer; om psykologen är terapeut eller testare 

eller något annat. Kanske det är ett misslyckande att i offentlighetens ögon inte ha 

åstadkommit skarpa gränser mellan förståeliga arketyper (ibid.). 

Den juridiska arenan: lagrummen kring arbetspsykologisk testning 

Inom den juridiska arenan sker kampen framförallt i lagstiftande församlingar, 

domstolarna och i sådana ägnade åt administration eller planering. I psykologfallet har i 

föreliggande studie inga undersökningar gjorts om domstolsärenden. Följaktligen går det 

inte att uttala sig om det. Däremot är det uppenbart att Psykologförbundet jobbat 

gentemot lagstiftande församling. Dessutom märker man att instanser för administration 

som Socialstyrelsen, och i den mån Stiftelsen för tillämpad psykologi kan räknas till dessa 

– också står på listan för löpande lobbying 

 

För närvarande är lagrum som påverkar arbetspsykologisk testning så gott som obefintlig 

(Telefonkontakt nr 9, Bilaga 1; Mabon, 2002; PF). Två statliga utredningar har dock 

gjorts de senare åren: ”Redovisning av uppdraget att utreda vissa frågor rörande 

psykologisk och psykoterapeutisk verksamhet (Socialstyrelsen, 2001)” samt betänkandet 

från Näringsdepartementet ”Personlig integritet i arbetslivet (SOU 2002:18)”. Den förra 

avslår skärpningar eller ändringar i lag, men ger en bakgrund för rättslig reglering relevant 

för området. Några regleringar föddes alltså inte ur denna utredning, men den hjälper 

samtidigt förståelsen av området. Integritetsutredningen ger tvärtom förslag till lagtext 

med direkta konsekvenser för arbetspsykologisk testning. Förslaget är fortsatt aktuellt. 

 

När Socialstyrelsen (2001) beskriver den rättsliga regleringen i landet faller blicken 

framförallt på lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 

(LYHS). Denna lag ställer både själva verksamheten och dess personal under 

Socialstyrelsens tillsyn. Utan att i närmare gå in på alla implikationer av LYHS, undantag 

och besläktade lagar bör dock följande klargöras: vilka som räknas till hälso- och 

sjukvårdspersonal framgår av LYHS. Likaså gäller  ett titelskydd för i första hand de 

legitimerade yrkesgrupperna. Fem av dem, dock inte psykologerna, har utöver titelskydd 
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också ensamrätt till yrket. Med verksamheten avses ”åtgärder för att medicinskt 

förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador (Socialstyrelsen, 2001, s15)”.  

En indelning av psykologisk verksamhet krävs för att förstå individers möjligheter till att 

skyddas mot yrkesutövning på psykologområdet som är oseriös (Socialstyrelsen, 2001). 

Tabell 8 ställer alltså upp verksamhetstyp mot personaltyp, varmed fyra fält framträder I 

fält A finns sådan verksamhet, samt den personal som faller under Socialstyrelsens tillsyn. 

Utredaren konstaterar att det enligt regeringen är så att ”legitimerade psykologer alltid 

räknas som hälso-  och sjukvårdspersonal i den mån deras yrkesutövning innebär att de 

undersöker, vårdar eller behandlar andra människor (ibid. s 17)”. Det spelar ingen roll 

hur verksamheten organiseras. Följaktligen räknas legitimerade psykologer som i skolan 

undersöker elever ”eller som testar arbetssökande inom ramen för AMI (ibid. s 17)” in i 

fält A. Titelskyddet gäller här så att en person som saknar praktisk tjänstgöring inte får 

utge sig för att vara psykolog.  

 

Tabell 8 

Indelning av psykologisk verksamhet (från Socialstyrelsen, 2001, s 17) 

 Hälso- o sjukvårdens 

område 

Ej hälso- o sjukvårdens 

område 

Hälso- o sjukv. personal A C 

Ej hälso- o sjukv. personal B D 

 

Resterande fält faller utanför Socialstyrelsens tillsyn. I fält B bedrivs verksamheten av 

personer utan statlig legitimation. Deras agerande kan inte granskas av Hälso- och 

sjukvårdens ansvarsnämnd. LYHS begränsar ”rätten att vidta vissa hälso- och 

sjukvårdande åtgärder (Socialstyrelsen, 2001, s 18)”. Inget förbud mot att behandla 

psykisk ohälsa finns där. Dock får inte barn under åtta år behandlas eller undersökning 

eller behandling med hypnos utföras. I och med att yrkesutövarna i fält B måste 

respektera titelskyddet inom hälso- och sjukvården, kan inte personer utan legitimation 

kalla sig psykologer. Patienterna i detta fält har tämligen litet skydd och möjligheter till att 

kräva skadestånd. Särskild statlig tillsyn som gäller psykologisk verksamhet saknas i fält C, 

även om den utförs av hälso- och sjukvårdspersonal som legitimerade psykologer.  Om 

verksamheten är myndighetsförankrad, eller någon privat verksamhet som står under 

statlig tillsyn finns ändå klago- och skadeståndsmöjligheter. Dessutom kan individer som 

köpt tjänster eller blivit utsatta för exempelvis testning genom arbetsgivare ställa 
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tjänsteutföraren respektive arbetsgivaren till svars rättsligt. Ovanpå det går det även att 

klaga till STP: s Testombudsman. Slutligen innehåller fält D alla andra. Där finns all den 

arbetspsykologiska testning som utförs av icke legitimerade psykologer. Inget titelskydd 

gäller här för hälso- och sjukvårdsyrken. Har man ingen legitimation finns likväl inga 

hinder mot att kalla sig psykolog. Socialstyrelsen (2001) poängterar att det i princip inte 

råder någon ”skillnad beträffande den rättsliga regleringen av fält D jämfört med fält C (s 

20)”.  

 

Utöver föregående resonemang nämner Socialstyrelsen (2001) även annan lagstiftning, av 

allmängiltig karaktär, som har kan tillämpas: arbetsmiljölagen (1977:1160), 

diskrimineringslagar som jämställdhetslagen (1991:433), näringsrättslig lagstiftning som 

marknadsföringslagen (1995:450) och konsumenttjänstlagen (1985:716), samt civilrättslig 

lagstiftning som skadeståndslagen (1972:207). PF menar rentav att det starkaste i 

arbetspsykologiska testsammanhang är upphovsrättslagstiftning.  

 

Sammanfattningsvis kan den juridiskt ”fasta marken” i fält A ge en viss förklaring till att 

man företrädesvis ser psykologprofessionen som en L-profession i Hellbergs (1985) 

termer; en kår förankrad i offentlig sektor. 

 

Uppdraget till Socialstyrelsen (2001) gällde två frågeställningar. Den första, 

”tillsynsuppdraget”, gällde om det fanns ”behov av en ny samlad tillsynslagstiftning för 

all psykologisk verksamhet som skulle gälla både för psykologiska insatser i hälso- och 

sjukvården och för de psykologiska insatser som görs inom andra samhälleliga områden 

(ibid. s 7)”. Orsaken till att frågan kommit upp, utöver motioner i riksdagen, kan 

tillskrivas Psykologförbundet som varnat om oseriös yrkesutövning på psykologområdet. 

Önskan om en ”psykologlag”, med viss inspiration från grannländerna Norge respektive 

Finland, har varit tydlig. Socialstyrelsen identifierar två alternativa betydelser med 

begreppet psykologlag: (a) avseende ”all psykologisk verksamhet oavsett vem som utövar 

verksamheten (ibid. s 33)”, jämte (b) avseende ”all verksamhet som utförs av legitimerade 

psykologer (ibid. s 33)”. I tillsynsuppdraget har man valt att utgå från den första 

innebörden.  

 

Även om Socialstyrelsen inte ”motsäger påståendena om att det utanför hälso- och 

sjukvården finns verksamhet av bristfällig kvalitet (2001, s 7)” vill man inte bryta ut 
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psykologisk verksamhet ur den rådande tillsynslagstiftningen. Man har nämligen länge 

strävat mot ett mer sammanhållet och allmängiltigt lagverk i hälso- och sjukvården. De 

pekar även på att en psykologlag skulle medföra nya problem då andra grupper skulle 

kunna följa på med krav om särlagstiftning. Dessutom skulle enligt utredarna ytterligare 

svårigheter uppstå kring gränsdragningar mot annat yrkesfolk inom hälso- och 

sjukvården eftersom tillsynen då skulle ske utifrån en dubbellagstiftning. Slutligen 

konstaterar man att de största problemen utanför hälso- och sjukvårdsområdet gäller 

icke-psykologer, varför en psykologlag enligt definition två hade varit rätt verkningslös. 

Tvärtom mot att inordna flera samhällsområden under en psykologlagstiftning föreslår 

Socialstyrelsen att respektive område som skola, arbetsliv, socialtjänst och så vidare ska 

identifiera befintliga problem och därefter se över tänkbara åtgärder. I det avseendet 

pekar man också mot den vid tillfället pågående Integritetsutredningen (SOU 2002:18).  

 

”Begränsningsuppdraget”, den andra frågeställningen till Socialstyrelsen (2001) gällde om 

det fanns ”behov av att begränsa rätten för den som inte är hälso- och sjukvårdspersonal 

att behandla vissa allvarliga psykiska störningar eller använda vissa psykologiska metoder 

(s 7)”. Utredarna konstaterar här helt enkelt att ”det både finns en svårighet att formulera 

en entydig förbudsdefinition och att kunskaper om förekomst och art av hälsofarliga 

behandlingar är bristfällig (s 8)”. Socialstyrelsen anser därmed att en ytterligare 

begränsning inte är aktuell. Man menar att hälsofarliga behandlingar inte på något sätt är 

tillåtna med befintlig lagstiftning. En större kunskap hos allmänheten om skillnader 

mellan att anlita hälso- och sjukvårdspersonal jämfört med andra skulle vara bra. Ett 

förslag är att det konsumenträttsliga skyddet ska stärkas. Allmänheten ska alltså ges bättre 

tillfälle av att klaga på ”erhållen tjänst som inte håller utlovad kvalitet (s 8). Den 

testombudsman som STP på försök infört förefaller ligga nära det senare förslaget.  

 

Integritetsutredningen (SOU 2002 18) täcker ett mycket stort område, varför delen om 

personlighetstester är liten. Författningsförslagens portalparagraf anger att ”lag om skydd 

för personlig integritet i arbetslivet”, LIA, syftar till att ”med utgångspunkt i 

personuppgiftslagen (1998:204) stärka skyddet för den personliga integriteten i arbetslivet 

(s37)”. Paragraf 8 som handlar om ”personlighetstester” lyder följande: 

 

”En arbetsgivare får inte behandla personuppgifter om en arbetstagare 
eller en arbetssökande som har hämtats in genom ett personlighetstest annat 
än med samtycke. 
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Arbetsgivaren skall tillse att personlighetstester bara genomförs på ett 
betryggande sätt med testinstrument som är tillförlitliga och av personer 
med adekvat utbildning (s 39).” 

 

Integritetsutredningens förslag om reglering är därmed en tänkbart ny riktning på statens 

inblandning. Utredningens lagförslag är av principiell karaktär. Man säger att med 

”betryggande” genomförande och ”tillförlitliga” testinstrument ska hanteringen skötas av 

”personer med adekvat utbildning (SOU 2002:18, s 39)”. Arbetsgivaren är skyldig att se 

till att allt detta görs. Man kan dock undra om exempelvis begåvnings- och intressetest 

faller under förslagets ”personlighetstester”. Vidare är det oklart vari den arbetssökandes 

samtycke består. Framförallt är testanvändarnas ”adekvata utbildning” en okänd storhet. 

Avsaknaden av bestämmelser till arbetstagarens skydd från skadeverkningar utredningen 

ser ska kunna vändas genom STP: s arbete. Utredningen är mycket tydlig i sin positiva 

inställning till detta kvalitetsprogram och förutsätter att det ska vara klart tills det läge då 

ett beslut om lagförslaget kan fattas. Hinner det inte bli klart menar man dock att 

lagförslaget inte kan tas.  

 

I grannlandet Norge infördes 1999 ett försvarlighetskrav i den så kallade 

helsepersonelloven. Även om verksamhetsområdet är ett annat, och inte minst starkare 

reglerat, än det här aktuella är dels den principiella formuleringen i lagen mycket lik det 

Integritetsutredningen föreslagit, dels finns en del frågor kring det som liknar frågorna 

här. Johannessen och Johnsen Kant (2000) undersökte den nya lagens implikationer 

ifråga om juridisk tolkning. Parallelliteten kan kasta ljus på Integritetsutredningens 

förslag. Den genomgående ambitionen där är att stärka arbetstagarens, medborgarens 

ställning. Samma sak märks i det norska fallet: ”at loven nå i større grad regulerer plikter i 

forhold til å opprettholde pasienters rettigheter vil kanskje på sikt bety at den strammer 

inn muligheter for avvik, feilbehandlinger og overtramp mot pasienter (ibid. s 53)”. Här 

poängteras alltså att skyddet för tredje man blir bättre och att det ställer krav på de 

professionella. Professionsteoretiskt kan man också förstå det som att de grupper som 

med trovärdighet kan hävda att de utgör det ”säkraste alternativet (YAP)” vunnit gehör 

hos allmänheten på ett sådant sätt att det till slut markeras även i det juridiska genom att 

staten backar upp påståendet. För arbetspsykologisk testning i Sverige skulle greppet 

innebära att staten ökar sin kontroll, varmed den topologiska närheten i fältet minskar.  
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En av de väsentligaste punkterna som Johannessen och Johnsen Kant (2000) fann var att 

lagen inte styr bedömningen, men att den begär bedömning! Likheten med det svenska 

lagförslaget är påfallande, man kräver i så fall från statligt håll att bedömningar görs, men 

man beskriver inte själv vilka kriterierna är. Detta framgår också tydligt i bakgrundstexten 

till lagförslaget där man uttryckligen pekar på att något bör göras såsom Stiftelsen för 

tillämpad psykologi gör idag. Följdriktigt noterade Johannessen och Johnsen Kant att 

”lovgivningen muligens kan være et verktøy til å få fagfeltet til å nedfelle faglige 

standarder og normer (ibid. s 53)”. Aktörerna i det svenska arbetspsykologiska 

testområdet kan svårligen förstå utredningens ambition på något annat sätt: här får man 

ett statligt krav och därmed ett stöd, som i bakgrundsmaterialet tydligt anger att aktörerna 

själva borde börja reda ut förhållandena. Framförallt får Stiftelsen för tillämpad psykologi 

ett statligt godkännande och därmed en ökad tyngd bakom sitt arbete. Å andra sidan 

binder inte staten upp sig utan det är upp till aktörerna att bevisa sig förmögna att lösa 

uppgiften. Dessutom är frågan om vad som inte är bra en knivig bevisbörda som faller på 

aktörerna i fältet. Sneglar vi återigen på det norska fallet ser vi att även där är 

bedömningsuppgiften svår, liksom att det inte är solklart att lagstiftningen stärker den 

professionella autonomin i alla avseenden.  

Nivå 3: differentiering bland de svenska psykologerna    

I psykologkåren är man både praktiker och forskare förenade i ett. Samtidigt är det 

uppenbart att en intern åtskillnad görs mellan mer ”rena” professionella miljöer där den 

egna eliten vistas och sammansmälta sådana där typiskt sett klientnära praktiker arbetar i 

en pragmatisk vardag. Exempelvis förefaller inte egenföretagare eller arbetspsykologer i 

privat sektor vara de som vare sig syns eller hyllas mest i Psykologförbundet – om de ens 

är anslutna. Analogt är inte populärpsykologin det som står högst i kurs, även om den har 

en viktig funktion av att skapa sympati och begreppslig bekantskap hos allmänheten. Av 

Abbott (1988) förstår vi alltså att sådan differentiering är att vänta. Samtidigt är 

balansakten mellan det fina och det fula, mellan det rena och det befläckade, något 

nödvändigt. För att allmänheten ska ge sitt stöd till jurisdiktionsanspråken krävs inte bara 

fysiska kontaktytor utan även att kunskapen är avancerad men inte avlägsen – och 

allmängiltig utan att vara banal. 

 

Av de båda subkulturer i testområdet som Herriot (1992) beskriver förefaller den 

psykometriska subkulturen vara närmare kopplad till akademin: ”essentially, academic 
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psychologists only have to satisfy each other (s 136)”. Om det är så kan det ses som ett 

ypperligt exempel på Abbotts tanke om att den ”rena” professionella miljön är den 

finaste, men också den som är längst bort från klienterna och som riskerar att mista 

kontakten med dem. Om marknaden efterfrågar mer av ömsesidiga val eller 

förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare kan den fara som Herriot beskriver 

vara sann. Rättare sagt, att hans idé om att den sociala förhandlingssubkulturen för 

professionen kan ha större överlevnadskraft än den psykometriska. 

 

Värderingar som rör mer traditionellt politiska dimensioner kan också vara nyttiga för 

förståelsen av intern differentiering. Svensson (1999) pekar framförallt ut svårigheten i att 

se SACO som en sammanhängande aktör. Där märks framförallt att skillnaderna mellan 

olika yrkesmässiga grupperingar, verksamhet i olika sektorer, olika klassbakgrunder med 

mera är så pass stora att man drar i olika riktningar. Utifrån detta väcks frågan, dessvärre 

utan svar i befintlig forskning, om sådana skillnader också går att finna internt i 

psykologkåren. Professionen har uppenbarligen gått igenom stora förändringar under sin 

blott några generationer långa existens. Utbildningen har blivit allt populärare och 

intagningsribban har ständigt höjts. Finns det skillnader i klassbakgrund mellan yngre och 

äldre? Existerar det skiljelinjer relaterade till verksamhet i offentlig respektive privat 

sektor? Blir politisk lutning därmed olika? Som kårmedlem hör man rykten om sådant 

och kan även få förnimmelser om det. Vad orsakar exempelvis rykten om att ”många” 

arbetslivspsykologer väljer att stå oanslutna till Psykologförbundet? Frågor på detta plan 

är dock något som ännu saknar belägg i forskning. 

 

Abbott (1988) menar att intern differentiering emellanåt är så pass stor att yrkesgrenar 

funktionellt utgör en egen profession. Samtidigt är de att anse som en kår i det fall de 

kämpar som en enhet. Detta märker vi även bland psykologerna. Rimligen har flera 

grenar bland psykologerna, exempelvis psykologkonsulterna i Psykologkonsultföreningen 

(PKF) främst att vinna på tillhörigheten till resten av kåren. Man anar samtidigt att det 

också knakar i fogarna och att man verksamhetsmässigt inte har en självklar 

korrespondens med övriga psykologer. Personligt deltagande på PKF-arrangemang 

indikerar att släktskapen till andra konsulter i vissa avseenden kan vara större. Dock torde 

just exklusiviteten i länken till Sveriges Psykologförbund bidra med konkurrensfördelar 

och högre status. Intressant nog kan man notera att egenföretagare som medlemmarna i 

PKF jämte psykologer i privat sektor är löneledande. Man anar därmed en fixpunkt för 
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den fackliga löneförhandlingsargumentationen, för att parafrasera Arkimedes. Sveriges 

Psykologförbund borde således i det ha ytterligare ett skäl för att vilja behålla denna del 

av kåren i fållan.  

 

Den interna organisationen i en profession kan delas in i grupper, kontroller och 

arbetsplatser (Abbott, 1988). Ifråga om grupper är det tveklöst så att psykologerna har 

mängder av små föreningar inom ramen av den dominanta strukturen 

Psykologförbundet. Dessa smågrupper existerar på kors och tvärs av olika 

specialinriktningar inom psykologin, olika arbetsgivarorganisationer, olika 

anställningsförhållanden, olika arbetsuppgifter, med mera. Detta sägs dels vara ett 

tämligen typiskt fenomen inom dominanta professioner med en intern social 

organisation, dels ett sätt att hantera sammansmältningsproblematik på arbetsplatserna 

(ibid.). Ett sådant resonemang kan vara rimligt eftersom dessa underorganisationer 

förmår att lyfta en mängd frågeställningar till att behandlas inom den egna kåren. Några 

belägg för att psykologkåren, på ett lika typiskt sätt, skulle motsätta sig kårövergripande 

sammanslutningar finns inte. Å andra sidan lyser inte sådana med sin närvaro heller.  

 

Kontrollaspekten utgörs av psykologutbildningen och olika vidareutbildningsinstanser 

som IHPU. Legitimation och licenser utmärker dem. Legitimationen är den enda som 

har direkt verkan på andra yrkesgrupper (Abbott, 1988). Den är statligt utfärdad, enhetlig 

och har faktisk begränsande styrka gentemot andra framförallt i vården (Socialstyrelsen, 

2001). Inom arbetspsykologin har den mindre betydelse och fungerar mer som en maffig 

extra trovärdighetsmedalj eller helt enkelt som ett diplom bland den mängd certifieringar 

och ytterligare behörigheter som finns i området. Frågan är om Stiftelsen för tillämpad 

psykologi kan räknas till de interna kontrollorganen. Genom certifiering av testanvändare 

kan den möjligen göra anspråk på att kontrollera psykologer. Samtidigt certifierar den 

också andra. Följaktligen är det svårare att se den som en intern kontrollfunktion.  

 

Intern status finns helt klart bland psykologerna. Rena professionsmiljöer befinner sig 

högst och praktisk verksamhet i sammansmälta organisationer ligger lägre, om än inte i 

alla ögon lägst. Detta ger trygghet åt högstatusmedlemmar men medför också öppningar 

för intrång, framförallt om gemensamma värdeskalor etableras och i sin tur möjliggör för 

konkurrenter att framhäva den egna eliten och ställa dessa mot psykologernas 

lågstatusgrupper.  
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Klientbaserad differentiering bland psykologerna finns givetvis. Vissa psykologer med 

vissa klienter har högre anseende internt. Frågan är hur det ser ut inom arbetspsykologin, 

annat än att yngre kolleger på arbetsplatserna lätt sätts på testadministration, kanske 

framförallt utav klienter på lägre poster. Detta är ett intressant exempel eftersom det 

dessutom speglar en arbetsfördelning där rutinmässiga uppgifter som testadministration 

ges till lågstatusmedlemmar, medan icke-rutinmässiga uppgifter – kanske som tolkningen 

av testresultat och användningen av informationen förbehålls högstatusmedlemmar. 

Sorteras man in efter om man främst jobbar mot ledare eller andra både ekonomiskt och 

intellektuellt starka klienter? Är det snarare en fråga om betalningskapaciteten hos 

kundorganisationen? Kanske är såväl offentliga organisationer som börsnoterade företag 

mer statusbringande? 

 

Lejonparten av psykologerna i Sverige måste sägas ingå i organisationer med heteronoma 

ledningsförhållanden och i en löntagarroll De autonoma psykologer som finns förefaller i 

första hand existera i soloformat eller möjligen i mindre byråer, vilket exemplifieras väl av 

medlemmarna i Psykologkonsultföreningen.  Man kan vidare lätt lyfta fram den 

offentliganställda terapeuten i en heteronom och läkardominerad organisation när en hos 

allmänheten vanlig bild av psykologen ska målas upp. Abbott (1988) pekar också på att så 

länge en väsentlig del av kåren befinner sig i en sådan miljö så kan en hel del förändringar 

ske utan att offentligheten märker det.  

Betoning på kårgemenskap respektive tecken på oenighet och differentiering 

Psykologerna betonar arbetspsykologers naturliga tillhörighet till professionen (SPF, 

YAP, STP). Detta görs genom att man lyfter fram gemensam utbildning, värdegrund, 

kunskapsbas och så vidare. Samtidigt beskriver man förhållanden som att ”många 

arbetspsykologer som hör av sig inte är med i förbundet (STP)”. På motsvarande sätt sägs 

arbetspsykologisk testning vara något som ”naturligt hör till psykologernas verksamhet”. 

Ändå är det så liten andel av kåren som arbetar i fältet. En viss dubbelhet anas alltså.  

 

Psykologerna erkänner personalvetarna som en väsentlig aktör i organisationsområdet. 

Personalvetarna antyder själva större närhet till ”duktiga” psykologer som är vassa på 

testning än till de flesta andra. Ingen av intervjupersonerna talar i termer av vare sig 

utbrytning från psykologkåren eller några tillskott till den. Ett gränsland i ytterkanten av 
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psykologprofessionen blir dock inringat. Arbetspsykologisk testning som uppgift finns 

med i det. 

 

SPF ser specialföreningar inom kåren som nödvändiga. Det anses också självklart att de 

ska fortsätta vara en given del av psykologgemenskapen, snarare än att flyta samman med 

andra kårer. Frågan måste dock ställas om arbetspsykologer kan ses som en funktionellt 

särskild profession, även om man hör till samma kår i och med gemensamt agerande. 

 

Både CPU och HRK pekar från icke-psykologhåll just på att den kvalitetsmässiga 

spännvidden bland psykologer är stor och slår särskilt ned på de sämsta psykologerna. 

Enligt Abbott (1988) är detta den optimala strategin för att med hjälp av konkurrenters 

interna differentiering försvaga deras positioner. Psykologerna kan i viss mån sägas göra 

motsvarande när de säger saker som ”psykolog är en varudeklaration med garanti, medan 

beteendevetare är en variabel storhet utan garanti (YAP)”.  

DISKUSSION  

Introduktion 

Mot slutet av resan är det dags att stämma av mot början. Arbetets syfte är att undersöka 

hur psykologprofessionens jurisdiktion ser ut i verksamhetsområdet där arbetspsykologiska test används. 

I föreliggande fall är definition av aktörer centralt för att kunna berätta om konkurrenters 

kamp om den gällande jurisdiktionen. Därefter måste det beskrivas hur jurisdiktionen för 

närvarande ser ut. Slutligen är aktuella målsättningar och tillhörande strategier väsentliga 

för att ge en bild av rörelser i fältet. Sålunda: vem är de, var befinner de sig, och vart vill de? 

Utöver att nå fram till själva syftet i studien handlar behållningen även om en del 

slutsatser relevanta för själva testområdet samt, givetvis, för forskningen. 

Om aktörerna 

I detta arbete har de organiserade aktörerna beaktats i enlighet med Abbotts (1988) 

teorier. Samtidigt har det framkommit att området relativt sett har svagt statligt 

inflytande, likväl som en mängd aktörer med delad kontroll. Utifrån detta är det möjligt 

att arbetsplatsens arena är synnerligen viktig. Därmed kan även oorganiserade 

professionella äga ett inflytande som inte går att utläsa utifrån studiet av enbart 

organiserade aktörer.  
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Personalvetarna är den utan tvekan tydligaste och mest organiserade konkurrentgruppen. 

De utgör således en stark enhet i ett verksamhetsområde som ligger i psykologkårens 

ytterkant. Samtidigt är de relativt till psykologerna mindre tydliga i sina nationella 

sammanslutningar. Frågan är om man kan se det som ett tecken på att de i första hand 

konkurrerar på arbetsplatsens arena – och då utnyttjar sin demografiskt flexibla 

profession (som motsats till Abbotts ”demografiskt rigida professioner”). Abbott (1988) 

menar ju att tydliga och starka centrala sammanslutningar inte alls är nödvändiga på 

arbetsplatsens arena. Kan det vara att personalvetarna i dagsläget inte har vunnit 

motsvarande kulturella förtroende som psykologerna och att det följaktligen ännu inte 

har varit vidare värt att utmana med anspråk på de juridiska och offentliga arenorna?  

 

Man märker att den topologiska närheten är hög och ”störningspotentialen” därmed stor 

för alla studiens aktörer. I förstone kunde man förledas till att endast tänka på de bägge 

professionerna, vilka ska vara låsta i en titanernas kamp om herraväldet (Abbott, 1988). 

Dock gäller samma förhållanden förlagen. Naturligtvis är de ju beroende av att det finns 

användare till deras produkter, men man kunde också tänka sig att det till syvende och 

sist inte borde spela någon roll vad användarna har för titel. Nej, deras främsta 

konkurrenter är andra testutgivare. Saken är då att även för förlagen gäller att (a) statlig 

kontroll är minimal och (b) abstraktionsnivån på kunskapen är extremt hög. Således en 

mycket stor täthet och förutsättning för att störningar sprider sig både snabbt och långt. 

På så sätt märker man att Psykologiförlaget på ett påtagligt vis knyter sitt öde till de mer 

abstrakta av professionella testanvändare. Psykologerna, de certifierade personalvetarna 

och utgivare som Psykologiförlaget går hand i hand. HRK som har de bägge 

professionella grupperna hos sig samt en del andra med liknande avancerade ambitioner 

– samt strävar efter att ställa sig i en analog position med Psykologiförlaget följer också 

detta kollektiv. Stiftelsen för tillämpad psykologi är som grädde på moset den ultimata 

nätverkaren, vars hela existens hänger på entusiasm från samtliga ovanstående. Vi kan 

sammantaget påvisa en samhörighet hos dem som placerat sig på isbergets synliga topp i 

testvärlden. Det är denna elit mot resten (se Figur 1). Har man väl funnit denna 

egentligen uppenbara sanning återstår det intressanta forskningsuppdraget att studera vad 

resten har för sig, inte minst på arbetsplatsens arena, och hur spelet mot elitaktörerna 

avlöper. Med tanke på att de stora ekonomiska resurserna finns utanför elitgruppen får 

man närmast associationer till Pierre Bourdieus teori om olika typer av kapital, såsom 

kulturellt respektive ekonomiskt. 
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Om psykologernas jurisdiktion 

Den egna förväntan om att psykologer med full jurisdiktion skulle försöka förvandla sina 

konkurrenter till subordinerade grusades. Istället får man intryck av ett kaotiskt område 

utan att någon har tydlig kontroll, det vill säga överlag en form av delad jurisdiktion. 

Psykologerna kan i och för sig sägas ha ett stort inflytande på utvecklingssidan, samt ha 

ett kanske större förtroende på användarsidan än konkurrenterna. Dock finns det så 

många användare och icke att förglömma även många testutvecklare som av psykologer 

och psykometiriskt seriösa testutvecklare anses vara kvacksalvare och fifflare. De senare 

går inte att ignorera eftersom de faktiskt innehar betydande marknadsandelar.  

 

Materialet i arbetet pekar mot att personalvetarnas invasion börjat på arbetsplatserna och 

enligt intervjuerna verkar en ansats mot offentligheten träda fram. Helt i enlighet med 

Abbotts (1988) resonemang finner man också ett påtagligt bevis för att psykologerna 

framförallt försökt utöva sin makt i den juridiska arenan. Mer allmänna intryck från kåren 

säger att man gärna skulle vilja hindra invasionen även på arbetsplatsarenan.  

 

Sammanfattningsvis har psykologerna kunskapsmässigt och trovärdighetsmässigt ett bra 

utgångsläge i konkurrens med andra. Inte minst får man sådan kulturell legitimitet från 

akademiskt arbete. Idag finns ett tydligt informellt inflytande över fristående men centrala 

aktörer som Psykologiförlaget AB och Stiftelsen för tillämpad psykologi. Utan formellt 

inflytande blir kontrollen dock osäker. Psykologiförlaget har inga plikter gentemot 

förbundet och skulle med andra ägare fritt kunna inta en helt annan hållning till vem som 

får använda testen. Stiftelsen för tillämpad psykologi är heller inte lojalitetsbunden till 

psykologerna skulle dessa till exempel inte längre främja stiftelsens syften.  

 

I det aktuella läget kan man konstatera att psykologerna inte har en fullständig 

jurisdiktion, även om man försökt få sådan status genom markering i lagrum. 

Subordinering av utmanare gäller heller inte – i hela testområdet. Däremot ges intryck av 

att i den ”elitmiljö” som studerats intar de flesta konkurrenter en subordinerad position 

och använder sig precis av de strategier som kan förväntas av en underordnad utmanare. 

Frågan är om det kan påstås att en differentiering av klienter existerar i tysthet ute på 

arbetsplatserna. Denna undersökning saknar data för att ens närma sig ett svar. Man kan 

vidare undra om Stiftelsen för tillämpad psykologi som en slags kontaktyta mot djungeln 

fyller en väsentlig rådgivande funktion. Den rådgivande kontrollformen utmärks som 
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bekant av att professioner med andra säkra jurisdiktioner försöker påverka, motverka och 

förändra andra gruppers handlingar (Abbott, 1988). Man kan i så fall tolka detta som den 

tidigare dominanta psykologprofessionens försök att fortfarande påverka, likväl som ett 

försök för densamma att börja expandera på nytt. Stiftelsen kan sägas arbeta på 

rådgivande sätt mot den stora ”skumma” massan. Inom eliten utgör Stiftelsen istället ett 

kontrollorgan eftersom aktörerna där har accepterat organisationen såsom utrustad med 

myndighet över dem. Överlag får testområdet sägas vara en delad jurisdiktion, som ett 

resultat av långvarig oavgjord tävlan. Samtidigt märker man hur svårt bibehållandet av 

lösningsformen är eftersom gränsdragningarna är så svåra. 

 

Den sannolikt känsligaste punkten för psykologers jurisdiktion i det arbetspsykologiska 

testområdet är den egna demografiska rigiditeten. Denna har begränsat och begränsar än 

i dag kapaciteten att möta marknadens efterfrågan på testning. Efterfrågan på dessa 

tjänster är mångdubbelt större än vad den samlade kåren kan möta. Ska kontrollen över 

området stärkas måste en utökning av den rigida kåren till, eller att de rigida 

egenskaperna mjukas upp, eller att någon form av subordineringsförhållande skapas.  

 

Ser man till hierarkier inom psykologkåren blir kanske inte egenföretagande konsulter 

tillmätta samma interna betydelse eftersom de typiskt sett är klientnära praktiker som får 

”händerna smutsiga”, det vill säga långt ifrån de internt beundrade psykologerna som 

enbart sysslar med den ”rena” kunskapen. Kåren som helhet bör uppmärksamma värdet 

som praktikerna tillför – inte bara genom att de faktiskt är löneledade, vilket ju är en 

ypperlig facklig fixpunkt för löneförhandlingens hävarm – utan även genom att de bidrar 

med en välbehövlig kontakt med allmänheten, som i sin tur bidrar med det absolut 

nödvändiga stödet för jurisdiktionskrav. Den breda opinionen ger idag inte utpräglat eller 

starkt stöd till psykologerna, även om en vag och generell goodwill finns, både hos 

allmänhet och hos stat (Persson, 1995; Svensson, 1999).   

 

Intervjupersonernas betoning på och uppdelning mellan kvalitetskontroll och 

behärskande kontroll är något av en svår nöt att knäcka. Den behärskande kontrollen är 

på ett tämligen direkt sätt kopplat till professionskamp. Frågan är hur resultaten om 

kvalitetskontroll ska förstås och tolkas. Handlar detta om ett exempel på att såväl 

egennyttiga och oegennyttiga motiv ligger bakom strävan att stärka jurisdiktioner? Har 

alltså aktörerna här genuina önskemål om att testningen framförallt ska skötas väl – och 
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att man samtidigt inte har något emot att öka det egna inflytandet, bland annat för att 

man tror sig själv bidra med mest kvalitet med mera? Kan å andra sidan den kraftiga 

betoningen på kvalitetsomsorg vara något av en ”retoriknivå”; att det alltöverskuggande 

stora argumentet för ökad professionell kontroll: omsorgen om tredje man – nästan 

ryggradsmässigt används? I så fall kan man undra om aktörerna är medvetna om sitt 

mantra eller ej? Den teoretiska grundvalen säger att det egentligen inte spelar någon roll; 

att det intressanta ligger i huruvida allmänheten, klienterna och så vidare köper 

argumenten eller ej. Jag är benägen att hålla med. Vid en granskning av professioner 

handlar det mer om politik eller byggande av varumärken än att granska olika 

behandlingars vetenskapliga kvaliteter. Det går likväl inte att bortse från möjligheten att 

den begreppsliga skillnaden i intervjuresultaten inte äger någon betydelse i testområdet. 

 

Stoffet pekar på marknadens karaktär och förlagens betydelse – framförallt mot 

bakgrund av statens tillbakadragna roll och deras antydningar mot lösare tillsynsformer. 

Man märker en intern skiftning i psykologkåren i samband med mer allmänna 

värderingsförskjutningar kring 1968 och dess väsentliga roll i ”förlusten” av området. 

Likaså blir det framträdande att demografisk rigiditet är det främsta skälet till 

meningslösheten i att som första mål jaga i lag grundad total jurisdiktion. Istället framstår 

psykologerna ha allt att vinna på kvalitetshöjningar och dylikt utifall fler kårmedlemmar 

börjar satsa på området. Oron bland psykologer för certifiering av bland andra 

personalvetare blir också förståelig. Greppet med sådan subordinering öppnar för 

angrepp. Samtidigt är det med tanke på psykologernas massiva minoritet bland 

användarskaran kanske inte så fel. Det man framförallt bör försvara är den mer 

abstraherbara kunskapen om testning/informationsinhämtning: det är som en av 

intervjupersonernas liknelse med blodtrycksmätningar: att det är informationens 

användning som är det intressanta, inte själva tagandet av mätningen. Realpolitiskt kan 

även en sammanslagning av grupper vara aktuell. 

Om samhällskrafter 

EU är en storhet som måste vara med i ekvationen. Det är svårt att sia om dess effekter, 

annat än att den fria rörligheten av arbetskraft förutsatt effektivare ekvivalering av 

meriter kan förändra den demografiska rigiditeten på nationell basis. Psykologerna skulle 

kunna få det lättare att anpassa sig trots rigiditet. Samma rörlighet kan givetvis slå motsatt 

väg ut ur landet. Dessutom kan den underlätta ännu mer för mer flexibla konkurrenter. 

Ytterligare möjligheter är att skillnaderna mellan offentlig sektorns organisationer och 
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näringslivets (Hellberg, 1985; Abbott, 1988; Torstendahl, 1990) stärks gällande 

upptagenheten av formella meriter. Med andra ord att magiska utbildningsnivåer hävdas 

allt mer i det offentliga men inte i privat sektor. Teknologiska förändringar är heller inte 

otänkbara, vilket kan vara bra för en liten exklusiv elit med god koll på både teknologin 

och testningens principer. Vidare förefaller det största hoppet stå till att nationalstaten 

Sverige ger ytterligare stöd och att den ökar inflytandet i området så att det kan 

stabiliseras. Slutligen kan värderingar både inom och utom kåren (Herriot, 1992; 

Svensson, 1999; Lakoff, 1996; Waldenström, 2000; Christensson et al, 1969) konstateras 

ha påverkat kontrollen över arbetspsykologisk testning. Samhället verkar relativt 

mottaglig för testning idag och den yngre generationen av psykologer anses vara mer 

positivt inställt till fenomenet. Dock visar inte undersökningens data på hur kåren eller 

delar av den lutar politiskt. Det finns heller inga belägg för interna skillnader i inställning 

till tester mellan åldersgrupper eller för förekomsten av subkulturer bland testare.  

 

Förhandlingsaspekten samt nätverkskaraktären i området som Sannerstedt (2001) 

omtalar indikeras i resultaten. Det är ingen, inklusive statsmakterna – möjligen med 

undantag för själva psykologkåren, som i princip vill plocka bort förhandlingen helt. De 

som är djupare rotade i privat sektor (CPU, HRK) är mycket tilltalade av nätverk och 

frivilliga ansatser. Framförallt är det spännande att se den mycket utpräglade 

nätverkskaraktären i STP:s arbete – samt att det vunnit sådant gehör och förtroende från 

samtliga parter undersökta i denna studie. Frågan är om man kan ta det till intäkt för att 

STP har använt sig av en strategi som passar tidsandan? Likaså kan man fråga sig om den 

relativt större tyngden på nätverk och informellt inflytande är ett tecken på ett nytt sätt 

att fördela och hantera kontroll. Tidigare har kontrollen över testningen varit mer 

uttryckligt länkad till Psykologförbundet genom anslutning av användare, ägande av det 

största förlaget och så vidare. Därmed har en tydlig instans kunnat hållas som ansvarig 

och dessutom har det skett under demokratisk kontroll inom kåren. 

Nätverksförhållandet, om vi kallar det så, medför mer diffusa band och svårgripbara 

vägar för påverkan. Makten förskjuts till spänningsfältet inom en löst definierad allians. 

Om professionella systemet 

Psykologerna har en tendens mot att vilja vara de allra mest kompetenta i testområdet 

och tillåta – om än motvilligt och helst under tystnad – att de mest kvalificerade 

konkurrenterna i form av personalvetarna får existera där. Undersökningens data 

indikerar att psykologerna håller starkare dominans på testutvecklingssidan och måhända 
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i en handledande roll. Man för i så fall en tillvaro på abstrakta djup. Sådant är onekligen 

avancerat, men risken är att det blir för avlägset från nödvändig allmängiltighet. Abbott 

(1988) menar att en mekanism för bibehållande av lämplig abstraktionsnivå är 

sammanslagning mellan grupper. Är det med andra ord tänkbart med en sammanslagning 

av psykologer med hela eller delar av personalvetarkåren? Sådant är synnerligen svårt att 

sia om, men möjligheten bör övervägas – inte minst i ljuset av planerad 

utbildningshomogenisering inom EU med trolig effekt av att bägge kårerna hamnar på 

samma värdeskala. Omvänt kan delning av arbetspsykologer från resten av 

psykologkåren vara en teoretisk mekanism med samma resultat. Delning brukar just 

förekomma när specialisering har gått långt och starka yttre enheter finns i omgivningen. 

Arbetspsykologisk testning får sägas ligga i ytterkanten av psykologernas områden och 

personalvetarna är onekligen en stark yttre enhet. Mot detta talar att arbetspsykologerna 

vinner en hel del styrka genom att hålla sig till psykologkåren.  

Om differentieringen inom psykologkåren 

Bredden i de professionella uppgifterna som psykologer hanterar pekar mot att: a) olika 

förhållanden och följaktligen olika svagheter gäller i olika verksamhetsområden; b) vissa 

allmänna frågor som rekryteringen till en demografiskt rigid profession bör lösas 

gemensamt, därutöver kan insatserna för att stärka kårrepresentanternas jurisdiktion 

skräddarsys mer med uttalad hänsyn till respektive problemområdes karaktär; c) det 

psykologiska kunskapsområdets bredd är både en välsignelse och en förbannelse i det att 

man både vinner en anpassningsbarhet och får svårigheter med att fokusera krafterna.  

 

Från vissa håll i psykologkåren hörs muttranden, från dem som ställt sig utanför 

Psykologförbundets organisatoriska hägn hörs inte något organiserat. Nog finns tecken 

på differentiering i riktning av att funktionellt vara en egen profession. Dessutom antyds  

rörelse bort från resten av kåren. Samtidigt har förbundet en hög rekryteringsandel vilket 

pekar på att de allra flesta av psykologerna ingår i ramverket. Dock påstås det att bland 

de icke-anslutna är arbetspsykologer överrepresenterade. Detta borde undersökas. Skulle 

det stämma finns anledning att förstå varför sådant sker. Krafter som håller ihop är å ena 

sidan att arbetspsykologer, egenföretagare och konsulter i huvudsak vinner på att ingå i 

förbundet. De vinner i trovärdighet och alla de fördelar en starkare organisation medför. 

Förbundet vill givetvis ha så många som möjligt i sitt hägn. Dessutom är de uppräknade 

subgrupperna, om inte de högst ansedda i den interna hierarkin, löneledande inom kåren, 

vilket ger god draghjälp i löneförhandlingarna inom offentlig sektor.  
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Även om arbetspsykologer kanske inte är lägst på den interna hierarkin är de heller inte 

högst. Ser man STP:s certifiering som ett skapande av en gemensam värdeskala så kan 

öppningen för intrång bli stor. Det blir också allt lättare för konkurrenterna att, som idag, 

använda den interna differentieringen till sin fördel när exempelvis personalvetarnas elit 

ställs mot psykologernas lågstatusmedlemmar. 

 

Degradering av rutinuppgifter såsom testadministration kan tjäna som både 

initiationsriter och en säkring för högstatusmedlemmar inom psykologprofessionen. Man 

kan också fråga sig om degradering av testadministrationen i riktning mot 

avprofessionalisering kan vara ett sätt för psykologerna att möta såväl den stora 

efterfrågan som troliga teknologiska framsteg. 

Om mål och strategier 

Psykologerna har hos staten försökt skaffa fler exklusiva privilegier men inte haft några 

större framgångar. Samtidigt kan en möjlig öppning komma genom 

Integritetsutredningens förslag (SOU 2002:18). Professionen söker också att positionera 

sig på en överstatlig nivå, vilket förefaller taktiskt riktigt. 

 

Psykologförbundets anspråk på den offentliga arenan är tydliga gällande att utöva arbetet 

efter professionellt omdöme. Med försöket om att kunna utesluta andra grusat 

(Socialstyrelsen, 2001) försöker man istället hävda att man inte ska ställas på helt lika fot 

med andra: certifiering av testanvändare ska automatiskt gälla psykologer. Förbundet 

satsar också på att få etablera sitt tolkningsföreträde gällande psykologiska frågor i media 

genom att via sin organisation mobilisera medlemmarna. Dessa trevande satsningar på 

media och synlighet ut i de breda samhällslagren är sannolikt värda att öka. Utan 

allmänhetens stöd är jurisdiktioner omöjliga att hålla eller ännu mindre att stärka. Folk 

uppskattar praktikern och de professionella uppskattar den som befinner sig i den rena 

professionella miljön. Risken är här att alltför mycket hålla sig inom de komfortabla och 

abstrakta miljöerna. Dessutom anas en tänkbar svaghet i att man verkar underskatta 

populärpsykologins värde som kontaktyta med allmänheten. Därmed kan man överlåta 

ett enormt utrymme i media och i befolkningens medvetande till andra grupper. 
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Apropå riskerna med att hålla sig på det som upplevs som trygg mark bör ytterligare en 

sak sägas. Ett av de främsta intrycken om det arbetspsykologiska testområdets 

beskaffenhet är det är delat i två fält: ett mindre, ”avancerat”, där de här utvalda 

aktörerna rör sig – och ett större, ”skummare”, där de avancerade aktörernas 

skräckexempel vistas. De avancerade är uppenbarligen medvetna om de senares existens, 

de skumma har nämligen majoriteten av marknaden! Däremot är det mer tveksamt om 

man riktigt tar konkurrensen på allvar. Det finns en tydlig rädsla för att legitimera de 

skumma genom att ge dem uppmärksamhet. Det kan vara ett misstag. Sådana misstag har 

gjorts många gånger i politikens värld. Ett aktuellt exempel är de etablerade demokratiska 

partiernas ignorans mot den suddiga extremhögern, vilka till synes plötsligt fick mandat 

både lokalt och på regeringsplan över hela Europa (Larsson & Ekman, 2001; Clinell, 

2002). Givetvis ska man överhuvudtaget inte likställa en liten ”entestsfirma” som kanske 

inte är så tung psykometriskt i sitt arbete – med en grupp fascister. Det enda analogin ska 

tjäna till är att peka på de erkända krafternas ovilja att erkänna och hantera konkurrensen 

från ett håll som i deras ögon är suspekt! En enda gemensam faktor finns i de respektive 

resonemangen: att både demokratin och professionella anspråk förutsätter allmänhetens 

stöd. Aktörerna i denna studie kan kanske vinna på att ägna det en tanke. 

 

Teknologin har som beskrivits potential att förändra området, bland annat genom att 

kommodifiera tjänsterna. Psykologerna förefaller inte ha någon specifik uppmärksamhet 

på sådana möjliga förändringar. Risken är att inställningen ligger nära farlig ignorans.  

 

Hanteringen av den demografiskt rigida professionens svagheter behöver troligen bli mer 

målmedveten. Mindre framgångar med utökning av antalet utbildningsplatser inom de 

rigida ramarna har uppnåtts. För stärkt kontroll över det arbetspsykologiska testområdet 

är detta knappast tillräckligt. Betydligt större kapacitet inom ramarna måste till, alternativt 

måste ramarna luckras upp på något sätt. Det sista alternativet är att effektivt subordinera 

en väsentlig del av konkurrenterna, till exempel personalvetarna.  

 

Kapprustning kunskapsmässigt pågår från både psykologer och personalvetare. 

Psykologerna söker bibehålla konkurrenskraft och möjligheten att kunna fortsätta 

argumentation om att vara mest avancerade. Personalvetarna, likväl som 

medlemsföretagen i HRK, visar intresse för certifiering och liknande för att uttryckligen 

höja sin konkurrenskraft. Detta kan ses som en strävan att stärka sina positioner för att 
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möjliggöra attacker. Från utmanarsidan används reduktion som kognitiv strategi – att 

man redan hanterar uppgiften, från psykologerna gäller framför andra 

stigningsargumentet – att man redan hanterar de svåraste fallen och därmed är mer 

kompetent för den arbetspsykologiska testningen. Vidare hävdar psykologerna en skarp 

gräns neråt på grund av större teoretiska kunskaper, inklusive mer perifera sådana, bättre 

träning, mer etiskt agerande och så vidare. Personalvetarna hävdar omvänt 

sammansmältning och att man i stort sett kan samma saker och redan sysslar med 

liknande uppgifter. Man är följaktligen inte heller lika allergiska mot sammansmälta 

arbetsplatser som psykologerna är. En intressant observation är att Psykologiförlaget i 

flera avseenden resonerar likadant som psykologerna gör, fast ställt mot sina 

förlagskonkurrenter! Man vill från sin topposition på den svenska testmarknaden hävda 

en skarp gräns neråt, med argument om att man hanterar de mest komplicerade testerna 

och har både en djupare och bredare kompetens i testning. Uppstickarna hävdar istället 

att deras test är lika så goda som Psykologiförlagets, att det i praktiken är mindre viktigt 

med formella psykometriska kriterier, etc.  

 

Trots att psykologerna är verksamma i såväl hälso- och sjukvård som en mängd andra 

områden försöker man bibehålla den prototypiska bilden av psykologen som hälso- och 

sjukvårdspersonal, enligt LYHS (se Socialstyrelsen, 2001), samt därmed med en L-

professions alla egenskaper (Hellberg, 1985). Den största vinsten med det är den 

markanta skiljelinje som uppstår mellan psykologerna och andra såsom personalvetare – 

även i verksamhet som inte är hälso- och sjukvård. Det intressanta är, vid en återblick till 

Tabell 8, att ”det råder i princip ingen skillnad beträffande den rättsliga regleringen av fält 

D jämfört med fält C (Socialstyrelsen, 2001, s 20)”. Man vinner alltså inte en rättslig 

skiljelinje, men väl en kraftfull kognitiv struktur! 

 

På ett påfallande likt vis vinner Psykologiförlaget även här styrka i att ha de absolut flesta 

och de bästa kliniska testerna. Den kliniska tyngden ger en betydande trovärdighet även 

utanför det fältet, vilket därmed skapar en skiljelinje gentemot andra förlag. CPU och 

HRK har som enda möjlighet att visa på en högre trovärdighet (tex genom större 

kunskap, högre kvalitet, mer etiskt ansvarstagande) inom sitt enda testfält – 

arbetspsykologin. Psykologerna och Psykologiförlaget har både denna möjlighet och att 

hämta tyngd från det kliniska.  
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Den topologiska närheten är stor i det arbetspsykologiska testområdet, varmed 

störningar i systemet sprider sig både lättare och längre. Intervjupersonerna pekar tydligt 

på att det råder en ”temporär terrorbalans”. Detta oroliga område skulle kunna lugnas 

något om statlig kontroll ökar genom exempelvis lagförslaget om integritet i arbetslivet 

(SOU 2002:18). I detta förslag överlåter man en hel del till Stiftelsen för tillämpad 

psykologi. I och med att detta är en institution med, om man så vill, nära lobbyingavstånd 

för psykologerna kan det vara ett effektivt sätt att stärka sin dominans. Det senare kan 

med fördel stärkas rent generellt i företagsvälden. Där ligger psykologerna rejält i lä, 

jämfört med andra yrkesgrupper. Psykologerna bör dock passa sig för att späda på den 

redan stora topologiska närheten genom att gå alltmer i riktning av kunskapsmässig 

abstraktion. Man bör inte släppa det konkreta.  Till yttermera visso framstår man idag 

som extremt konkurrensutsatta och systematiserade i sin kunskapsbas i testningen att 

man i viss mån släpper ifrån sig de mer komplexa problemen i samband med urval, 

rekrytering och andra personalfrågor. Här är den springande punkten huruvida man vill 

vara väldigt specialiserade kring testningen eller om man söker vidga sig till mer 

överordnade frågeställningar i organisationsvärlden. 

 

Psykologförbundet ser tveklöst hellre att specialinriktningar och grupperingar finns inom 

förbundets regi än utanför. Studiens data visar inte att man direkt motsätter sig 

interprofessionella sammanslutningar. Den enda antydan till det senare är motståndet 

mot att låta personalvetare och andra vinna större inflytande i Stiftelsen för tillämpad 

psykologi.  

 

Stiftelsen för tillämpad psykologi är ett mångsidigt fenomen. Vi har bland annat sett hur 

det utgör en slags rådgivningskontrollens spjutspets in i det ”skumma” området, samt ett 

kontrollorgan som i viss mån hjälper till att definiera övriga aktörer i ”elitdimensionen” 

som subordinerade. Stiftelsen är i något avseende också en täckorganisation för 

psykologinflytande på bred basis ut i samhället. Den har dessutom lyckats vinna allas, 

inklusive statens, förtroende som sakliga, seriösa och opartiska. Stiftelsen är i full gång 

med att inta en kontrollantroll för hela testområdet: för produkter och för användare. 

Dessutom ”uppfostrar” man kunder. Problemet för Psykologförbundet är att Stiftelsen 

redan är igång med att agera kontrollfunktion för såväl konkurrenter som psykologer på 

lika grund. Detta är hotfullt av flera skäl. Först och främst underkänns legitimationen 

man redan har. Psykologerna vill tvärtom att den statliga legitimation man har får tyngd 
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också i arbetslivet. Istället får andra lika lätt att nå den nya licensen. Kontrollaspekten 

som vanligen är en del av den interna organisationen blir nu en tvärprofessionell sådan.   

 

Psykologerna är heller inte sena med att påpeka ett större ansvarstagande och en därmed 

större pålitlighet eftersom man genom sin organisation har kontroll- och 

sanktionsmöjligheter gentemot de egna medlemmarna 

Om testområdet 

Är konkurrensen bra för området? Är konkurrensen bra för den enskilde medborgaren 

och för samhället? I samhället där det internationellt gångbara ordet ”ombudsman” har 

sitt ursprung förefaller det synnerligen sympatiskt att debatten förs med sådana ordalag. 

Att avkräva större öppenhet om vetenskapligt underlag för olika testprodukter ter sig 

även åtråvärt (jämför med ordet profitior – jag förklarar öppet!). En större förståelse på 

bred basis för dessa typer av instrument och användningen av dem ter sig nyttig. I så fall 

kan allmänheten, eller i vart fall bredare lager av yrkesmänniskor utgå från en sund 

skepsis till instrumenten. Kanske kan ett mer ensidigt ifrågasättande, som på 1960- och 

1970-talen undvikas. Dock är marknaden känslig eftersom den är så liten. Med tanke på 

vad gedigen testutveckling och standardisering kostar krävs fler användare än dagens 

antal psykologer. Utifrån hur stor efterfrågan på testning är räcker de heller inte till i antal 

för att tillgodose utbudet på testtjänster. Inte ens den inhemska jätten Psykologiförlaget 

förmår att finansiera utveckling på kliniska produkter skulle endast psykologkåren utgöra 

kundgruppen. Enda alternativet är att staten skulle ta över en sådan olönsam affär.  

 

Testområdet kräver alltså balans mellan: 

- lönsamhet för förlagen respektive kvalitet i testprodukter 

- tillräcklig tillgång på användare respektive kompetens hos dem 

- allmän insyn (som både ökar och minskar) och kontroll respektive professionell 

kontroll  

 

Man kan även konstatera att tillförliten från olika parter verkar öka när någon eller några 

parter finns som förefaller opartiska, eller i vart fall oberoende av varandra. 

 

Är förloppet bra för psykologerna? Ett ”kanske” skulle kunna summera, men inte 

förklara. För psykologerna är utvecklingen positiv om det innebär en fokusering på att 
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kontrollera den abstrakta kunskapen, framför tekniker som är delegerbara till andra. I 

framgångstermer förefaller det vara en väsentlig skillnad mellan att sträva efter att vara 

bäst på psykometri och psykologisk kunskap (Psykologförbundet, STP, med flera i 

intervjuerna) – och att vara de enda som testar. I övrigt hänvisas tillbaka till alla 

resonemang kring kontrollen över området. 

Om forskningen 

Först och främst måste det framhållas att professionssystemet (Abbott, 1988) som teoretisk 

utgångspunkt ger både mångsidig och fyllig information. Problemet är att bibehålla 

vetenskaplig stringens i processen. Eftersom teorin förutsätter studiet av ett helt 

ekosystem, där det uttalat anförs att alla små aspekter påverkar helheten, är avgränsning 

och specifik hypotesbildning den största svårigheten. Det är en stor utmaning att 

effektivt avgränsa utan att förringa det systemiska, som förefaller det mest intressanta 

med teorin. I denna studie prövades att avgränsa systemet med hjälp av en professionell 

uppgift tätt kopplad till en metod. Det stora blev mindre, men långt ifrån snävt. 

Stringensen kräver sannolikt att undersökningar begränsas till vad som utspelar sig på en 

av de tre arenorna: offentlig, juridisk eller arbetsplatsen. Frågan är också om man inte på 

systematisk basis hade behövt använda sig av två olika metodologier inom varje 

forskningsprojekt. Eftersom en bakgrundsbeskrivning, sannolikt hämtad ur 

litteraturkällor, av det aktuella professionssystemet krävs är det kanske vettigt att välja en 

separat metodik för denna, exempelvis utifrån forskningsprinciper hämtade ur 

historiedisciplinen. Därefter kan den snävare frågeställningen studeras med lämpliga 

metoder. Exempelvis kan offentliga arenan utforskas utifrån metoder hämtade ur 

medievetenskap eller statsvetenskap. Hellberg (1985) gör i princip en marknadsanalys, 

vilket tillsammans med Abbotts (1988) konkurrensupplägg leder in på att pröva 

företagsekonomiska marknadsföringsbegrepp som varumärke och så kallad corporate image. 

Den juridiska arenan kan hanteras med stöd i juridiken eller statsvetenskapen. 

Arbetsplatsens arena kan angripas med organisationsteorier, grounded theory och så vidare. 

Alternativen och tänkbara kombinationer är säkert många. Man anar därmed att 

forskningsgrupper med flera specialistkompetenser skulle kunna ge en helt annan 

stabilitet, stringens och givande spänningsfält än vad en ensam forskare kan förmå. Det 

ter sig dock nödvändigt med minst två metodologiska ansatser i varje studie om 

vetenskaplig stringens ska bli bättre än i den föreliggande studien. Har man alltid sin 
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hypotes plus systembeskrivningen behöver två uppsättningar verktyg väljas om man ska 

undvika den karaktär av generell debattinlaga vilket här blivit fallet. 

 

Bruk av Abbotts (1988) organiserade professionella aktörer är givande, särskilt om man 

undersöker offentlig och juridisk arena. Samtidigt ter det sig otillräckligt i det här 

studerade området. Min bedömning är att inom ett område med så hög topologisk närhet 

behöver i vart fall alla organiserade aktörer beaktas, även om de inte är professionella. 

Hur passar annars till exempel scientologerna in med sina nationella sammanslutningar 

med mera, eller de stora personaluthyrningsföretagen som förefaller sakna behov av att 

köpa externa tester eller haka på frivilliga kontrollsystem som STP och HRK kan ståta 

med? Det verkar rimligt att i större utsträckning uppmärksamma våra tiders 

mastodontorganisationers betydelse: de multinationella företagen odlar såväl egna 

testprodukter och användningsrutiner som egna kulturer och interna strukturer. Beaktar 

man bilden av testområdet från detta arbete i perspektiv av Levin och Nordfors (1998) 

diskussion om generella maktförskjutningar i samhället anar vi att Abbott har sin mesta 

styrka i scenariot där nationalstaten är stark. Eftersom både ”Fästning Europa” och de 

multinationella jättarna utövar en hel del gravitationskraft är det kanske inte konstigt att 

Abbotts (1988) prydliga principer ändrar form. Han pratar förvisso om allianser med 

organisationer och med kapital. Han hänvisar också till att managementområdet, vilket 

får sägas inkludera arbetspsykologisk testning, närmast är omöjligt att dominera. Kanske 

styr ett enklare förhållande mellan tillgång och efterfrågan. Motsvarigheter till våra 

aktörers allians- och konkurrenskluster bör dock inte vara omöjliga att återfinna inom 

Manpower eller kring Scientologerna. Min konklusion är att vi under vissa förhållanden 

också måste vara beredda att se sådana aktörer på lika fot med de ”ordinarie”, det vill 

säga också som konkurrenter till Abbotts professioner.  

 

När det gäller arbetspsykologisk testning har kommande forskning en nöt att knäcka i 

form av teknologiska förändringar. Inte minst testutgivare och psykologkåren samt andra 

stora användare borde ha ett stort intresse i att ligga i framkant i sådana resonemang. 

Detta motiveras av att de som förmår att abstrahera sin kunskap har bättre förmåga att 

hantera teknologiska förändringar, jämte att vid rätt tillfälle delegera rutinuppgifterna till 

subordinerade grupperingar (Abbott, 1988).  
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Jämförelser i gränsregioner torde också vara intressanta. Hur påverkar exempelvis olika 

nationella miljöer gränsöverskridarnas rollfördelning i öresundsregionen? Inte minst i 

ljuset av EU: s framtid och generella regionala satsningar är det av intresse att förstå hur 

professionssystem kan te sig i gränsområden. Man har hört mycket om skillnader i 

affärskulturer, men föga om hur jurisdiktioner skapas och upprätthålls. Vidare kan man 

ana ett behov av ”differentialdiagnoser” mellan affärs- och organisationskulturer å ena 

sidan och professionssystemet å den andra sidan. Det behövs klargöranden om på vilka 

sätt dessa fenomen överlappar och på vilka de skiljer sig åt.  

 

Vad som sker på arbetsplatsens arena är intressant: hur rollerna fördelas, hur offentliga 

prototypiska professionsbilder hävdas på arbetsplatsen likväl som hur arbetsplatsens 

förhandlingar når offentligheten, eller hur den officiella retoriken möter en pragmatisk 

handlingsnivå. Grounded theory, där man åtminstone i datainsamlingen frigör sig från 

professionsteorin, verkar kunna ge spännande resultat. Här utgör Guvå (2001) ett mycket 

intressant exempel på hur man på en mikronivå kan ta fram tänkvärdheter kring makt, 

rollfördelning och professionella uppgifter. Vidare forskning hade exempelvis på 

arbetsplatsens arena kunnat jämföra olika miljöer eller sektorer (Hellbergs T- jämte L-

professioner). Det är också tänkbart att ha fokus på intern differentiering mellan 

subgrupper på olika steg i den interna professionshierarkin, eller mellan olika 

organisationsformer – från egenföretagaren, över det teamartade multiprofessionella 

konsultföretaget till större organisationer såsom AMS, Arbetslivtjänster eller 

multinationella jättar.   

 

Utforskning av intern differentiering inom psykologkåren hade varit intressant: att forska 

om skillnader mellan verksamhetsområden, sektorer och på ett demografiskt plan 

existerar. Vilka är de som väljer att inte gå med i Psykologförbundet och vad är skälen till 

att stå utanför? Finns det anhängare till de bägge subkulturer i testområdet som Herriot 

(1992) pratar om? Är dessa kopplade till interna grupperingar? Rykten om interna 

skillnader är ingen bristvara; bland annat återfinns sådana exempel i det här aktuella 

datamaterialet. Man menar att den yngre generationen står för andra värderingar och att 

det finns både arbetslivspsykologer och egenföretagare som inte känner sig väl 

representerade av Psykologförbundet. Eftersom intern differentiering kan orsaka oro 

såväl som stabilitet i det professionella systemet är det högintressant att också studera. 
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Slutord 

Den deduktiva röjningen visar att det går att begreppsligt tillämpa Abbotts (1988) teori 

om professionssystemet på svenska förhållanden. Det som händer när man börjar skaffa 

empiriskt material, vilket här gjordes genom intervjuer med nyckelpersoner, är att 

deduktionens benägenhet att klassificera och dess strävan efter teoritrogenhet till viss del 

stöter på patrull i verkligheten. Framförallt visar resultaten att Abbotts teori håller bäst 

när nationalstaten både är stark och sätter en del gränser. Testområdet beskrivs här som 

tudelat, med en övre mer reglerad bit och en stor oreglerad del. I den övre träder 

aktörerna frivilligt in och agerar väl där inne lydigt efter Abbotts principer. Vad som 

händer under ytan är till stor del okänt. Kanske ser vi hur multinationella företag, hög 

topologisk närhet samt ett av Abbott svårförklarat nätverksfenomen ruckar på hans 

tvistlösningstyper. Å andra sidan kan det också ses som ett förvånansvärt framgångsrikt 

kontrollerande utav en hörna av det annars obetvingliga mangagementområdet. 

Definitionen av aktörer behöver i vidare forskning rimligen även innefatta stora företag 

och organisationer, vilka inom sin egen rymd kan uppvisa liknande funktioner som det 

här studerade elitnätverket.  

 

Stabiliteten i området har visats vara betydligt lägre än förväntat av författaren, liksom 

sannolikt av en stor del av psykologkåren. Intervjupersonerna beskriver det träffande 

som en ”temporär terrorbalans” och det är troligt att många psykologer, likt de tre små 

grisarna, gravt överskattar sina väggars styrka. Om psykologernas jurisdiktion kan det 

konstateras att de på toppen av isberget är dominerande. De har dock två centrala frågor 

att hantera om de ska bibehålla den: stabilisering av området och sin egen demografiska 

rigiditet. Dessa teman är tveklöst välkända för aktivister i psykologkåren och i 

testvärlden. Dock problematiserar kanske denna studie frågorna något mer strukturerat. 

 

Området stabiliseras om den topologiska närheten minskar. Detta kan åstadkommas 

genom ett större statligt inflytande, exempelvis genom lagförslaget i 

Integritetsutredningen (SOU 2002:18). Fler starka och/eller styrande aktörer såsom 

Stiftelsen för tillämpad psykologi är också ett sätt. Att en större andel frivilligt klivit ”över 

strecket” och accepterat ett antal spelregler kan också tänkas verka dämpande. Den 

demografiska rigiditeten kan i psykologfallet bemötas med:  
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(a) fler i utbildning, vilket redan görs men som först får någon nämnvärd 

effekt om 10-20 år. I ljuset av 40-talisternas pensionsavgångar kan man 

närmast hoppas på ett bibehållande av status quo.  

(b) Import av yrkesutövare, exempelvis via EU. Detta kräver att 

ekvivaleringen förenklas. Problemet är att rörligheten också kan stjäla folk 

till utlandet, liksom att tillföra konkurrenter. Dessutom kan språk 

begränsa den reella rörligheten. 

(c) Fler subordinerade. Utanför professionen kan detta åstadkommas genom 

fler certifierade och inom kåren kan man göra det genom att likt tidigare 

ordning införa A- respektive B-psykologer (förr benämnda psykologer 

jämte biträdande psykologer). 

(d) Fusion med en hel grupp eller en elitdel av konkurrenter. 

(e) Acceptera minskningen i antal och en alltmer exklusiv roll. Risken är att 

man likt prästerna i ökande grad står kvar med en intellektuell 

jurisdiktion. En klientuppdelning kan också tänkas ske i tysthet.  

 

Uppenbarligen kan (c) och (d) verka riskfyllda. Samtidigt är det troligt vid ett eventuellt 

misslyckande av sådana strategier att dagens psykologer ändå skulle befinna sig högst på 

en intern hierarki och därmed som värst kunna hamna i (e), vilket ser ut att vara nära 

förestående ändå. Brasklappen är att resonemanget endast gäller arbetspsykologisk 

testning och inte andra verksamheter. 

 

Möjligen är den mest fascinerande konklusionen att även om de studerade aktörerna i 

flera avseenden är konkurrenter har de dock det gemensamt att de alla ingår i en slags 

kulturell elit och att de alla verkar vinna på en stabilisering av området samt att deras 

antal ökar i individer räknat. Även om elitaktörerna inte sitter på den stora kapitalmassan 

i området så guppar de gnabbandes i samma, något bedagade båt.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Telefonkontakter i samband med urval av aktörer 

1. Christina Strömer Wilson (Stiftelsen för tillämpad psykologi). Telefonsamtal 020118 
(samt mail- och telefonkontakter under 2001). 

2. Pontus Lundin (Akademikerförbundet SSR). Telefonsamtal 020118. 
3. Tommy Nilsson (ledamot Jusek styrelse). Telefonsamtal 020121. 
4. Göran Boldt (förbundssekreterare, Jusek). Telefonsamtal 020123. 
5. Thomas Goldberg (handläggare för personalvetare och professionsfrågor, 

Akademikerförbundet SSR). Telefonsamtal 020124 och 020205. 
6. Urban Göransson (utredare, projektledare och huvudförfattare för Socialstyrelsen, 

2001). Telefonsamtal 020129. 
7. Marit Mårtensson (studentinformatör, Jusek). Telefonsamtal 020130. 
8. Monica Nebelius (sekreterare i Integritetsutredningen SOU  2002:18, 

Regeringskansliet Malmö). Telefonsamtal 020131. 
9. Nikki Vagnér (vikarierande förbundsjurist, Psykologförbundet). Telefonsamtal 

020131. 
10. Kristina Pollack (ordf Yrkesföreningen för arbetslivets psykologi). Telefonsamtal 

020131. 
11. Ulla-Britt Karyd (ordf Psykologkonsultföreningen). Telefonsamtal 020201. 
12. Jan Borgbrandt (ordförande, Branschföreningen HRK). Telefonsamtal 020205. 
13. Jarl Råstrand (sekreterare, Branschföreningen HRK). Telefonsamtal 020205. 

Bilaga 2. Intervjuguide 

1. Kan du säga ett par ord om dig själv och vad du har för bakgrund och vilket 
förhållande till testning du har. 

2. Är det något du har funderat över efter våra samtal och läsning av brevet jag sände 
dig?  

3. Vilken vikt har de tre arenorna: juridiska, offentliga, respektive arbetsplatsen – för 
kontrollen över testning? Beskriv hur lagar och andra offentliga regelverk påverkar 
testningen? Beskriv hur den allmänna opinionen påverkar testningen? Beskriv hur 
förhållanden på arbetsplatsen kan påverka testningen? 

4. Är kontroll över testning viktigt? Varför? Vem har kontroll?  
5. Vilka är andra aktörer av betydelse? På vilket sätt påverkar de? 
6. Vilka är konkurrenterna? Är de ”farliga” konkurrenter?  
7. Har kontrollen förändrats över tid? I så fall hur? 
8. Finns olika ”partier” inom din kår/organisation? Vilka är dessa? Hur resonerar de? 

Varför? 
9. Tanken om certifiering av testanvändare (STP) – vad tänker du om den? Vad innebär 

den för er? (SoS utredning och Integritetsutredningen – statens betydelse?) 
10. Tror du att ditt resonemang skiljer sig från andra aktörers? Hur tror du de andra 

aktörerna resonerar? 
11. Vilken riktning i testfrågan tycker du är ideal? 
12. Vad är ett acceptabelt scenario – i motsats till det ideala? 
13. Vem eller vilka borde kontrollera testningen? 
14. Vad gör din organisation för att nå dit? 
15. Finns det något annat än testning som är viktigt för din profession/organisation att 

ha kontroll över? 
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16. Om du ser på den närmaste tioårsperioden – hur ser testsituationen ut då? Vilka 
omständigheter skulle kunna ändra denna ställning? 

SLUT 

17. Är det något vi har talat om som du ej vill når allmänheten eller andra? 
18. Vad anser du om intervjun? Vad kan jag göra annorlunda för att bättre fånga 

frågeställningen? 
ÖVRIGA 

19. (Jag om mig. Jag om dem. Jag om dem om mig.) 
20. Hör arbetspsykologer till samma profession som kliniska psykologer? Varför? 
21. Vilken funktion fyller en arbetspsykolog? Vilken funktion fyller en arbetspsykolog 

gällande testning? 

Bilaga 3. Presentationsbrev till intervjupersoner 

Hej! 
 
För min psykologexamensuppsats önskar jag intervjua Dig som representant för 
[organisation]. Anledningen till att jag söker just Dig är att Du representerar en central 
aktör i området kring testning inom arbetslivet. 
 
Studien handlar om professioner i sina naturliga sammanhang. Som fokus för intervjun 
tänker jag att vi samtalar om i vilken utsträckning din profession/organisation har 
kontroll över arbetspsykologisk testning. Syftet med studien är att beskriva: 
 
- Vilken vikt aktörerna lägger vid kontrollen över testverksamheten 
- vilka mål aktörerna har i frågan 
- vilka strategier för att uppnå målen aktörerna har 
 
Dessa konkreta syften antas därefter att bilda underlag till en diskussion om professioner 
och de krafter som spelar in i professionaliseringsprocesser i Sverige. 
 
Utöver att intervjua Dig, som representant för [organisation] kommer jag även att intervjua 
andra organiserade centrala aktörer i syfte att måla upp en levande bild av dessa aktörer; 
hur de ser på sig själva, respektive hur de ser på de övriga aktörerna i området.  
 
På detta brev följer att: 
 
- jag kommer att kontakta Dig per telefon inom en vecka för att höra med Dig om Du 

kan tänka Dig att ställa upp. Samt att i sådant fall boka en intervjutid, diskutera 
villkoren för Din medverkan och etiska överväganden i studien. 

- vi, förutsatt att Du väljer att deltaga, kommer att genomföra en och en halv timmes 
intervju 

 
Handledare för examensarbetet är universitetslektor Stefan Jern, Lunds universitet. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Leo Kant, Psykologkandidat, Lunds universitet 
 

BILAGA: ÖVERSIKT AV STUDIEN 
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Debatten liksom forskningen om professioner är idag vag som bäst. Ord såsom 
”profession”, ”professionell”, ”professionalisering” används utan gemensam innebörd. 
Begreppen används friskt, men utan fylligt eller tydligt innehåll. Det är därför angeläget 
för professionerna själva, samhället och forskningen att klargöra vad som döljer sig 
bakom orden.  
 
Modellen jag använder för att analysera professioner tar hänsyn till samhällskrafter, 
däribland politik, kultur och genomgripande teknologiska förändringar. Vidare är andra 
professioner i ”närområdet” viktiga eftersom professioner kan sägas höra till ett 
gemensamt system. Slutligen påverkar även krafter inom en viss profession – exempelvis 
specialiserade undergrupper. I synnerhet är det professionella systemet intressant för 
denna studie. Där två eller flera professioner gränsar till varandra, eller till och med 
överlappar med varandra är ofta mycket händelserika ytor. Samarbete eller konkurrens i 
ett sådant verksamhetsområde ger lätt effekter i andra delar av en profession, i det 
professionella systemet eller också i samhället.  Testning i arbetslivet är enligt min 
bedömning ett aktuellt exempel på verksamhet vilken inte ensamt är kontrollerad av en 
enda profession. I egenskap av ett spännande gränsområde i det svenska professionella 
systemet vill jag studera det närmare. Utifrån examensarbetets ramar begränsar jag mig 
till att analysera en mängd skriftligt material, samt att intervjua de organiserade aktörerna 
i testområdet.  
 
Studien är därmed ett försök att testa en professionsteroretisk modell för förståelse av 
professionaliseringsprocesser. Konkret skall den ge kunskap om de professioner och 
krafter som påverkar testning inom arbetslivet. Svenska professioner skulle kunna 
använda resultatet för att fundera kring sina egna ambitioner och mål som yrkesgrupp 
med inflytande över ett visst område. Dessutom till att ge mer teoretiskt innehåll i sina 
diskussioner om professionalisering.   

Bilaga 4. Eget deltagande på evenemang i psykologmiljön 

• Kongress 2001, Sveriges Psykologförbund 
• Testdag 2001, Stiftelsen för tillämpad psykologi 
• Medlemsmöten samt styrelsemöten 2002-2003, Psykologkonsultföreningen 
• Psykologidagarna 2003, arrangerad av Sveriges Psykologförbund 
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