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bokanmälan 

Mot ett nytt skråväsen?

Under 1800-talet kännetecknades de ur-
bana arbetsmarknaderna av olika typer 
av yrkesreglering. För att utöva ett yrke 
krävdes ofta genomgången lärlingsut-
bildning, och mästarvärdighet var ett 
krav för att självständigt kunna arbeta 
inom yrket. Rätten att utöva yrket var 
också bestämt till ett visst samhälle. 
Möjligheten till rörlighet var begränsad. 
Den avreglering som skedde i Sverige i 
mitten av 1800-talet innebar inte att 
alla yrken blev avreglerade, inte heller 
att alla är det för närvarande. För att 
utöva en del yrken krävs legitimation. 
Ett par exempel är läkare och elektriker. 
Argumenten för reglering är säkerhet 
och kvalitet för det arbete som utförs. 
Argumenten mot reglering har varit att 
tillträdesbegränsningar (kvotering och 
höga utbildningskostnader), genom att 
leda till högre löner för de som får behö-
righet, också innebär högre priser, och 
att regleringen kan hindra lämpliga per-
soner från att bli yrkesutövare. Det kan 
finnas ett intresse för dem som har ett 
visst yrke att försvåra inträdet till detta 
och därmed minska konkurrensen och 
höja lönerna. Det finns också en diskus-
sion om hur omfattande en reglering ska 
vara. Vilka arbetsuppgifter ska reserve-
ras för ett visst yrke och hur ska gränsen 
dras mellan olika yrken i detta avseende? 
Vilka arbetsuppgifter inom sjukvården 
måste fullgöras av läkare och vilka kan 
också sjuksköterskor utföra? 

I Europa finns sedan en längre tid 
en tendens till fortsatt avreglering, inte 
minst genom att det har blivit lättare att 
få sin behörighet godkänd vid migration 
inom Europa. I USA har däremot ande-

len av dem som arbetar som har legiti-
mation inom sitt yrke ökat från ungefär 5 
procent på 1950-talet till ungefär 30 pro-
cent nu – och utvecklingen verkar fort-
sätta i samma riktning. Kommer denna 
utveckling också att komma till Europa? 
Ett tecken på en sådan utveckling i Sve-
rige är införandet av lärarlegitimationer. 

En forskare som under längre tid har 
följt utvecklingen mot ökad yrkesregle-
ring i främst USA men också i andra län-
der är Morris Kleiner, professor vid Uni-
versity of Minnesota. I en ny bok, Stages 
of Occupational Regulation: Analysis of Case 
Studies, studerar han effekterna på några 
yrkesområden i USA. Det är lättare att 
studera effekterna av denna typ av regle-
ringar i USA, då delstater reglerar olika 
yrken och ofta har olika utformning av 
reglerna (rörande vilka arbetsuppgifter 
det krävs legitimation för och vilken ut-
bildning som krävs för att utöva ett visst 
yrke).

Det finns olika grader av reglering. 
Den enklaste formen är att yrkesutövare 
ska registrera sig, den andra formen att 
det finns en certifiering av utövare inom 
ett yrke (men inte krav på certifiering 
för att utöva yrket), och den tredje och 
klart vanligaste är krav på legitimation 
(occupational licensing) – det krävs att 
personen har genomgått en viss utbild-
ning och blivit godkänd för att utöva yr-
ket. Det är denna mer krävande form av 
reglering som Kleiner behandlar. Han 
gör det i separata kapitel för några yrken 
som är reglerade i olika utsträckning i 
USA (i olika många delstater). Yrkena 
är inredningsarkitekt, bostadslåneför-
medlare, förskolelärare, elektriker och 
rörmokare samt tandläkare och tandhy-
gienister. Han undersöker dels effekter 
på villkoren för dem som utövar yrket, 
dels effekter på pris och kvalitet på de 
tjänster som de tillhandahåller. 

För att arbeta som inredningsarki-
tekt fanns krav om legitimation i endast 
tre av USA:s 50 delstater år 2007. Yrkes-
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gruppen strävar efter att utvidga kravet 
på legitimation till fler delstater. Det 
finns bl a en konkurrens med arkitekter 
och ingenjörer om vilken yrkesgrupp 
som får utföra olika arbetsuppgifter. De 
genomförda undersökningarna pekar på 
att det ännu inte finns några klara indi-
kationer på effekter på lönerna för grup-
pen i berörda delstater. Det kan bero på 
att regleringen är ny och därför ännu 
inte har hunnit få några effekter.

För nästa yrkesgrupp, bostadslåne-
mäklare, fanns det år 2007 krav om le-
gitimation i betydligt fler delstater, 18. 
För undersökningen utnyttjas både att 
stater reglerar eller inte och att de som 
gör det gör det i olika hög grad. Under-
sökningen visar att ökade krav leder till 
att det blir färre mäklare och att villko-
ren för dem som lånar blir sämre. Här 
ska betonas att de funna effekterna är 
små – de kan ha blivit större senare un-
der den stora recessionen (data är från 
2006 i denna del av undersökningen).

Det tredje yrket är förskolelärare, 
där 27 delstater krävde legitimation år 
2007. Kraven är dock ganska låga för 
att få legitimation, och några tydliga ef-
fekter går inte att finna. Det gäller både 
löner och resultat vad gäller barnens 
kunskaper. Det är uppenbart att andra 
faktorer har mycket större betydelse.

För den fjärde gruppen av yrken, 
elektriker och rörmokare, hade de allra 
flesta delstater legitimationskrav, 45 res-
pektive 42 år 2007. Motiven för att regle-
ra är bl a en önskan om att minska antalet 
arbetsplatsolyckor. Här hittas effekter på 
lönerna av legitimationskraven. De är 
högre när legitimation införs eller finns. 
Däremot går det inte att finna några ef-
fekter på arbetsolycksfallsfrekvensen.

Den femte gruppen av yrken, tand-
läkare och tandhygienister, kräver le-
gitimation i alla delstater. Däremot är 
avgränsningen mellan vad de båda yr-
kesgrupperna kan göra enligt sin legi-
timation inte given – den varierar över 

tid och mellan delstater. Ett intressant 
resultat är när den relativt sett lågavlö-
nade gruppen, tandhygienisterna, får 
möjlighet att självständigt starta klini-
ker och ett utökat legitimationsområde 
(kan göra fler typer av behandlingar), så 
ökar deras löner samtidigt som antalet 
sysselsatta tandhygienister ökar. Sam-
tidigt sjunker tandläkarnas löner (men 
deras löner är fortfarande högre än tand-
hygienisternas). 

Kleiners studie behandlar endast ett 
urval av de yrken där legitimationskrav 
finns i USA. Ett yrke som han inte be-
handlar i sin intressanta bok är läraryr-
ket. Det görs däremot i Goldhaber och 
Brewer (2000). De undersöker vilka 
resultat de elever som har lärare med 
standardlegitimation uppnår jämfört 
med de elever som har lärare med en an-
nan form av legitimation. En del med 
andra kvalifikationer får ”nödfallslegi-
timation” (emergency certificate) för att 
kunna täcka efterfrågan på lärare. Det 
visar sig att eleverna till de lärare som 
har nödfallslegitimation klarar sig väl 
så bra (konstanthållning görs för olika 
bakgrundsvariabler vad gäller eleverna), 
och det verkar också vara så att examen 
i det ämne som man undervisar i (Mas-
ter of Arts i matematik) är viktigare än 
att ha motsvarande examen i pedagogik. 
Det kan finnas en del lärdomar för den 
svenska debatten att dra från den ame-
rikanska forskningen på området. Den 
understryker bl a vikten av att undersöka 
effekterna av införandet av lärarlegiti-
mation i Sverige.
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