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Sammanfattning: Livslångt lärande är ett begrepp som används i många sammanhang. 
Den enkla vardagsförståelsen av livslångt lärande som lärande under 
hela livet låter sig utvecklas till ett mer nyanserat och komplext 
begrepp som används med olika syften i olika sammanhang 
beroende på den underliggande synen på individen i samhället. I 
syfte att undersöka hur synen på individens lärande kommer till 
uttryck i ett utbildningspolitiskt respektive marknadsekonomiskt 
perspektiv på livslångt lärande, så analyseras regeringens proposition 
Vuxnas lärande (2000/01:72) respektive näringsdepartementets 
rapport Kompetensförsörjning på arbetsmarknaden (DS 2002:47) 
med hjälp av Faircloughs teori och metod för kritisk diskursanalys. 
Resultatet pekar på att det finns båda olikheter och likheter i den syn 
på individen, hennes motiv och nyttan av lärande som visar sig i de 
undersökta dokumenten. Betoningen av de ekonomiska motiven för 
individens val att förbereda sig för förändring genom att delta i det 
livslånga lärandet är tydligt i Kompetensförsörjning (2002:47). Den 
mer humanistiska synen i Vuxnas lärande (2000/01:72) betonar 
individens självförverkligande av sina livsplaner. Ser vi till 
likheterna så är det några gemensamma element som tas för givna - 
individens ansvar att välja och genomföra det livslånga lärandet, att 
individen vill delta och själv har ansvar för att välja väg. Det 
livslånga lärandet är vägen till självförverkligande och framgång 
både för individ och samhälle. Att detta orsakas av samhällets 
förändring, i allt snabbare takt, är nästa sanning som framkommer i 
båda diskurserna, med referens till begrepp som globalisering och 
kunskapssamhälle för att nämna några av senmodernitetens slagord. 
Slutsatsen blir att det finns mer gemensamt i dessa båda diskurser än 
namnen på de båda dokumenten kan antyda. Vuxnas lärande 
(2000/01:72) och Kompetensförsörjning på arbetsmarknaden 
(2002:47) handlar ur individens synvinkel om samma sak – det är 
individen som själv ska välja mål i den livslånga resan på den 
utstakade vägen, det går inte att välja att låta bli eller välja en annan 
väg!  

Nyckelord: livslångt lärande, individ, politiskt, marknadsekonomiskt  
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Inledning 
Livslångt lärande är inget nytt tema för uppsatser på det pedagogiska området, och inte 
heller ett nytt begrepp inom områden som utbildning, lärande i arbetsliv och 
arbetsmarknadspolitik. Varför väljer jag då att bidra med ännu ett arbete om livslångt 
lärande? 

För min egen del introducerades begreppet på den grundläggande kursen i pedagogik. 
Att vi lär hela livet, på olika sätt och inom olika områden hade varit en självklarhet för 
mig så utgångspunkten i mitt vetenskapliga närmande var den egna positiva 
inställningen till lärande som en ständigt pågående livslång process. Det visar sig dock 
att den enkla vardagsförståelsen om lärande i ett livslångt perspektiv låter sig utvecklas 
till ett betydligt mer komplicerat och varierat begrepp om livslångt lärande i ett 
vetenskapligt pedagogiskt perspektiv. Som pedagoger är det viktigt att vi försöker skapa 
oss en värdegrund för vår egen pedagogiska praktik. Några viktiga aspekter vi bör ha 
med oss är synen på kunskap, etik, människan, samhället och den pedagogiska 
situationen (Stensmo, 2002). Beroende på den grund vi står på när vi undersöker 
livslångt lärande så kommer det också att skilja i vår förståelse av begreppet och dess 
omfattning. 

Lärande i det livslånga och livsvida perspektivet uppfattar jag som en av de viktigaste 
förutsättningarna för människans egen utveckling. Det är också en förutsättning för att 
förstå och ge möjlighet till att påverka den sociala praktik stadd i ständig förändring vi 
alla är en del av. Livslångt lärande rymmer i sig många problem och frågeställningar av 
teoretiskt och praktiskt intresse. I ett försök att belysa hur jag uppfattar vidden av de 
områden den pedagogiska frågeställningen om livslångt lärande omfattar refererar jag 
till följande självupplevda livssituation. 

Efter verksamhet inom IT de senaste 20 åren, började för några år sedan en känsla av 
otillfredsställelse att infinna sig hos mig. Var det dags att söka nya impulser, ett nytt 
område att verka inom eller en kombination av dessa utanför den vanliga arenan för att 
gå vidare i livet. Jag inledde mina studier i bland annat pedagogik på halvfart samtidigt 
med fortsatt anställning. Efter ett år upphörde min anställning och frågan om den 
konkreta innebörden i livslångt lärande ställdes på sin spets för mig. Från att ha varit ett 
frivilligt val som lärande utifrån eget intresse så förvandlades frågan om livslångt 
lärande till en fråga om utbildningsvägar för framtida möjligheter till intressant och 
meningsfull verksamhet. Jag ville skapa en positiv bild, en vision, av ett framtida, 
intressant arbete för att bli motiverad att satsa min tid och kraft på att skaffa nödvändiga 
kunskaper för att kunna genomföra mina planer, utan att bli beroende av samhällets 
omedelbara styrning i form av arbetsmarknadsåtgärder. Men vad skulle jag satsa på – 
det som kändes bra för egen utveckling och chans till försörjning eller 
samhällsfinansierad vuxenutbildning för arbetslösa? Hur skulle jag kunna veta vilka 
områden i samhället som det kommer att finnas behov av när jag är klar med min 
utbildning? Hur såg samhället och dess organisationer på behovet av den kunskap jag 
var intresserad av att skaffa mig. Kommer det att finnas behov av resurser och intresse 
av att stödja mitt lärande på det området jag var intresserad av? Vems ansvar är det att 
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välja ”rätt” utifrån mina intressen och möjligheter i samhället? Fans det utrymme för 
självförverkligande i det livslånga lärandet?  

I den ovan skisserade problemställningen ser jag två viktiga element i genomförandet av 
livslångt lärande: individen och hennes roll i det utbildningspolitiska och 
marknadsekonomiska sammanhanget. Begreppet livslångt lärande och de 
frågeställningar jag söker svar på, faller väl inom ramen för ovanstående omfattning av 
pedagogiken. 

Det är alltså i grunden två problemställningar med användningen av begreppet livslångt 
lärande som jag vill belysa i mitt arbete. Frågan om livslångt lärande för alla är 
egentligen inget problem – att vi lär genom hela livet är en självklarhet (UNESCO, 
2001). Att vi kan fortsätta göra det utan fysisk begränsning i hög ålder är också bekant 
(Hård af Segerstad, H., Klasson, A., & Tebelius, U., 2000). Vad vi lär, varför och till 
vilken nytta är de dimensioner av livslångt lärande som vi måste uppmärksamma i 
kampen om meningen med begreppet livslångt lärande. Individens lycka i det 
senmoderna samhället handlar om att styra sin egen framtid, vägen till 
självförverkligande och framgång genom att göra rätt val i alla möjliga sammanhang – 
från arbete till utbildning med ett ständigt ökande antal valmöjligheter (Bauman, 2000). 
I fallet livslångt lärande är det dock en skenbar valfrihet – att vi lär livslångt och livsvit 
sker av naturliga skäl. Att välja vad vi ska lära oss, varför och till vilken nytta försöker 
samhället lära oss genom utbildningspolitisk och marknadsekonomisk påverkan i den 
sociala praktik vi lever i. Vad är det då för budskap vi får om vad som är syftet med och 
nyttan för individen med det livslånga lärandet? Skiljer sig den utbildningsinriktade 
synen från den marknadsekonomiska synen så att vi har en uppdelning som tidigare i en 
humanistisk respektive ekonomisk grundsyn på livslångt lärande eller är det idag bara 
en mindre variation i synen på individens nytta av och motiv till livslångt lärande 
(Rubensson, 1996). Har samhällets globalisering och konsumtionism lett till en samsyn 
i frågan om livslångt lärande? 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur synen på individen, hennes motiv och nyttan 
av lärande kommer till uttryck i ett offentligt utbildningspolitiskt respektive 
marknadsekonomiskt perspektiv på livslångt lärande. För att göra detta analyseras två 
offentliga dokument - regeringens proposition Vuxnas lärande (2000/01:72) respektive 
näringsdepartementets rapport Kompetensförsörjning på arbetsmarknaden (DS 
2002:47). 

Arbetets omfattning avgränsas genom att begränsa frågan om livslångt lärande i tiden 
till den vuxna individens situation. 

I det följande avsnittet redovisas den bakgrund jag anser väsentlig för att närmare 
undersöka och finna svar på mina frågor.  
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Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
Teori är en samling antaganden/påståenden som försöker förklara och systematisera vår 
kunskap om företeelser av något slag (Nationalencyklopedin, 2003). En personlig i 
grunden kritisk inställning till ytliga och uppenbara företeelser i samhället, leder mig till 
att söka efter en kritisk och avslöjande ansats. Med hjälp av Alvesson och Deetz (2000) 
skiss av forskningsansatser så placerar jag min ansats i det kritisk-teoretiska/dialogiska 
fältet. Den kritiska forskningen försöker skapa diskussion kring och uppmärksamhet på 
saker som hindrar människor att verkligen förstå eller handla efter sitt eget intresse. I 
den dialogiska forskningen ser man språket som en viktig konstruerande faktor i 
människors natur, samband mellan makt och kunskap, IT och massmedias centrala roll i 
forskningsprocessen (Alvesson & Deetz, 2000). Syftet med kritisk forskning i dag är att 
skapa en dialog, utan att försöka etablera en auktoritativ sanning. ”Det som är särskilt 
intressant att studera ur ett kritiskt perspektiv är mönster av dominerande diskurser, 
innebörder och sociala praktiker.” (Alvesson & Deetz, 2000, s. 164) 

Frågan om hur vi som individer uppfattar vår sociala omvärld behandlas inom 
socialkonstruktionism (socialkonstruktivism) och är enligt Jörgensen och Philips (2002) 
en samling nyare teorier om kultur och samhälle. Det är en omfattande bredd på dessa 
teorier som i grunden hävdar att vår upplevelse av omvärlden är socialt konstruerad. 
Wenneberg (2001) menar att vår förståelse av hur sociala fakta skapas och vilken roll de 
spelar i samhället är nära kopplad till socialkonstruktivismen, sociala fakta skapas 
genom sociala processer som präglas av konstruktion. Jörgensen och Phillips (2002) 
sammanfattar, med referens till Burr, några allmänna premisser för det 
socialkonstruktivistiska synsättet som att det dels handlar om att: ha en kritisk 
inställning till självklar kunskap - kunskapen kan inte omedelbart ses som en objektiv 
sanning; vår världsbild och identitet kunde ha varit annorlunda, diskursivt konstruerade; 
vår kunskap kommer genom social interaktion i kamp om gemensamma sanningar; 
olika sociala världsbilder leder till olika sociala handlingar och därmed till olika 
kunskap. 

Den kritiska diskursteorin bygger på socialkonstruktionismen och betonar att diskursen 
bidrar till att skapa den sociala världen. Fairclough (1992) menar i sin kritiska 
diskursteori att diskursen är en av flera aspekter man måste beakta i den sociala 
praktiken. Lärande och livslångt lärande har som begrepp funnits med länge i samhället. 
För att undersöka dess betydelse väljer jag, baserat på referenser och tillgänglighet, att 
låta Faircloughs (1992) modell för kritisk diskursanalys, tillsammans med Jörgensen 
och Phillips (2002) diskussion utgöra grunden för den teoretiska ram som används för 
att presentera bakgrunden till det aktuella problemområdet. 

Kritisk diskursanalys bygger på analys av den aktuella kommunikativa händelsen och 
det sociala sammanhang som den är en del av och målet är att klarlägga hur området 
framställs och de sociala konsekvenser det får (Jörgensen & Phillips, 2002). Lärande i 
det livslånga och livsvida perspektivet utgör den analysram, den övergripande 
diskursordningen, och den utbildningspolitiska respektive den marknadsekonomiska 
diskursen är de två diskurser jag belysa närmare. 

Med utgångspunkt i individens lärande under och genom hela livet väljer jag en bredare 
social praktik för min undersökning och avgränsar inte till en utbildningspraktik som 
kan ses som ett snävare alternativ. Jag uppfattar det som viktigt att i detta fall ha en 
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helhetssyn på hur vi som individer påverkas och uppfattas i det livslånga lärandet i stort. 
Med ett sådant synsätt väljer jag att belysa modernitetens sociala praktik, ur ett som jag 
uppfattar, kritiskt perspektiv till globaliseringens marknadskrafter och konsumtionism 
(Giddens, 1996). 

Det är också dessa delar som jag i kommande avsnitt kommer att ge en bakgrund till, 
men börjar med att se närmare på det begrepp som utgör grunden för hela uppsatsen - 
det livslånga, livsvida lärandet. 

Livslångt lärande 
Begreppet livslångt lärande förefaller vara den flytande signifikant vars betydelse 
maktkampen står om (Jörgens & Phillips, 2002; Hallberg, 2002). Begreppet är ingen ny 
företeelse, det har funnits med i många år i olika betydelse. UNESCO (2001) gör en 
tydlig koppling till livet som sådant. Man pekar på det meningslösa i att påstå att 
människor lär under hela livet – det är en självklarhet. 

To say that people learn throughout life is to state the obvious. We learn every day and 
we do it more or less intensively. Sometimes we do it deliberately, sometimes learning 
processes are unintended; very often they are unavoidable. To live a life without 
continuous learning is unthinkable. Even the organization of our daily routines involves 
constant learning. In fact we learn much more and more often than we know. Less 
obvious is the supposition that lifelong learning could be promoted or somehow 
organized, a thesis which is often put forward implicitly in praise of lifelong learning as a 
promising concept for educational politics and policies. (UNESCO, 2001, s. 5) 

UNESCO menar att frågan vi borde diskutera och belysa bör formuleras som: vad är det 
för liv och värld vi lär oss om! 

Ett annat perspektiv som kommer fram är det som Nationalencyklopedin ger uttryck för 
där livslångt lärande ses som en mer pedagogisk term, som ersatte termen livslång 
utbildning. De betonar också att individen ses som kapabel att lära sig under hela sin 
livstid, själv tar ansvar för sin utbildning och aktivt söker kunskap vid 
utbildningsinstitutioner, på arbetsplatser och i vardagslivet. Gemensamt för dessa båda 
perspektiv är att ett livslångt lärande i grunden handlar om människors lärande och 
kunskap. 

Att utgå från individen och det sociala sammanhanget i frågor om lärande och 
utbildning är inget nytt (Dewey, 1998). Genom att betrakta lärande ur individens aspekt 
i första hand, så är det samlade resultatet av individens eget lärande och erfarenheter i 
form av individens samlade kunskap om sig själv och det lokala och globala samhället 
som är resultatet av hennes livslånga och livsvida lärande.  

Den politiska synen på individens lärande 
Skolverket (2000) föreslår i sin rapport om livslångt lärande ett begreppsligt ramverk 
som bygger på de två dimensioner de ser i livslångt lärande - den livslånga respektive 
livsvida, där den senare avser de skiftande miljöer och situationer som lärandet sker i. 
Den livslånga delen är naturlig – vi lär under hela livet. Den enkla modellen ser ut på 
följande sätt: 
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Figur 1, Ett begreppsligt ramverk för livslångt lärande  (Skolverket, 2000, s. 19)  

Förutom formell – informell lägger man också icke-formellt lärande som en del av 
dimensionen livsvid.  Den formella utbildningen avser utbildning inom det formella 
utbildningssystemet, det hör hemma till vänster i figuren; från barnomsorgen, 
ungdomsskola i nedre delen till högskola, vuxenutbildning i det övre. Icke-formell 
utbildning är den organiserade utbildningen utanför det formella utbildningssystemet, 
arbetsmarknads- och personalutbildning, kompetensutveckling, folkbildning och annan 
kursverksamhet. Det informella lärandet sker utanför den organiserade, explicita 
utbildningen, arbetsplatsen, föreningsvärlden, familjen och vardagen kan vara sådana 
informella lärmiljöer. Individen möter olika lärmiljöer och utbildningssituationer under 
sitt livslånga lärande. Intentionaliteten ses som betydelsefull i sammanhanget – 
”lärandet kan vara avsett eller en bieffekt av något annat, oplanerat, utan uttalat syfte att 
lära, men ändå med betydelsefulla effekter på individernas kunskaper och kompetens” 
(Skolverket, 2000, s .20) 

En vidare utvidgning av dessa olika lärmiljöer kopplas i Skolverkets rapport till de 
politiska områden i samhället som täcker det livsvida lärandet - det formella 
utbildningssystemet, arbets- och yrkesliv och det civila samhället enligt i följande bild.  
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Figur 2. Livslångt och livsvitt lärande i olika politiksektorer (Skolverket, 2000, s. 21) 

Är då detta något nytt – nej menar Skolverket, det som är nytt är att man vill se att 
lärandet i de olika miljöerna ska vara likvärdigt, det skall inte bara vara den formella 
utbildningen som räknas. Det handlar också om att de olika systemen och miljöerna 
integreras och ses i en helhet. Vad som också framgår i rapporten är att man bör ha ett 
kritiskt förhållningssätt till försök att skapa total kontroll med hjälp av övergripande 
policys eller liknande styrning av det livslånga lärandet för individen, det är 
förutsättningarna för livslångt lärande som är samhällets ansvar. Individen måste ställas 
i centrum, och vid varje tillfälle i individens livscykel måste det finnas reella 
möjligheter till utbildning eller lärande som utgår från individens behov (Skolverket, 
2000).  

Andersson och Bergstedt (1996) ser det informella lärandet som ett spektrum från 
omedvetet lärande mot en stigande grad av medvetenhet om att ett lärande sker – från 
lek, arbete och fritidsaktiviteter till ett avsiktligt lärande (självstyrt lärande). Med hjälp 
av Foucaults diskussion om begreppet ”självomsorg”, eller omsorg om sig själv, och 
dess koppling till självkännedom lägger de ytterligare en dimension till vad livslångt 
och livsvitt lärande innebär:  

Självomsorgen och självkännedomen kan ses som ett livslångt lärande ur ytterligare ett 
perspektiv. Det handlar inte om något som enbart sker individuellt, i ensamhet, utan det 
är ’en verklig social praktik’. ... Denna strävan efter självförverkligande finns i alla 
former av livslångt lärande; formellt, informellt och självstyrt lärande. Det gemensamma 
tycks vara en omsorg om sig själv. Med hjälp av kunskap skall människan förstå inte bara 
sin egen tid bättre utan också sig själv. (Andersson & Bergstedt, 1996, s. 113)  

Bildning, eller folkbildning, är en annan möjlighet till lärande. Begreppet folkbildning 
har i de nordiska länderna, trots lite olika innebörd, folkhögskolan som gemensam 
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institution, baserad på idéer från den danske prästen och förkunnaren NFS Grundtvig. I 
Sverige har vi en inriktning mot nytta och rationalitet, bokliga studier och 
självverksamhet. Idén om bildning som sådan hade grundlagts i Europa med hjälp av 
tänkare som Rousseau, Kant, Humboldt och Hegel redan 100 år tidigare (Gustavsson, 
1992). Han menar att bildning blir resultatet av möte mellan individens egna 
erfarenheter och de kollektiva som mänskligheten gjort, i en ständig bearbetning av 
individens nya erfarenheter i möten med andra människors erfarenheter. 

Det individuella lärandet 
Att det är individens lärande som avses tas lätt för givet i sammanhanget livslångt 
lärande, men idag talas det också om organisatoriskt lärande, eller den lärande 
organisationen. Begreppet har funnits med några år och Granberg och Ohlsson (2001) 
definierar den lärande organisationen som ett sätt att skapa goda förutsättningar för 
individens, eller snarare medarbetarens lärande. Det handlar också om att ta tillvara och 
använda detta lärande i organisationen. Även detta begrepp visar sig alltså referera till 
människans lärande. 

Det finns en mängd olika situationer där människan lär men enligt Svensson (1984) är 
det i grunden samma lärande det handlar om. Människans lärande, eller inlärning, 
handlar enligt Svensson (1984) om en förändring mellan den lärande och omgivningen. 
Både inlärningen och inlärningens resultat hamnar mellan människan och omvärlden, i 
människans internala relation till sin omvärld: förståelse är alltid förståelse av något 
(Svensson, 1984). Människan relaterar sig till omvärlden och skapar relationer till dess 
delar genom sin aktivitet som ger innebörd och mening. Omvärlden uppfattas i termer 
av olika objekt eller fenomen mot en allmän bakgrund – urskiljandet av dessa enheter - 
helheter är grundläggande för all vår kunskap om omvärlden. Organiseringen av dessa 
uppfattningar i enheter – helheter i en mängd uppfattningar och relationerna mellan 
dessa, vårt kunskapsbildande, blir vår kunskap om omvärlden. Dessa uppfattningar av 
fenomen och objekt som enheter – helheter är grunden för mänsklig kunskap och en 
förutsättning för vårt handlande i relation till omvärlden. ”Människan är alltså 
meningsskapande, lärande och kunskapsbildande.” (Svensson, 1984, s. 25) 

Det finns också andra sätt att se på individens lärande – det medvetna respektive 
omedvetna lärandet (Bergstedt, 1996). Bergstedt menar att vi måste ta hänsyn även till 
det omedvetna lärandet. Ett lärande som vi som individer inte uppfattar som medvetet, 
planerat lärande – spontana möten, skapande aktiviteter av olika slag. Vi bör anlägga ett 
psykoanalytiskt perspektiv för att öka förståelsen för denna växelverkan mellan 
omedvetet och medvetet, kunskapsprocesser som är en betydande del av det livslånga 
och livsvida lärandet. Vi har alltså även ett omedvetet lärande som resulterar i frigörelse 
av dold och omedveten kunskap hos individen (Andersson & Bergstedt, 1996; 
Bergstedt, 1996) 

Liedman (2002) lyfter fram två klassiska metaforer till kunskap och lärande – bilden av 
kunskap som ett träd och bilden av lärande som en väg, en vandring, en resa. 
Trädmetaforen har vi har dels i kunskapens träd i Edens lustgård men också i betydelsen 
att trädet har en naturlig struktur med en gemensam rot. I det här sammanhanget av 
livslångt lärande känns vägen och resan mest relevant att använda, där färdandet längs 
kunskapsvägen är själva lärandet/läroprocessen och vetandet är resans mål, en plats jag 
når på resan. Den här platsen blir i sin tur utgångspunkt för nästa etapp på resan längs 
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kunskapens väg, nästa mål för mitt vetande att sträva efter. Liedman menar att vi i 
erfarenhet ser betydelsen av att fara, det vill säg att den som slutar fara på vetandets väg 
och blir stilla, slutar också att lära. Även själva livet brukar jämföras med en resa, 
livsresan, curriculum vitae, och Liedman menar att dessa båda ofta glider samman och 
att man ser hela livet som en läroprocess. Gustavsson (1992) förespråkar en dialektisk 
kunskapssyn på det vardagliga livets upplevelser och vanor och de frågor och längtan 
att vidga sig, att få perspektiv på världen och distans till sig själv som individen känner. 
Han refererar till Aristoteles som menade att kunskapen börjar med människans undran 
och förmåga att förundras, när han ser detta växlande av perspektiv mellan det bekanta, 
trygghet och identitet, och det obekanta, det främmande och avlägsna. 

Allt lärande är inte positivt för individen, vilket ofta tas för givet i litteratur om livslångt 
lärande, utan vi kan ha ett lärande som, ur individens synvinkel, kan ge negativa 
konsekvenser (Ellström, 1992). Det positiva lärandet – ett lärande som främjar 
individens utveckling, ger individen möjlighet att påverka sina livs- och arbetsvillkor, 
tas för givet i många sammanhang då man endast ser lärandet som en avsiktligt planerad 
och medveten process. Den andra sidan, det omedvetna, oavsiktliga lärandet, eller 
negativt lärande, med risk för passivisering och underordning till repetitiva processer 
kan ge sänkt självvärdering. Ofta ser man bara den medvetna planerade processen 
(intentional learning) och missar den omedvetna (incidental learning), som ofta kan vara 
negativ (Ellström, 1992). 

Oavsett om lärandet är medvetet eller omedvetet så leder det till kunskap som är en 
förutsättning för vårt handlande i relation till vår omgivning. Ellström (1992) 
presenterar nedanstående modell av detta i en bok om lärande i arbetslivet men jag 
uppfattar den såsom tillämplig på lärandets betydelse för vårt handlande i stort. 

 

Figur 3. Modell av mänskligt handlande; särskilt samspelet mellan individ och 
omgivning. ( Ellström, 1992, s. 74) 

Omgivningens faktorer definierar Ellström enligt följande: 

Mål/Uppgift

Intentioner Reflektion
Värdering

Handlingsplan
Tolkning
Identifikation

Utförande av 
handling

Observationer

Individ

Omgivning
Konsekvenser / Effekter

Människor Ting/ Maskiner Information/ Data

Kulturell-symbolisk
omgivning 

Fysisk – materiell
omgivningSocial 

omgivning

Nivå I

Nivå II

Nivå III

Ellström(1992)
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• den sociala omfattar människor och organisatoriska strukturer som regler och 
normer för vårt handlande 

• den fysisk-materiella omfattar naturliga, och av människan skapade ting 
• den kulturella - symboliska omgivningen omfattar individuell och kollektiv 

information, kunskap och föreställningar  om vad som är önskvärt, möjligt/ej 
möjligt att göra i olika sammanhang. 

Enligt Ellström så sker samspelet mellan individen och omgivningen utifrån två 
principer: från mål till reflektion respektive regleringsnivå. Den förstnämnda innebär att 
vi agerar medvetet utifrån våra intentioner och reflekterar över resultatet av våra 
handlingar enligt pilarna i figuren ovan. Det andra sättet att beskriva handlandets 
organisation bygger mer på olika nivåer av medvetenhet/kontroll hos individen 
(Ellström, 1992). Nivå 1 avser närmast ett intuitivt handlande som baserar sig på 
implicit/tyst kunskap, nivå 2 avser mer det regelbaserade handlandet som förutsätter att 
man kan tolka omgivningen så att rätt regel tillämpas. Den tredje nivån, den 
kunskapsbaserade, förutsätter ett medvetet analytiskt tänkande utifrån mål, reflektioner 
över tidigare erfarenheter och kunskap om omgivningen. 

En sammanfattande gemensam syn på individens lärande i det livslånga perspektivet 
låter sig knappast göras i en uppsats av aktuellt slag och är inte heller ett krav för den 
kommande diskussionen. Det väsentliga är att individens lärande sker, medvetet eller 
omedvetet, i ett socialt sammanhang så att vår kunskap är kunskap om något. Den här 
kunskapen är en förutsättning för vårt handlande och grunden för individens förmåga att 
styra sitt livslånga lärande. 

Vad är det då för synsätt på livslångt lärande vi kan träffa på i andar sammanhang i 
samhället? Jag har valt att ställa det utbildningspolitiska ovan beskrivna perspektivet å 
ena sidan och det marknadsekonomiska å den andra vilket belyses närmare i det 
följande avsnittet. Ytligt sett i alla fall, kan dessa uppfattas som dialektiska i förhållande 
till synen på individens nytta och motiv till livslångt lärande. 

Den marknadsekonomiska synen på individens lärande 
Under 80 – 90 talet fanns ett synsätt där den politiska och ekonomiska betydelsen av ett 
högt utvecklat humankapital, vetenskap och teknologi låg bakom tolkningen av 
livslångt lärande. Samhället och näringslivet såg det som ett sätt att stödja 
omstrukturering och större internationell konkurrenskraft genom ökad produktivitet. Det 
var i första hand den arbetande individen som var i fokus för livslångt lärande. Det blev 
individen själv, ”stimulerad av de möjligheter som marknaden erbjuder, som 
förväntades ta ansvar för sitt egna livslånga lärande”. (Rubensson, 1996, s. 44) 

Svenskt Näringsliv påpekar i sin skrift Ny kunskap – nya världar att ”Det livslånga 
lärandet spelar en central roll i arbetslivet. Företagen investerar alltmer i 
kompetensutveckling.” (Ny kunskap – nya världar, 2002, s. 3) 

Jämfört med Skolverkets (2000) bild av livslångt lärande är det intressant att se hur 
Svenskt Näringsliv i sin skrift Affärsstyrning beskriver sin syn på individens lärande 
och förändring genom följande citat: 

Människan är ett nyfiket och lärande djur. Hon är också otålig och ibland våldsam. Därför 
gör vi oss en björntjänst genom att beskriva oss själva som i första hand försiktiga och 
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vanebundna. Den mänskliga förändringsbenägenheten hindrar inte att många försöker 
bromsa förändringar för egen del. Inte heller hindrar det oss från att i grupp uppvisa 
motstånd mot just den sortens förändring, som andra med än så goda intentioner vill att vi 
ska genomgå. (Affärsstyrning, 2003, s. 21) 

Enligt samma källa är syftet med lärande i arbetet är att ”växla” verksamheten mot 
högre kompetens som en framgångsfaktor på marknaden. Ett sätt kan vara lärande i 
arbetet med hjälp av lag- projektarbeten. En strategi för att utveckla företagets 
kompetens kan innebära att bättre koppla kompetensutvecklingen till företagets affärer. 
Med målet att stärka den egna konkurrenskraften formar ledningen kompetensstrategier 
för att attrahera, utveckla och behålla medarbetarna. I Affärsstyrning (2003) framhålls 
några viktiga punkter i företagets interna program, som att koppla 
kompetensutvecklingen till affärsplaner och upprätta individuella kompetenskontrakt 
med en personlig utvecklingsplan för respektive medarbetare. 

Även Ellström (1992) belyser de organisatoriska målens betydelse för individens 
lärande och pekar på fem aspekter som avgör arbetsplatsens pedagogiska miljö: 
• verksamhetens mål 
• arbetsuppgifternas utformning – hög lärandepotential (objektiv autonomi, 

handlingsutrymme och kontroll) 
• organisationens kultur/klimat – som stödjer och uppmuntrar lärande (den subjektiva 

motsvarigheten + tolerans, uppmuntran, kritisk inställning)  
• behovet av integration mellan erfarenhetslärande och planerad utbildning 

(integrationen av erfarenhets & planerat lärande, ex. vis: personalutbildning i grupp, 
studiecirkel)  

• att medvetet organisera verksamheten för produktion och lärande ( utrymme för 
feed-back, reflektion) 

 
Men näringslivet behöver samarbete med den politiskt styrda kompetensförsörjningen 
av lämpliga medarbetare. Ett utbud av kurser som följer marknadens behov ses som 
väsentligt och målet är tydligt: ”På många håll i världen är utbildningsutbudet helt 
marknadsstyrt. Det följer såväl studenternas efterfrågan som arbetsmarknadens 
förändringar och uppdateras kontinuerligt.” (Ny kunskap – nya världar, 2002, s. 45) 

Rapporten Lärande i arbetslivet gör en översikt över forskning och debatt om lärande i 
arbetslivet de senaste 10 åren och Torres (2002) pekar på tre internationella faktorer 
som driver på behovet av livslångt lärande idag – ny teknik, nya arbetsformer och –
organisation och osäkerheten på arbetsmarknaden. De största utmaningarna är att 
balansera behovet av välutbildad arbetskraft, tillgodose de som missgynnas och lösa 
finansieringen av det livslånga lärandet. 

Inom EU har man i sitt välkända Memorandum om livslångt lärande (EU, 2000) och i 
sitt meddelande Att förverkliga det Europeiska området för livslångt lärande (EU, 
2001) uttalat ett grundläggande skäl till varför livslångt lärande är en så viktig princip, 
det ses som en förutsättning för en lyckad övergång till en kunskapsbaserad ekonomi 
och ett kunskapsbaserat samhälle. Målet med detta är underlätta för ett aktivt 
medborgarskap och öka anställbarheten för alla medborgare i EU. Ett meddelande från 
kommissionen tar upp olika kvantitativa mål som man är överens om att uppnå i 
satsningen på utbildning: 
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Fram till 2010 ska EU-genomsnittet för deltagande i livslångt lärande uppgå till minst 15 
% av den vuxna yrkesverksamma befolkningen (25-64 år). I inget land bör andelen vara 
lägre än 10 %. (EU, 2002, s. 3) 

EU är inte ensam om att betona samhällets förändring utan det förekommer i många 
andra sammanhang. Uppfattningen att vi lever i ett modernt samhälle i social 
förändring, i en omvärld som leder till krav på nytt lärande för att förstå vad som sker är 
inte heller den speciellt ny. ”Begreppet ’modernitet’ avser de former av socialt liv och 
social organisation som växte fram i Europa fr.o.m. 1600-talet och som senare har 
utsträckt sitt inflytande över hela världen.” (Giddens, 1996, s. 13) Nu anser många att vi 
är på väg in i en ny era, en ny typ av samhällssystem växer fram – informations-
/kunskaps-/konsumtionssamhället för att nämna några begrepp som används. Vi 
försöker hitta nya termer på ett samhälle där vi upplever oss som fångade i en värld av 
händelser som vi inte helt förstår eller kan kontrollera. Giddens menar att vi snarare rör 
oss i en riktning där följderna av moderniteten blir mer radikala och universella. 
Modernitetens dynamik kommer från åtskiljandet av tid och rum, det sociala systemets 
urbäddning och det kontinuerliga kunskapsflödet som påverkar vårt handlande. 

I det följande avsnittet återvänder vi till individen men nu i det bredare samhälleliga 
marknadsekonomiska perspektivet.  

Individen i samhället 
Människans uppfattning om sig själv i relation till sin omvärld kommer i 
senmoderniteten till uttryck ett stort antal massmediala sammanhang. Enligt Giddens 
(1999) är det en del av modernitetens reflexivitet genom att påverka de aspekter de 
rapporterar om. Alla som står inför ett blivande föräldraskap, skilsmässa eller annat val i 
livet ”vet” hur det går till, och kommer också att bidra till att konstituera det som pågår, 
precis som i andra sociala sammanhang. Giddens menar vidare att vi är till viss del 
medvetna om denna reflexiva påverkan på våra liv, vår självidentitet blir en bana för 
livet, en biografi vi lever reflexivt organiserad kring kunskapen om möjliga liv att välja 
mellan. Den stora frågan för oss blir: Hur ska jag leva? Den måste besvaras dagligen 
genom beslut om vilka kläder, hur jag ska uppträda och vilken mat jag ska äta med 
mera. Den här förändringen av självidentiteten och globaliseringen utgör ”de två 
polerna i dialektiken mellan det lokala och globala under högmodernitetens villkor. ... 
’självet’ och ’samhället’ är ömsesidigt förbundet på en global nivå” (Giddens, 1999, s. 
44). Modernitetens reflexivitet blir källan till att självet blir ett reflexivt projekt – ett 
livsprojekt med planer, milstolpar och utvärderingar, det handlar om att utforska och 
konstruera självet för att koppla ihop personlig och social förändring. 

Giddens (1999) utgår från en premiss om att människan i stort sett hela tiden vet vad 
man gör och varför man gör det. Vi har dels ett diskursivt medvetande och kan språkligt 
beskriva det vi gör och varför, men vi har också ett praktiskt medvetande, en form av 
icke-medvetet handlande. Att känna sig ontologiskt säker innebär att man har svaren på 
de fundamentala existentiella frågorna, men vår förmåga att tänka framåt, att föregripa 
framtida möjligheter leder generellt sett till ångest. En av dessa frågor handlar om 
självidentiteten – något som vi måste skapa och bevara genom våra reflexiva 
handlingar. ”Självidentiteten är självet så som det reflexivt uppfattas av personen utifrån 
hans eller hennes biografi” (Giddens, 1999, s. 68) En person som känner tilltro till 
integriteten och värdet av självidentiteten, biografin stämmer, känner självaktning eller 
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stolthet. Moderniteten erbjuder individen ett stort antal komplexa val utan att i sig 
erbjuda någon hjälp att välja och det är här livsstil och livsplanering kommer in i bilden 
enligt Giddens (1999), där planeringen ses, precis som annan planering, som ett sätt att 
förbereda framtida handlingsförlopp. 

Konsumtionism 
Vårt samhälle kan ses som ett konsumtionssamhälle, och vi vet alla vad det innebär att 
vara konsument (Bauman, 1999). Att vara konsument innebär att vi, oftast genom 
pengar som förmedlande länk för att tillfredsställa begäret, tillägnar oss något som vi 
vill ha och sedan konsumerar det, förbrukar det fysiskt eller andligt, så att det inte 
längre upplevs fylla våra behov. Att konsumera är på ett naturligt sätt ett villkor för vår 
överlevnad – vi behöver luft för att andas, vatten att dricka och mat att äta för att 
överleva, så det måste vara en annan mening som läggs i begreppet 
konsumtionssamhälle. Bauman (1999) menar att det är en fråga om en förändring av 
tonvikten på individens främsta roll i samhället, från att tidigare talat om att det var att 
producera är det nu att konsumera. Bara genom att lyssna på dagens ekonominyheter 
där aktiekurser och andra ekonomiska instrument relateras till konstaterade/förväntade 
förändringar i konsumenternas konsumtion framgår konsumtionens betydelse för 
samhället. Det gamla produktionssamhället är inte helt ersatt av ett 
konsumtionssamhälle – men det krävs allt färre mänskliga resurser för att producera den 
stigande konsumtionen. Den mest avgörande förändringen för individen är hur vi tränas 
till att uppfylla kraven från vår sociala identitet (Bauman 1999). Att bli en duktig 
konsument kräver att gamla vanor som rutiner och begränsade valmöjligheter ersätts av 
krav på ständig valfrihet, aktivt sökande efter nya konsumtionsbegär som ska 
tillfredsställas och ögonblicklig tillfredsställelse. ”För de framgångsrika eleverna i 
konsumtionsundervisningen är världen en oändlig källa av möjligheter, av intensiva och 
all intensivare upplevelser, av djupare och allt djupare upplevelser” (Bauman, 1999, s. 
52). Arbetets värderingar har ersatts av konsumtion och upplevelser. Bauman 
sammanfattar effekterna genom att peka på att för individen är de dagliga besöken på 
marknadsplatsen vägen till ett meningsfullt liv, en plats i samhället och till 
självidentitet. 

Politikens och näringslivets talesmän ger alltmer en bild av att vägen till återhämtning 
från minskande produktion och handel går via konsumentens vilja och förmåga att 
konsumera mera för att rädda den ekonomiska tillväxten, det som ses som 
normaltillståndet i dagens samhälle. För individen har betydelsen av arbetets roll för den 
sociala identiteten ersatts av konsumtion. Identiteten kan inte längre baseras på arbete 
eller yrkesroller – livslång anställning eller jobb förekommer ytterst begränsat. 
Dessutom är slagord som flexibilitet och förändringsbenägen nyckelord i dagens 
samhälle. Bauman (1999) hävdar dock att även betydelsen av en fast identitet förändras, 
konsumtionssamhällets växlande moden, kraven på förändring leder till att vi inte vill 
fastna i en identitet som är föråldrad. Identiteter blir som konsumtionsvaror – det ska 
alltid finnas möjlighet att införliva nya för att möta dagens livsutmaningar (Bauman, 
1999). 

Konsumtion är en individuell erfarenhet, precis som det egna valet och ett uttryck för 
individualiteten. Valfriheten, frihet att välja och att kunna välja medför att man kan 
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räkna med högre aktning och självkänsla, högre inkomst och förmögenhet gör att 
konsumtionsvalets spännvidd ökar och med det närheten till ett gott liv (Bauman, 1999). 

Begränsad, eller ingen, förmåga att konsumera och välja de möjligheter det talas om i 
media är tecken på fattigdom i konsumtionssamhället, man blir en misslyckad eller 
otillräcklig konsument/individ, man får tråkigt. För att råda bot på ledan behövs 
pengar.(Bauman, 1999) Problemet är dock att det som kallas ekonomisk tillväxt går 
hand i hand med flexibilitet i arbetskraft, trygghet i anställning; nedskärning och 
rationaliseringar för att reducera antalet anställda. De fattigare blir fattigare och de rika 
rikare. Rikedom är att kunna välja, att kunna välja livsstil och förändra den efter behag. 
De som inte har de ekonomiska möjligheterna att kunna välja fritt får i stället en känsla 
av otillräcklighet och missnöje (Bauman, 2000). 

Globalisering 
Fairclough (2001) ser globalisering som en ekonomisk process med en ideologisk grund 
i nyttan av fri handel – varor, finanser och människor rör sig fritt internationellt till allas 
vinning enligt dess supporters. Han menar vidare att globaliseringen i sig också leder till 
att språket blir ett allt viktigare element i det sociala livet. Dessa i tid och rum utsträckta 
sociala processer och relationer blir alltmer beroende av språket för genomförandet, en 
gemensam diskurs för att skapa någon ordning i multinationella företag och aktiviteter. 
Språket är också en allt viktigare komponent i de tjänster och produkter som finns på 
marknaden. Fairclough (2001) ser språket som en viktig faktor i globaliseringen, 
diskursen påverkas på så sätt att det som händer på en plats sker mot en global horisont 
av internationella tendenser. Globaliseringen av diskurser är dock inte bara en fråga om 
likformighet utan en kamp mellan rådande diskurser. Finns det då också en 
globaliseringsdiskurs – naturligtvis menar Fairclough med hänvisning till Bourdieus 
förslag att vi ska se globaliseringen som en verklig men ofullständig process. De som 
tjänar på globaliseringen arbetar för att genomföra den, bland annat med hjälp av 
globaliseringsdiskursen som framställer globalisering som en naturlag som inte kan 
ifrågasättas, en ideologisk makt diskurs. De försöker också globalisera 
globaliseringsdiskursen så att termer som används är globala. Det finns också en 
tendens mot att begränsa vidden av språket och antalet diskurser som används för att 
representera dagens samhälle – ett antal kraftfulla dominerande diskurser framträder och 
sprids till olika sociala praktiker (Fairclough, 2001). 

Förhållandet i det lokala och globala samhället och dess effekter för individen belyses 
även av Bauman (2000). Förmågan att vara mobil, att flytta och lämna lokaliteten 
bakom sig utan att behöva ta hand om konsekvenserna, är att vara fri från rumsliga 
begränsningar. Det är också en förutsättning för den gränslösa makt som förekommer. 
Avstånd i rummet och tiden är inte längre en begränsning i det globala sammanhanget. 
Den som inte har möjlighet att vara mobil och lämna det lokala samhället fastnar i 
stället i konsekvenserna av de globalas handlingar. Det är dessa utvalda globala som 
betraktas av de lokala, som en överlägsen auktoritet för det rätta sätet att leva. Bauman 
(2000) använder sig av Mathiesens begrep synoptikon för att belysa denna situation där 
massmedierna förför de lokala till att bevaka de utvalda globala förebilderna för det 
goda livet. 

Det som kan röra sig med den elektroniska signalens hasighet är inte längre bundet till 
det lokala samhället och de ekonomiska transaktionerna är till övervägande del i 
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elektronisk form. Kapital utan fast hemvist och finansiella flöden utanför full nationell 
kontroll gör att dessa resurser till viss del samlas utanför någon nationalstats kontroll.  
Det är, enligt Bauman (2000) denna känsla av att tappa kontroll och oordning som avses 
med globalisering, det är inte den universella ordningen utan snarare den globala 
oordningens effekter som drabbar oss alla som avses. Det politiska samhället tappar 
makt till de globala ekonomiska aktörerna. Bauman menar att en av de mest avgörande 
följderna blir att det kan bli omöjligt att omsätta sociala frågor i effektiv kollektiv 
handling. 

Individer som, liksom kapitalet, rör sig efter eget val i den globala världen är turister 
som rör sig som hemma i olika länder och sammanhang på grund av deras globala 
yrkesverksamhet eller förmögenheter. De far genom världen, ständigt i rörelse mot nya 
mål och möjligheter, och det blir allt enklare. Den som inte kan välja att resa, eller 
måste resa som sista alternativ, har inte lika lätt att komma till nya platser, tvärtom 
försvåras vagabondens möjligheter att förflytta sig genom strängare immigrationsregler 
(Bauman, 2000).  

Bauman (2000) ser hierarkin mellan det globala och lokala, den globala mobiliteten är 
tecken på framgång, framåtskridande och att man avancerar socialt medan den lokala 
immobiliteten är tecken på ett misslyckat liv och nederlag, mobilitetens motsats. 
Bauman fortsätter sammanfattningsvis: 

Ambitionerna med livet uttrycks allt om oftast i termer av mobilitet, det fria valet av 
plats, resande att se världen; livets fasor å andra sidan omtalas i termer av inspärrning, 
avsaknad av förändring, utestängning från platser som andra resenärer med lätthet 
utforskar och avnjuter. ’Det goda livet’ är ett liv i rörelse; eller mer precist: 
tillfredsställelsen i att vara övertygad om den lätthet varmed man kan förflytta sig ifall 
man inte längre är tillfreds med att stanna. Frihet har kommit att betyda i första hand 
valfrihet, och valen har fått en iögonfallande rumslig dimension. (Bauman, 2000, s. 113) 

Val av metod 
Metod, från grekiskans methodos, samansatt av meta och hodos, väg, blir hos de antika 
filosoferna vägen man färdas för att nå fram till kunskap (Liedman, 2002). Åsberg 
(2001) skriver i sin artikel om den vetenskapliga diskussionen om kvalitativa – 
kvantitativa metoder att ”Metod handlar således om det sätt man går tillväga på när man 
gör något” (Åsberg, 2001, s. 271). Vilket kommer då först – vägen eller målet?  

Enligt Widerberg (2002) så är målet avgörande för frågor, angreppssätt och metoder. 
Målet med mitt arbete leder till att är en i grunden kvalitativ forskningsansats som krävs 
enligt Widerberg (2002). Å andra sidan kan man som Åsberg (2001) hävda att denna 
uppdelning av olika metoder i ett vetenskapsteoretiskt sammanhang i kvantitativa 
respektive kvalitativa, ofta med en underliggande värdering av dess vetenskapliga 
status, inte är relevant utan snarare en fråga om att utnyttja kvalitativa/kvantitativa data i 
sitt arbete på lämpligt sätt. Några vanliga empiriska metoder (Widerberg, 2002) är 
observationer för att studera fenomenet i handling, intervjuer för att studera förståelse 
och bild - textanalyser för att studera hur det kommer till uttryck i bild/text. Enligt 
Alvesson och Deetz (2000) så är det, med ett kritiskt perspektiv, intressant att studera 
mönster av diskurser och sociala praktiker. Min avsikt är därför att låta texter, där den 
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utbildningspolitiska respektive marknadsekonomiska synen på individens nytta och 
motiv till livslångt lärande kommer till uttryck i offentliga sammanhang, utgöra de 
kvalitativa data som jag ska arbeta med. 

Jörgensen och Phillips (2002) presenterar i sin Diskursanalys som teori och metod flera 
olika angreppssätt som bygger på kritisk forskning med utgångspunkt i att vårt sätt att 
yttra oss på inte är neutralt, tvärtom så spelar det en aktiv roll i skapandet och 
förändringen av hur vi uppfattar vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer. 
Vidare är kritisk diskursanalys inte bara en metod utan också en teoretisk ram för att 
studera kommunikation/processer och samhälle – ett paket som dock tillåter egna 
kombinationer av teori och metod, om man håller sig inom en sammanhängande 
teoretisk ram (Jörgensen & Phillips, 2002). 

Med tanke på arbetets syfte är det den kritiska diskursanalysen som jag uppfattar som 
mest lämplig metod. 

Närmast följer en mer teoretisk presentation av kritisk diskursanalys i huvudsak baserad 
på Faircloughs modell från 1992 följt av en beskrivning av valda steg i själva 
genomförandet av den aktuella analysen.  

Kritisk Diskursanalys 
Critical Discourse Analysis (CDA) är både en teori och en metod där man arbetar 
tvärvetenskapligt med en dialog mellan olika teorier (Chouliaraki & Fairclough, 1999; 
Jörgensen & Phillips, 2002). Generellt sett så omfattar CDA teorier och metoder för att 
undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i 
olika sammanhang. Den teoretiska ramen i CDA sammanfattar Jörgensen och Phillips 
(2002) med referens till Fairclough och Wodak, i följande punkter: 
• Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv 

karaktär 
• Diskurs är både konstituerande och konstituerad 
• Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget 
• Diskursen fungerar ideologiskt 
• Kritisk forskning 

Faircloughs angreppssätt består av en uppsättning ”filosofiska premisser, teoretiska 
metoder, metodologiska riktlinjer och specifika tekniker för språkanalys” (Jörgensen & 
Phillips, 2002, s. 66) och är den mest utvecklade. Fokus i Faircloughs analys ligger på 
två dimensioner – den kommunikativa händelsen (diskursiva händelsen, språkbruket) 
och diskursordningen (diskurser och genrer). Genrer är olika språkbruk som kopplas till 
en bestämd social praktik – reklamgenre, nyhetsgenre för att nämna några. En 
diskursordning omfattar olika diskurser som täcker samma område, som sinsemellan 
kämpar om att ge sitt innehåll till området. 

Diskurs anger ett synsätt på språkanvändning som en form av social praktik. En diskurs 
skapas och begränsas av sociala strukturer som samhällsnivå, institutioner, normer och 
konventioner av både diskursiv och icke-diskursiv natur, men bidrar också till att forma 
och begränsa dessa strukturer. Diskurs är alltså en social praktik som både reproducerar 
och förändrar kunskaps- och betydelsesystem, identiteter och sociala relationer, 
inklusive makt. Diskurs står i ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner 
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(Fairclough, 1992). Sociala praktiker av olika slag – ekonomiska, politiska, ideologiska 
kan påverkas av diskurser, utan att för den skull helt reduceras till diskurser. Det som 
gör praktiken till en diskursiv praktik, det som gör den specifikt diskursiv, är att den 
manifesteras genom språk, text i talad och skriven form. Om att vara en förekomst av en 
social praktik är en dimension av en diskursiv händelse (kommunikativ händelse) så är 
det att vara text, den andra. Dessa två medieras av den tredje – den specifika diskursiva 
praktiken (Fairclough, 1992) Denna uppfattning representeras av Fairclough i tre 
dimensioner enligt följande skiss: 

 

Figur 4: Faircloughs tredimensionella föreställning av diskurs (Fairclough, 1992, s. 73) 

Fairclough ser tre dimensioner av analys, i en i praktiken överlappande, iterativ ordning, 
enligt följande: 
• Analys av diskursiv praktik på makronivå med fokus på intertextualitet och 

interdiskursivitet 
• Analys av text, plus mikroaspekter av de den diskursiva praktiken 
• Analys av den sociala praktiken som diskursen tillhör/är en del av 

Det är också en rörelse från tolkning av processerna för produktion och konsumtion av 
text (diskursiv praktik), till beskrivning av texten och åter till tolkning av dessa båda i 
skenet av den sociala praktik de är inbäddade i. Fairclough påminner om att det under 
analysen är viktigt att fokus alternerar mellan diskursexemplets detaljer och de speciella 
mönster och strukturer hos de diskurser som de bygger på respektive vänder sig till.Det 
är ett försök att kombinera tre analytiska traditioner, var och en oumbärlig för 
diskursanalys. Det är dels traditioner från text/lingvistik analys, dels de sociologiska 
med analyser av relationer mellan sociala praktiker - strukturer respektive människans 
roll i den sociala strukturen. Den del av proceduren som avser analys av texten kallar 
Fairclough för beskrivande och arbetet med den diskursiva respektive sociala praktiken 
för tolkande. Fairclough är tydlig i att poängtera att textanalysen bara är en del av kritisk 
diskursanalys, enligt ovanstående figur (Fairclough, 2001). 

DISCURSIVE PRACTICE
Production, distribution, consumption)

TEXT

SOCIAL PRACTICE
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Analys av diskursiv praktik 
Den diskursiva praktiken omfattar processerna för att producera; distribuera och 
konsumera texten. Dess tre dimensioner: interdiskursivitet (interdiscursivity) och 
manifest intertextualitet (manifest intertextuality) fokuserar på textproduktion; 
intertextuella kedjor (intertextual chains) har fokus på textdistribution; 
sammanhang/mening (coherence) har fokus på konsumtionen (mottagarens tolkning) av 
texten. Den interdiskursiva dimensionen visar på vilka diskurser som texten bygger på, 
och hur. Tolkningen bygger på analyser av texten i fråga genom att ställa frågor som: 
• finns det en uppenbar kategorisering (genre) av texten? 
• bygger den på mer än en genre? 
• vilka aktivitetstyper, stilar och diskurser bygger den på? 
• är textens interdiskursiva egenskaper relativt traditionella eller innovativa? 

De intertextuella kedjorna beskriver vilka kedjor av texttyper som texten övergår 
till/från genom att belysa: 
• vilka typer av texttyper övergår texten i? 
• är dessa intertextuella kedjor och övergångar stabila eller varierande, utmanade? 
• finns det tecken på att textproducenten förväntar sig mer än en sorts mottagare? 

Konsekvenserna av tolkningen av texten baserat på dess intertextuella och 
interdiskursiva egenskaper är en ytterligare faktor att belysa: 
• hur heterogen och ambivalent är texten för enskilda uttolkare? 
• kommer texten att läsas negativt, vilken typ av läsare? 

Den manifesta intertextualiteten är en gråzon mellan en diskursiv praktik och texten, det 
handlar om det som är input i produktionen av en text, men också med det som är 
synligt fastlagt och tydligt (manifesterat) i texten. Målet är att specificera vilka andra 
texter som den aktuella texten bygger på, och hur, som exempel en genre: 
• hur presenteras diskursen (discourse representation): framställs den direkt/indirekt; 

vad är det som framställs – innehåll, stil eller idémässigt (ideational meaning); är 
den klart avgränsad, talar den aktuella texten genom den representerade diskursen 
och hur placeras den i den framställda diskursens kontext 

• vilka förutsättningar gör man (presuppositions), hur visas förutsättningarna i texten: 
är de länkar till tidigare texter av andra eller samma textproducent; är de uppriktiga 
eller manipulativa; är de polemiska (negativa meningar) 

och slutligen frågan om det förekommer metadiskurs eller ironi. 

Avslutningsvis konstaterar Fairclough (1992) att det är den sociala praktiken som avgör 
den diskursiva praktikens makroprocesser och dess mikroprocesser som formar texten. 

Analys av text 
Textanalysens plats i modellen motiverar Fairclough (1992) med att textens 
framträdande egenskaper har en potentiell betydelse vid diskursanalys. Textens 
egenskaper i fråga om språklig form och mening är oskiljbart i analytiska sammanhang 
– det kan vara fråga om ordval (terrorist – frihetskämpe är Faircloughs exempel), 
grammatik eller andra dimensioner av hur språket organiserats. En annan viktig faktor 
ifråga om mening är mellan den potentiella mening en text kan ha och dess tolkning. 
Textens mening påverkas av bidrag från tidigare diskursiva praktikers möjliga mening 
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vilket gör den öppen för många olika tolkningar. Textanalys kan grupperas i fyra 
kategorier – vokabulär, grammatik, sammanhang och textens struktur. Dessutom är det 
tre ytterligare som används vid analys av en diskursiv praktik: yttrandets kraft (löfte, 
krav, hot etc.), textens sammanhang (coherence) respektive intertextualitet. De här sju 
kategorierna utgör det ramverk Fairclough använder för att analysera texter. De omfattar 
de tre aspekterna av texten: produktion; tolkning och de formella egenskaperna 
(Fairclough, 1992). 

Enligt Fairclough (1992) har en sats/satsdel flera funktioner – den är en kombination av 
mentala bilder (ideational), mellanmänsklig (interpersonal) och textmässig (textual) 
mening. Människor ger medvetet satsen utformning och struktur, vilket är ett val av hur 
de vill beteckna, och konstruera, sociala identiteter och relationer, kunskap och tro. 
Även valet av ord som används i texten kan analyseras på flera sätt – hur 
politiska/ideologiska värderingar eller hur vissa områdes vokabulär används. Den 
hegemoniska effekten av ett ords betydelse är också intressant, liksom metaforer. 
Sammanhang avser hur olika satser respektive meningar i texten länkas tillsammans i 
större textavsnitt. Textens struktur avser dess arkitektur – utformningen och vilka 
element och hur de sätts samman, jämför ett reportage med en anställningsintervju. 

För att underbygga tolkningen av diskursen analyseras den aktuella textens egenskaper 
och man kartlägger hur diskursen förverkligas i textform (Jörgensen & Phillips, 2002). 
Följande redskap är ett urval av de verktyg för textanalys som Fairclough (1992) 
erbjuder och det gäller att välja de som är lämpliga för analysen av de aktuella texterna.  

För att beskriva textens retoriska ansats (rhetorical mode) - argumentation, berättelse, 
används begreppet sammanhang (cohesion) med syftet att visa hur satser och meningar 
kopplas samman i texten. Etos (ethos) är ett annat drag att studera i texten för att belysa 
hur sociala identiter eller självet skapas i texten. De grammatiska dimensioner som tas 
upp är transitivitet, tema och modalitet. Transitivitet analyseras för att se hur händelser 
och processer förbinds, eller inte, med subjekt och objekt. Olika former av framställning 
påverkar de ideologiska konsekvenserna av texten – utan agent kan händelsen uppfattas 
som ett naturfenomen, ingen kan ställas till ansvar och all vikt läggs på effekterna av 
handlingen. Ytterligare drag i texten som uppfattas på samma sätt är nominalisering – 
ett substantiv ersätter hela processen (Jörgensen & Phillips, 2002). Analys av tema 
(theme) i en text är ett sätt få insikt i de socialt vedertagna antaganden som görs och 
retoriska strategier i texten, där tema avser utformningen av inledningen av satsen. 
Målet med analysen är att se om det finns ett mönster i textens struktur och val av teman 
för olika satser. Analys av textens modalitet (modality) har syftet att bestämma graden 
av instämmande/förstärkning av yttrandet eller påståendet som görs. En viktig faktor att 
bedöma är modaliteten kommer till uttryck för de sociala relationerna och kontroll av 
hur verkligheten framställs. 

Analys av social praktik 
Den tredje dimensionen, diskurs som social praktik, behandlar diskurs i relationen till 
ideologi och makt, i form av hegemoni. Fairclough (1992) refererar till Althusser och 
Volosinov i sin diskussion om ideologi i det att han uttrycker sin egen inställning till 
ideologi som: 

..significations/constructions of reality(the physical world, social relations, social 
identities), which are built into various dimensions of the forms/meanings of discursive 
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practices, and which contribute to the production, reproduction or transformation of 
relations of domination (Fairclough, 1992, s. 87). 

Ideologierna är effektivast när de uppfattas som det naturliga, men Fairclough (1992) 
påpekar också att vi som individer kan överskrida den ideologiska dominansen, vi är 
inte utlämnade åt ideologiska konstruktioner. Enligt Fairclough (1992) så harmonierar 
Gamsci´s hegemonibegrepp med hans eget synsätt på diskurs. Hegemoni uppnås bara 
partiellt, det handlar om att skapa allianser och integrera snarar än bara dominans över 
underordnade klasser. Hegemoni är en pågående kamp för att nå dominans om instabila 
punkter som tar ekonomiska, politiska och ideologiska former. En sådan föreställning 
om hegemonisk kamp avseende artikulation, disartikulation och reartikulation av 
element är i harmoni med den dialektiska synen på diskursiva strukturer och händelser. 
En diskursordning kan uppfattas som en diskursiv aspekt av den motstridiga och 
instabila jämvikt som utgör den hegemoniska kampen. Artikulation/reatikulation av 
diskursordningen är på motsvarande sätt en del i den hegemoniska kampen. Den 
diskursiva praktiken, dess produktion, distribution och konsumtion är en annan aspekt 
på den hegemoniska kampen som bidrar till reproduktion eller transformation av inte 
bara den existerande diskursordningen utan också genom sociala relationer och makt. 

Diskursiv förändring, i relation till social och kulturell förändring, är fokus för hela 
Faircloughs (1992) resonemang, ett dubbelt fokus i enlighet med dialektiken mellan 
diskursordning och diskursiv praktik/händelse. Förändringar i den diskursiva händelsen 
kan bero på en problematisering av konventionerna för producenten eller tolkaren, 
baserat på motsättningar mellan olika positioner. Dessa försöker man lösa genom olika 
innovativa/kreativa sätt att hitta möjligheter för produktion och tolkning av texter. 
Ursprunget till detta är att finna i motsättningar i den sociala praktiken. Förändringar 
lämnar också spår i texten i form av motstridiga element – olika/blandning av stilar, 
ordval, kraft mm. Förändring av diskursordningen påverkas av att producent och tolkare 
kombinerar diskursiva konventioner, koder och element vilket ger en kumulativ effekt i 
diskursordningen. Nya diskursiva hegemonier skapas. 

Jörgensen och Phillips (2002) betonar att vid analysen av den sociala praktiken kan det 
vara lämpligt att gå utanför de diskursanalytiska metoderna för att, exempelvis få ett 
bredare sociologiskt perspektiv. 

Genomförande  
Arbetet har i stort genomförts enligt den arbetsgång som Fairclough (1992) och 
Jörgensen och Phillips (2002) beskriver. Utgångspunkten utgörs av Jörgensen och 
Phillips (2002) diskussion av metoden i kombination med Faircloughs egna 
presentationer exempel och kommentarer (Chouliaraki & Fairclough,1999; Fairclough, 
1992, 2001). 

Val av diskursiv händelse och text för analys. 
Diskursanalys ska ses som en metod att genomföra forskning på områden som är 
definierade utanför det diskursanalytiska (Fairclough, 1992). Min frågeställning och 
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problemformulering baseras på den sociala praktik vi lever i med en sociologisk ansats 
avseende synen på individens motiv och roll i samhället. 

Jörgensen och Phillips (2002) föreslår att man som forskare lägger en analytisk gräns, 
konstruerar sin avgränsning av diskurser i förhållande till det syfte man har med sin 
forskning, och gör på motsvarande sätt med diskursordningen. Med en gemensam 
plattform (diskursordningen) för de mer entydiga betydelsemönstren (diskurserna) 
fastlagda så kartläggs själva diskurserna för att se vilka områden de täcker, vilken 
betydelse de ger till världen, vad som är gemensamma självklarheter respektive 
områden för kamp för betydelsen av diskurserna. En första inledande 
litteraturgenomgång med en öppen frågeställning om individen och nyttan av livslångt 
lärande i ett humanistiskt självförverkligande respektive ekonomiskt perspektiv 
genomfördes innan de båda diskurserna definierades: den utbildningspolitiska och den 
marknadsekonomiska diskursen. Diskursordningen fixerades på samma sätt utifrån 
aktuell frågeställning och ingående diskurser. Lärande och kunskap är basen i livslångt 
lärande och det blir också den analytiska ram, diskursordning, jag använder som 
samlingsbegrepp för de båda diskurserna som behandlar lärande i det livslånga och 
livsvida perspektivet - den utbildningspolitiska respektive marknadsekonomiska. 

Sammanfattningsvis ser jag alltså lärande i det livslånga och livsvida perspektivet som 
den övergripande diskursordningen och de två diskurser jag ser som intressanta att 
närmare belysa är den utbildningspolitiska och den marknadsekonomiska diskursen. 

Kritisk diskursanalys bygger på analys av den aktuella kommunikativa händelsen och 
det sociala sammanhang som den är en del av (Jörgensen & Phillips, 2002). Slutligt val 
av diskursiv händelse (språkbruk/kommunikativ händelse) att analysera skedde sent 
under arbetets gång med analysen då urvalet av data för analys (korpus) beror på 
problemformulering, kunskapen om vilket material som är relevant och tillgången till 
det. Diskursordningen uppfattade jag tidigt som relativt stabil, medan den/de diskursiva 
praktiken som utgör textens medierande ram var svårare att analytiskt lägga fast. En 
iterativ arbetsgång med förfining av problemställning/syfte och analys och tolkning av 
möjliga diskursiva praktiker leder till två texter för närmare analys: regeringens 
proposition Vuxnas lärande (2000/01:72) respektive Näringsdepartementets rapport 
Kompetensförsörjning på arbetsmarknaden (2002:47). Initialt var avsikten att använda 
en diskursiv händelse från exempelvis Svenskt Näringsliv, men nu ser jag det som mer 
intressant att analysera hur två olika diskursiva praktiker representeras i olika texter 
inom samma övergripande organisation. Det är ett exempel på hur den 
marknadsekonomiska diskursen påverkar en i grunden politiskt styrd organisation med 
samma värdegrund som den utbildningspolitiska diskursen. Det första dokumentet 
Vuxnas lärande (2000/01:72) är utbildningsdepartementets förslag till mål och strategier 
för att utveckla vuxnas lärande som presenterades i februari 2001 och togs i sin helhet 
av riksdagen i maj samma år. Det andra dokumentet är näringsdepartementets skrivelse 
Kompetensförsörjning på arbetsmarknaden (2002:47). Urvalet av texter baseras på 
stycken/avsnitt som behandlar livslångt/livsvitt lärande, eller bara lärande, i frågor som 
nytta, motiv, ansvar och olika former av lärandemiljöer, speciellt med relation till 
individen och synen på nyttan för individ respektive organisationen, i vid bemärkelse. 
Ur propositionen om Vuxnas lärande (2000/01:72) har texten valts från avsnittet Mål 
och strategi för vuxnas lärande som innehåller mål och strategi med referens till 
underliggande rapporter och material till förslaget. En omfattande del här är 
Kunskapslyftskommitténs förslag från rapporten Kunskapsbygget 2000 – det livslånga 
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lärandet (SOU 2000:28). Ur rapporten från näringsdepartementet Kompetensförsörjning 
på arbetsmarknaden  (2002:47) har texter från kapitel 1,2 och 8 använts för att belysa 
de aktuella frågeställningarna. 

Tolkning av valda dokument (diskursiv praktik) 
De båda texterna, eller snarare dokumenten, är producerade i regi av våra offentliga 
organisationer – regeringen (utbildningsdepartementet) avseende propositionen Vuxnas 
lärande (2000/01:72) och näringsdepartementet avseende dokumentet 
Kompetensförsörjning (2002:47). Propositioner är förslag som bearbetats av respektive 
departement efter remissrundan och sedan lämnas av regeringen till riksdagen för 
beslut. Ds avser rapporter i Departementsserien och tas normalt fram genom 
departementet inför lagförslag eller annat som ska presenteras. 

Utbildningsdepartementet har hand om utbildning, skolor och forskning. 
Näringsdepartementet har som övergripande mål att skapa förutsättningar för bättre 
välfärd och ökad sysselsättning. Syftet är att Sverige ska ha en varaktig ekonomisk 
tillväxt, förenlig med en ekologisk, social och kulturell utveckling genom fler och 
växande företag med ett högt kunskapsinnehåll, en väl fungerande arbetsmarknad och 
ett effektivt system för kommunikationer. Fokus ska vara både företagets som den 
enskilde individens intressen. 

Nedan följer avsnitt av de valda texterna som ligger till grund för analysen av de båda 
diskursiva praktikerna jag uppfattar i materialet. Analysen bygger på textavsnitt valda 
baserat på den grundläggande frågeställning och redovisas parallellt, om möjligt. 

Textavsnitt som direkt relaterar till synen på lärande eller livslångt lärande: 

Vuxnas lärande (2000/01:72) Kompetensförsörjning (2002:47) 

(P2)Mot bakgrund av några globala 
scenarier betonar kommittén att 
utbildning och kompetensutveckling utgör 
strategiska positioner och att den kanske 
viktigaste aspekten är kopplingen mellan 
kunskapssamhälle och livslångt lärande. I 
de scenarier som tecknats handlar det om 
att det krävs en välutbildad befolkning, en 
kreativ miljö med attraktiva arbetsplatser, 
ett rikt kulturellt utbud och flexibla 
möjligheter till livslångt lärande. 

(D1) I takt med strukturomvandlingen, 
som går mot en mer kunskapsintensiv 
produktion, har kompetenskraven på 
arbetsmarknaden ökat och tillgången på 
kunskap och kompetens blivit allt 
viktigare, både för individen, företaget 
och för samhället. En effektiv 
kompetensförsörjning är av stor betydelse 
för en väl fungerande arbetsmarknad med 
full sysselsättning och god ekonomisk 
tillväxt. Kompetensförsörjning är i sin tur 
ett av flera viktiga ramvillkor som skapar 
förutsättningar för innovationer. 

Kommittén betonar att det finns många 
skäl till att livslångt lärande är 
betydelsefullt och blivit allt mer 
betydelsefullt. (P3)En fundamental aspekt 
som anges är att i och med att 
kunskapsmassan kontinuerligt växer, blir 
det allt orimligare att tänka sig att man i 

Humankapital- eller 
kompetensförsörjning handlar inte bara 
om antal studieår eller formella 
utbildningsinsatser. Begreppet livslångt 
lärande har fått en ökad betydelse. Detta 
ställer bland annat krav på individers 
motivation och incitament att studera och 
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ungdomen skall kunna inhämta mer än en 
bråkdel av de kunskaper man kommer att 
behöva under sitt liv. Det mesta av dessa 
kunskaper har inte ens utvecklats när man 
går i ungdomsskolan. Det livslånga 
lärandet har därmed ett värde i sig. Men 
också politiskt, kulturellt och för 
arbetslivet betonas värdet av livslångt 
lärande. Alla måste ha tillgång till en 
plattform – en god basutbildning – för det 
fortsatta lärandet. 

kompetensutveckla sig. Det ställer också 
krav på ett effektivt användande av gjorda 
utbildningsinvesteringar och att 
arbetsgivare förmår utveckla och ta till 
vara den kompetens som finns. En annan 
aspekt av kompetensförsörjning har att 
göra med i vilken mån 
utbildningsinvesteringar är relevanta för 
den kompetens som efterfrågas på 
arbetsmarknaden. 

 Uppföljning av livslångt lärande 
Livslångt lärande handlar om lärande 
både i och utanför arbetslivet, såväl 
informellt, icke-formellt som formellt, 
och berör således en mängd olika aktörer 
och lärmiljöer. Detta gör det svårt att få en 
överblick över utvecklingen, exempelvis 
när det gäller att följa hur individer varvar 
arbete och studier i och utanför 
arbetslivet. Det livslånga lärandet blir allt 
viktigare, inte minst ur ett sysselsättnings-
och tillväxtperspektiv. 

Det finns ytterligare ett antal textavsnitt som belyser likheter och skillnader i de båda 
dokumenten och dess diskursiva hemvist i resonemanget om lärande/livslångt lärande i 
generella termer. Den ekonomiska diskursen i Kompetensförsörjning (2002:47) är tydlig 
i ordval: investering, tillväxt, humankapital eller kompetensförsörjning för att ta några 
och exempelvis problematisering av att inte kunna mäta och följa upp livslångt lärande 
på tillräckligt bra sätt. Det är också en meningsbyggnad med korta satser, påståenden 
som kan leda till en mer konsumtionsinriktad marknadsdiskurs – enkla raka påståenden. 

Den mer humanistiska ideologiska diskursen visar sig i Vuxnas lärande (2000/01:72) 
genom att peka på mångfald, till för alla och andra begrepp som visar på en värdegrund 
som känns naturlig för de flesta. Att det är ett kunskapssamhälle som vi lever i är det 
gemensamma för båda diskurserna. 
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Textavsnitt som direkt relaterar till synen på lärande/livslångt lärande ur individens 
aspekt: 

Vuxnas lärande (2000/01:72) Kompetensförsörjning (2002:47) 

Alla vuxna skall ges möjlighet att 
utvidga sina kunskaper och utveckla sin 
kompetens i syfte att främja personlig 
utveckling, demokrati, jämställdhet 
ekonomisk tillväxt och sysselsättning 
samt en rättvis fördelning. 

 

(P4) Alla individer måste få möjlighet att 
förverkliga sina individuella livsprojekt 
inklusive den utbildning och lärande som 
innefattas i detta. 

(D2) Att mäta effekt på lön eller inkomst 
ger en begränsad bild av individens utbyte 
av utbildning och kompetensutveckling. 
Sådana investeringar påverkar också 
människors möjlighet att få och att behålla 
ett arbete. Data visar tydliga skillnader i 
arbetslöshet mellan olika 
utbildningsgrupper. Detta beror bland 
annat på att högre utbildade löper mindre 
risk att bli arbetslösa samt att de sannolikt 
också har lättare att få erbjudanden om 
arbete, vilket medför kortare 
arbetslöshetstider. Vidare har högre 
utbildade personer starkare incitament att 
försöka undvika arbetslöshet, eftersom de 
har högre marknadslöner i förhållande till 
arbetslöshetsersättningen. 

Den snabba samhällsförändring som 
pågår och som hela tiden tycks 
accelerera, ställer nya krav på alla 
medborgare. Informations- och 
kommunikationstekniken (IT) gör det 
möjligt att följa ekonomiska och 
politiska skeenden i realtid över hela 
världen. Tillgången till information och 
möjligheterna att tillägna sig ny kunskap 
är tillsynes obegränsad. Betydelsen av att 
kunna granska och värdera information 
växer därmed kraftigt. Den enskilde 
måste ta ställning till situationer som 
direkt påverkar hans eller hennes 
livssituation och där han eller hon inte 
har någon tidigare erfarenhet att luta sig 
mot. 

(Baserat på Ds 2000:49, 
Kompetensparadox) 

 

Vidare underlättar högre utbildning 
normalt anpassning till nya 
arbetsförhållanden och är betydelsefull för 
individens fortsatta lärande i arbetslivet. 
Därmed är en högre utbildad ofta mer 
anställningsbar. Kompetensutveckling kan 
även ge individen möjlighet att utveckla 
sin yrkesmässiga identitet, vilket i 
förlängningen skapar förutsättningar för 
den enskilde att finna nya och mer 
stimulerande arbetsuppgifter 

 

Det finns ett positivt samband mellan 
individuella satsningar på formell 
utbildning och kompetensutveckling på 
arbetsplatsen. Det är naturligt att tänka sig 
att personer som har relativt lätt att 
tillgodogöra sig ny kunskap, och därmed 
har låga tidskostnader för inlärning, 
kommer att välja arbeten med stort 
utbildningsinnehåll. Det är troligt att dessa 
individer också är de som har investerat i 
en högre utbildning. Det kan också vara så 
att det finns en komplementaritet mellan 
reguljär utbildning och vidareutbildning på 
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jobbet. Detta innebär att det är mer lönsamt 
för en person med högre utbildning att 
skaffa sig kompetensutveckling på 
arbetsplatsen, liksom för en arbetsgivare 
att ge de redan välutbildade mer 
vidareutbildning på jobbet än övriga 
anställda.  

Kraven på flexibilitet och förändring är 
stora inom såväl arbetslivet som 
samhällslivet i övrigt. Lärandet blir i allt 
högre grad en daglig och ständig 
följeslagare. För att kunna sköta och 
behålla arbetet, byta arbete, utveckla och 
förverkliga sig själv och fungera väl som 
samhällsmedborgare kommer alla 
kontinuerligt att behöva lära nytt och lära 
om. (Baserat på Ds 2000:40, 
Kompetensparadox) 

 

Utöver faktorer som är relaterade till 
ekonomi och arbetsliv, så tillfredsställer 
utbildning och kompetensutveckling 
naturligtvis också individens intressen och 
nyfikenhet och är därmed också positivt 
för den personliga utvecklingen. Lärande 
är också en förutsättning för att människor 
ska få de kunskaper de behöver för att vara 
aktiva medborgare som kan utöva sina 
rättigheter och skyldigheter. Den snabba 
samhällsförändringen ställer nya krav på 
alla medborgare och bildning och 
utbildning är viktiga redskap för att 
försvara det demokratiska systemet. Det är 
också rimligt att tro att den högre sociala 
status, som yrken med högre 
utbildningskrav oftast ger, har ett värde i 
sig för individen.  

Även avseende synen på individens motiv för lärande är det en tydlig skillnad mellan 
dessa dokument, dock förefaller det som om här finns mer av interdiskursivitet. Det som 
jag uppfattar som den stora skillnaden här är vad individens anses vara – i 
Kompetensförsörjning (2002:47) är det i stort sett endast de ekonomiska incitamenten 
som tas upp, i alla all i första hand. Vuxnas lärande (2000/01:72) å andra sidan lyfter 
fram individens livsprojekt och utveckling som väsentliga faktorer. En likhet i 
utformningen av tema, inledningssatser i meningarna och den agentlösa 
meningsuppbyggnaden tyder trots allt på någon gemensam genre trots olika diskurser i 
det första fallet. 
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Textavsnitt som direkt relaterar till synen på lärande/livslångt lärande ur organisationens 
aspekt: 

Vuxnas lärande (2000/01:72) Kompetensförsörjning (2002:47) 

Framtida utmaningar för den svenska 
utbildningspolitiken blir enligt kommittén 
att starkare betona: 

− utbildningspolitiken som resursskapare 
och som en del i innovationssystemet, 

− utbildningspolitiken som drivkraft för 
ökad konkurrenskraft som en del i 
infrastrukturen samt 

− utbildningspolitiken som problemlösare 
– livslångt lärande för arbetskraft med 
kort utbildning och med en åldrande 
befolkning. 

Det ställer också krav på ett effektivt 
användande av gjorda 
utbildningsinvesteringar och att 
arbetsgivare förmår utveckla och ta till 
vara den kompetens som finns. En annan 
aspekt av kompetensförsörjning har att 
göra med i vilken mån 
utbildningsinvesteringar är relevanta för 
den kompetens som efterfrågas på 
arbetsmarknaden. 

 

Kommittén betonar att lärande i 
arbetslivet är en särskilt viktig faktor i det 
totala livslånga lärandet. Ju mer 
kunskapssamhället utvecklas, desto större 
andel kan man förvänta sig att lärandet i 
arbetslivet kommer att utgöra av det totala 
lärandet som även det förväntas öka. 

 

En stor del av kompetensuppbyggnaden 
sker utanför det formella 
utbildningssystemet. Arbetsgivarnas 
förmåga att identifiera, ta till vara och 
utveckla individernas kompetens är av 
stor betydelse för kompetensförsörjningen 
på arbetsmarknaden. Samtidigt är 
omfattningen av och inriktningen på 
dagens utbildning grunden för 
morgondagens inflöde av utbildad 
arbetskraft och grunden för individens 
fortsatta lärande. Den formella 
utbildningen spelar en central roll för att 
uppnå kompetenshöjning i arbetslivet. 

 I den makroekonomiska 
tillväxtlitteraturen betonas 
ackumulationen av humankapital allt 
oftare. Samtidigt är sambandet mellan den 
enskilda individens utbildningsnivå och 
lön väl belagt på ett mikroekonomiskt 
plan. En större humankapitalstock, det vill 
säga individer med mer och bättre 
utbildning, är således av stort intresse för 
individen, för företaget och för samhället i 
stort. 

 Matchningen på arbetsmarknaden – 
utbildningens dimensionering och 
ekonomiska incitament 
I takt med att ekonomin utvecklas 
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förändras både efterfrågan och tillgången 
på kompetent arbetskraft. Om efterfrågan 
och tillgången inte anpassar sig till 
varandra kan onödiga och 
tillväxthämmande obalanser uppstå på 
arbetsmarknaden. Arbetslösheten kan öka 
i vissa branscher samtidigt som det kan bli 
brist på arbetskraft i andra, med minskad 
produktion som följd. Det är därför viktigt 
att analysera vilka faktorer som kan ligga 
bakom sådana obalanser och vid behov 
vidta åtgärder som kan underlätta 
anpassningen på arbetsmarknaden. 

Många aktörer anser att 
utbildningsdimensioneringen i högre 
utsträckning borde anpassas till 
arbetsmarknadens behov. Flera 
utbildningsformer skall också idag 
planeras efter arbetsmarknadens 
efterfrågan. 

Det finns en likhet också i dessa textavsnitt där jag försöker belysa synen på den 
organisatoriska aspekten av livslångt lärande – det handlar om vem som ska stå för 
vilken utbildning, och varför. I Kompetensförsörjning (2002:47) framförs 
marknadsekonomiska argument för anpassning av utbildningssystemet till 
arbetsmarknadens behov. Man är dock överens om varför - det är samhällets förändring, 
närmast som en naturlag, som är upphovet till behovet av livslångt lärande. 

Beskrivning av texter (textanalys) 
Den första analysen av övergripande text och tolkningen av utvalda avsnitt enligt ovan 
leder, enligt metoden, till att det är dags för en beskrivning av texten. Med utgångspunkt 
i ovanstående textavsnitt kommer jag att välja ut meningar och satsdelar för närmare 
analys ur dessa textavsnitt. Dessutom tar jag med regeringens konkreta förslag till mål 
för vuxnas lärande. Det är samma dialektiska relation som tidigare: individ - 
organisation och nyttan av livslångt lärande, som i första hand är vägledande i urvalet i 
kombination med eventuella ideologiska spår i texten. De lämpliga ”analyselement”  
som kommer att användas är framförallt transitivitet, nominalisering och modalitet. 

För att undvika en sammanblandning av texterna kommer först en analys av 
meningar/satser från Vuxnas lärande (2000/01:72) att göras och därefter för 
Kompetensförsörjning (2002:47). För referens till textavsnitten ovan har siffror 
placerats enligt: (P1) respektive (D1) så att de överensstämmer med numrering av 
exemplen i det följande. 

Den inledande meningen är regeringens förslag (P1), (P2 – P4) är från den del av texten 
som refererar till Kunskapslyftskommitténs förslag och (P5 – P6) är från 
bakgrundsavsnittet med referens till bl.a. rapporten Kompetensparadox? (2000:49) från 
näringsdepartementet. 
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(P1) Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin 
kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet ekonomisk 
tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning. 

Meningen är det mål som regeringen ställer upp för vuxnas lärande, dock utan att 
använda begreppet livslångt lärande. Den vuxna individen ”skall ges möjlighet” vilket 
markerar att det ses som individens val att genomföra det eller ej. Samtidigt 
underförstås att de positiva konsekvenserna av att välja ”rätt”. 

 
(P2) Mot bakgrund av några globala scenarier betonar kommittén att utbildning och 
kompetensutveckling utgör strategiska positioner och att den kanske viktigaste aspekten 
är kopplingen mellan kunskapssamhälle och livslångt lärande. I de scenarier som tecknats 
handlar det om att det krävs en välutbildad befolkning, en kreativ miljö med attraktiva 
arbetsplatser, ett rikt kulturellt utbud och flexibla möjligheter till livslångt lärande 

Två meningar som är starkt kopplade till varandra och i sin tur till ytterligare 
ospecificerade källor i form av ”några globala scenarier” som påståendet bygger på. 
Modaliteten, styrkan på förslaget anger producenten med begreppet ”betonar” men tar 
sedan tillbaka lite av detta i ”kanske viktigaste”. 

 
(P3) En fundamental aspekt som anges är att i och med att kunskapsmassan kontinuerligt 
växer, blir det allt orimligare att tänka sig att man i ungdomen skall kunna inhämta mer 
än en bråkdel av de kunskaper man kommer att behöva under sitt liv. 

En mening som bygger sitt påstående på en underförstådd naturlag att ”kunskapsmassan 
kontinuerligt växer”. Modaliteten är stark – ”fundamental aspekt”, ”allt orimligare” 
belyser hur självklart påståendet ska uppfattas av läsaren. 

 
(P4) Alla individer måste få möjlighet att förverkliga sina individuella livsprojekt 
inklusive den utbildning och lärande som innefattas i detta 

Påståendet refererar inte till någon källa, inte heller anges något annat argument. Det är 
en stark grad av instämmande – ”måste få” men också en försvagning i form av 
”möjlighet” – individens valfrihet. Meningen, eller betydelsen av, ”individuella 
livsprojekt” är underförstått något utöver utbildning och lärade, men det framgår inte 
vad det i så fall är. Graden av .modalitet, ”måste” uppfattar jag som en markering av hur 
viktiga detta att förverkliga sitt livsprojekt bedöms vara av producenten. 

 

Följande avsnitt med meningar kommer från näringsdepartementets rapport 
Kompetensförsörjning (2002:47). 

(D1) I takt med strukturomvandlingen, som går mot en mer kunskapsintensiv produktion, 
har kompetenskraven på arbetsmarknaden ökat och tillgången på kunskap och kompetens 
blivit allt viktigare, både för individen, företaget och för samhället. 

Ett påstående utan någon källa, en nominalisering ger intryck av att det beskrivna 
närmast ska ses som en naturlag. 
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(D2) Att mäta effekt på lön eller inkomst ger en begränsad bild av individens utbyte av 
utbildning och kompetensutveckling. Sådana investeringar påverkar också människors 
möjlighet att få och att behålla ett arbete. Data visar tydliga skillnader i arbetslöshet 
mellan olika utbildningsgrupper. Detta beror bland annat på att högre utbildade löper 
mindre risk att bli arbetslösa samt att de sannolikt också har lättare att få erbjudanden om 
arbete, vilket medför kortare arbetslöshetstider. Vidare har högre utbildade personer 
starkare incitament att försöka undvika arbetslöshet, eftersom de har högre marknadslöner 
i förhållande till arbetslöshetsersättningen 

Ett antal påståenden som argumenterar för individens nytta av utbildning och 
kompetensutveckling. Uppbyggt på likartat sätt med påstående – konsekvens – utökad 
konsekvens, utan någon referens. Vidare innehåller de många ekonomiska element – 
mäta, utbyte, investering.    

Tolkning av social omgivning (social praktik) 
Målsättningen med detta avsnitt är att försöka specificera den sociala praktik som 
diskurserna rör sig i och belysa varför diskurserna är som de är respektive hur de 
påverkar den omgivande sociala praktiken.     

De båda diskursiva praktikerna - den utbildningspolitiska respektive den 
marknadsekonomiska diskursen, är delar av den bredare sociala praktik som utgörs av 
det svenska samhället med intresse i frågor om livslångt lärande. Utbildningsdiskursen 
omfattar utbildningssystemets diskurs, bildningsdiskursen och andra diskurser som 
betonar, eller i alla fall ger uttryck för, individens valmöjligheter och 
självförverkligande. Den marknadsekonomiska omfattar diskurser som betonar 
ekonomi, efterfrågan och marknad även i individperspektivet. Det individuella lärandet 
slutligen är den genre som har individens lärprocess i centrum och utgör, till vissa delar, 
en del av vetenskaplig diskursordning som de båda andra lånar drag från. 

De båda kommunikativa händelser som analyserats, uppfattar jag som delar av 
respektive diskurs – propositionen Vuxnas lärande (2000/01:72) representerar 
utbildningsdiskursen och rapporten Kompetensförsörjning (2002:47) den 
marknadsekonomiska diskursen. 

Den sociala praktik som de här båda diskursiva händelserna delar, delas också av oss 
som delaktiga i det livslånga lärandet. Texten produceras och konsumeras av individer 
som deltar i en övergripande social praktik vi kan kalla för ”den utvecklade världens 
dagliga liv”, i synnerhet om vi använder Skolverkets (2000) definition - livslångt och 
livsvitt lärande. En bred sociologisk aspekt med utgångspunkt i modernitetens följder är 
grunden för den fortsatta analysen (Giddens, 1996). 

Individens uppfattning om sig själv skapas till stor del av massmedia och den stora 
frågan blir hur man som människa ska välja att leva sitt liv.(Giddens 1999) Livet blir ett 
projekt som ska planeras och det viktigaste är friheten att kunna välja. Även Bauman 
(2000) och Fairclough (2001) pekar på hur viktigt friheten att välja också ses i 
globaliseringen. Den här friheten att välja, att ha möjligheten, betonas i propositionen 
Vuxnas lärande (2000/01:72). Konsumtionismens element av marknadsekonomi är 
tydliga i rapporten från näringsdepartementet Kompetensförsörjning (2002:47), både i 
form av vokabulär och grammatiska element. Men även i konsumtionssamhället är det 
viktigt att kunna välja – det är ett mått på rikedom och ett bra liv. Båda diskurserna har 
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alltså ett i grunden gemensamt drag i synen på individens uppfattning om att få välja, i 
det ena fallet nämns självförverkligande i det andra rikedom.  

Resultat 
Redan den inledande analytiska ramen i form av vald diskursordning/diskursiva 
praktiker och social praktik är de första preliminära resultaten av arbetet. Det utgör en 
avgränsning och bakgrund till den fortsatta analysen. Utgångspunkten är de dialektiska 
utbildningspolitiska respektive marknadsekonomiska perspektiven på livslångt lärande 
inom regeringen som vid närmare analys även har flera likheter i synen på vad som 
motiverar och är viktigt för individen. 

Det finns dock en tydlig hemvist i de ekonomiska och marknadsinriktade praktikerna i 
näringsdepartementets dokument om hur försörjningen av kompetens ska genomföras i 
form av individens livslånga, livsvida lärande. Användning av ord, meningsbyggnad 
och betoningen av de ekonomiska motiven för individens val att förbereda sig för 
förändring genom att delta i det livslånga lärandet är tydligt i dokumentet 
Kompetensförsörjning på arbetsmarknaden (2002:47).  

Den mer humanistiska synen som framträder i Vuxnas lärande (2000/01:72) visar sig på 
motsvarande sätt i form av ordval, omfattande referenser och betoning av individens 
självförverkligande av sina livsplaner. 

Om vi i stället ser till likheterna mellan det synsätt som kommer fram i analysen så är 
det några gemensamma element som tas för givna, bör uppfattas som naturliga av 
läsaren. Det är individens ansvar att välja och genomföra det livslånga lärandet, att 
individen vill delta och själv har ansvar för att välja väg tas för givet. Det livslånga 
lärandet är vägen till självförverkligande och framgång både för individ och samhälle. 
Att detta orsakas av samhällets förändring, i allt snabbare takt, är nästa sanning som 
framkommer i båda diskurserna, med referens till begrepp som globalisering och 
kunskapssamhälle för att nämna några av senmodernitetens slagord. 

Slutsatsen blir att det finns mer gemensamt i dessa båda diskurser än namnen på de båda 
dokumenten kan antyda. Vuxnas lärande (2000/01:72) och Kompetensförsörjning på 
arbetsmarknaden (2002:47) handlar ur individens synvinkel om samma sak – det är 
individen som själv ska välja mål i den livslånga resan på den utstakade vägen, det går 
inte att välja att låta bli eller välja en annan väg!  

Diskussion 
Att ta ett steg tillbaka och reflektera över resultatet i förhållande till de initiala 
förväntningarna leder mig till dialektiken mellan målet och vägens betydelse för 
livslångt lärande. ”Målet är ingenting, vägen är allt” ’är ett talesätt som känns relevant, i 
synnerhet med tanke på det mer filosofiska synsättet att se själva livet som ett livslångt 
lärande. 
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Med hjälp av Faircloughs kritiska diskursanalys leder en pedagogisk frågeställning om 
livslångt lärande tillbaka till den underliggande sociala praktiken med sin 
tredimensionella modell av hur en diskursiv händelse kan uppfattas. En teori och metod 
som kombinerar flera synsätt på människans villkor i samhället känns högst relevant för 
att närma sig frågor om livslångt lärande och synen på individen.  

En reflektion över resultatet är det gemensamma budskapet om att lärande är livslångt 
och nödvändigt i senmoderniteten. Den antydda valfriheten finns alltså inte egentligen. 
Båda dokumenten handlar om att vi som individer ska ges möjlighet att lära oss 
livslångt och dessutom kunna tillgodoräkna oss alla erfarenheter när vi summeras till 
humankapital i samhällets bokslut över skulder och tillgångar. Vi ska dessutom bli mer 
och mer likvärdiga och jämförbara i fråga om kunskapsvärde inom EU, som dessutom 
lagt ett mål på varje land att sysselsätta 15% av den yrkesverksamma befolkningen i 
livslångt lärande, plus förmodligen alla de som dessutom får arbete med att utbilda och 
planera för en mycket omfattande verksamhet.    

Det är tydligt att begreppet livslångt lärande handlar om mycket mer än den enskilda 
individens lärande, som ju är en naturlig del av livet. Dels ser jag resultatet som ett 
bevis för hur samhällets globalisering och konsumtionism påverkar också det 
utbildningspolitiska och marknadsekonomiska synsättet på individens roll – med den 
skenbara möjligheten att välja den utstakade vägen för det egna självförverkligandet så 
blir individen nöjd. Det är samma budskap som vi som konsumenter får – frihet är att 
kunna välja på 100 varianter av mobiltelefon, att välja att inte ha någon är otänkbart. 
Den ideologiska grunden för samhället är att vi ska konsumera – att välja mellan 
erbjudanden inom utbildning och lärande ses som frihet och möjligheter till 
självförverkligande. 

Vilka reella möjligheter har egentligen individen att styra sitt eget aktiva medvetna 
lärande i vuxen ålder då - hur kan individen veta sitt behov av utbildning i ett samhälle 
som förefaller förändras snabbare än vi hinner utbilda oss? Vi påverkas ju i samma 
sociala praktik och är en del av den. Handlar det egentligen mer om livet och den 
livssituation man befinner sig i än att medvetet välja utbildning och lärande? 

Avslutningsvis några förslag till frågeställningar att söka svar på: 

• Upplever olika individer begreppet livslångt lärande som något meningsfullt, är 
det något man funderat på, är det positivt eller upplevs det som en belastning? 

• Upplever individen att de kan påverka, styra sitt lärande ( eller kanske sin 
livssituation)? 
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