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Det moderna arbetslivet präglas av att nya krav ställs på individen. En 
förståelse för vilka dessa krav är och framför allt hur individen kan 
hantera dessa och vilka psykologiska förmågor som individen behöver 
är inte så väl undersökt i Sverige. Syftet med detta arbete är därför att ta 
reda på vilka psykologiska förmågor som krävs för att hantera kraven i 
det moderna arbetslivet. Som metod för att undersöka detta gjordes en 
litteraturstudie av forskning kring det moderna arbetslivets krav och 
resultaten analyserades utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv 
baserade på Kegans teorier om vuxnas utveckling. Resultaten visar på 
att det moderna arbetslivet ställer krav på att vi kan utforma, själva ta 
initiativ och styra vårt arbete. Individen måste själv kunna skapa en 
rågång i sitt liv mellan arbete, privatliv och normsystem och kunna ta 
ansvar för sitt välmående på och utanför arbetet, inneha social och 
situationsanpassad kompetens och till sist kunna se sin del i ett större 
perspektiv. Detta ställer krav på individen att minst ha en 
självförvaltande kompetens vilket innebär en utvecklingsnivå enligt 
Kegans teorier på minst steg 4, ett så kallat livsförfattande 
förhållningssätt. Det är först på denna nivå individen har möjlighet att 
aktivt och självständigt skapa, utforma och ta ansvar för sitt liv.     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 3

Innehållsförteckning 
 
Inledning ...............................................................................................................4 

Arbetets utveckling under 1900-talet.............................................................................. 4 
Gränslösa arbeten............................................................................................................ 7 
Arbetets nya former ........................................................................................................ 9 
Förändrad syn på människans behov och det goda arbetet........................................... 10 

Teoretiska utgångspunkter - Kegans subjekt-objekt teori ...................................12 
Steg 1: Ett impulsivt förhållningssätt............................................................................ 13 
Steg 2: Imperialistiskt förhållningssätt ......................................................................... 13 
Steg 3: Ett socialiserat förhållningssätt......................................................................... 13 
Steg 4: Ett livsförfattande förhållningssätt ................................................................... 14 
Steg 5: Ett självtransformerande förhållningssätt ......................................................... 15 
Fördelning i population................................................................................................. 15 

Syfte....................................................................................................................16 
Metod..................................................................................................................16 
Resultat och diskussion ......................................................................................17 

Krav 1: Att skapa eller äga vårt arbete.......................................................................... 17 
Handlingsförmåga......................................................................................................... 18 
Krav 2: Att själva ta initiativ och styra, korrigera och utvärdera vårt arbete................ 18 
Handlingsförmåga......................................................................................................... 20 
Krav 3: Att skapa vår egen rågång  - mellan arbete och fritid och förhålla oss till olika 
och skiftande, värden, normer och mål......................................................................... 22 
Handlingsförmåga......................................................................................................... 25 
Krav 4: Att ta ansvar för vårt välmående på och utanför arbetet.................................. 27 
Handlingsförmåga......................................................................................................... 29 
Krav 5: Att uppfatta hur vårt arbete relaterar till helheten; att se och förstå olika 
perspektiv; att arbeta i en abstraktare och ständigt föränderlig värld. .......................... 29 
Handlingsförmåga......................................................................................................... 30 
Krav 6: Social och situationsanpassad kompetens........................................................ 31 
Handlingsförmåga......................................................................................................... 32 

Avslutande diskussion ........................................................................................34 
Referenser ..........................................................................................................37 

 



 4

Inledning 
Jag försöker i detta arbete förstå det moderna arbetslivet (vilket här syftar på dagens 
arbetsliv) utifrån ett livsvärldsperspektiv och individens förmåga att hantera en inre och 
yttre verklighet och vilka konsekvenser det kan få för individen. Arbetet ämnar inte bidra 
med en heltäckande bild av det moderna arbetslivet utan min analys har utgått ifrån att 
belysa de krav, problem och förväntningar individen, medvetet eller omedvetet, ställs 
inför.  
 
En på området kunnig läsare kan därför komma att sakna beskrivningar av vissa 
tendenser, uttryck eller innehåll från forskningen om det moderna arbetslivet och den 
mindre inläste bör alltså vara uppmärksam på att min analys i första hand ämnar belysa 
ämnet utifrån detta livsvärldsperspektiv och därför utelämnar flera aspekter av det 
moderna arbetslivet som inte är relevanta för det valda perspektivet. Ett exempel är 
området flexibla organisationer. Inom detta område pågår en livlig debatt om vad en 
flexibel organisation är och hur den ska definieras och hur ofta förekommande de är. Min 
analys utgår här alltså endast ifrån vad en flexibel organisation och dess uttryck ställer för 
krav och förväntningar på individen och vilka konsekvenser det kan få. För en mer 
övergripande beskrivning hänvisar jag läsaren till att söka vidare bland referenserna i 
detta arbete.    
 
Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2005) presenterar tre nivåer som 
sociala förändringar utspelar sig på. Dessa är; ”Den empiriska nivån - här avses påvisbara 
beteendeförändringar eller andra materiella förändringar; den institutionella nivån - 
förändringar i eller av de regler och normer vi lever efter, både formella och informella. 
Svårt att se och räcker inte med att fråga folk; den diskursiva nivån - begrepp och 
modeller vi använder oss av för att förstå hur saker hänger samman. Lätta att påvisa men 
betydligt svårare att verifiera på de övriga nivåerna.” (sid. 21-22) 
 
Nivå två är alltså de informella normer och regler vi, medvetet och omedvetet, använder 
oss av i arbetslivet. För individen märks denna nivå i form av krav och förväntningar som 
omgivningen ställer och som hon dessutom ställer på sig själv. De kan utgöras av 
styrinstrument eller vara mer implicita i form av inbyggda kunskaper om arbetslivet. I 
detta arbete fokuseras främst på denna nivå. Det betyder inte att de andra nivåerna inte är 
viktiga eller helt uteslutna från arbetet men de kommer inte vara lika framträdande. Som 
beskrevs ovan innebär detta att jag inte lägger så stor vikt vid kvantitativa aspekter som 
förekomsten av vissa krav eller antalet flexibla organisationer eller yrken. Jag försöker 
istället måla upp en mer övergripande och sammanfattande bild av individens situation 
utifrån förändringar på den institutionella nivån. Det är här viktigt att poängtera att när 
jag talar om det nya eller det som håller på att växa fram så sker detta parallellt med det 
gamla eller ovanpå det gamla. Det nya har enligt Allvin et al. (2005) inte trängt undan det 
gamla men lagts till. 

Arbetets utveckling under 1900-talet 
I det förindustriella agrara samhället utgjordes produktionen av hantverk och 
självhushållning (Magnusson, 1999). Arbetet var nära knutet till naturens cykler och man 
arbetade för hushållets behov (Rosengren, 2006). Under 1800-talet ökade andelen av 
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befolkningen som inte kunde försörja sig genom självhushållning på landsbygden vilket 
innebar att allt fler sökte sig till städerna och blev beroende av lönearbete för sin 
överlevnad (Rosengren, 2006). Hemmamarknaden expanderade liksom exporten ökade 
och detta möjliggjorde industrialismen (Magnusson, 1999). Med den ökade 
konsumtionen följde nya krav som kontinuitet i leveranserna och kvalitet på varorna 
vilket i sin tur skapade nya behov av kontroll och övervakning (Magnusson, 1999). Detta 
medförde en centraliserad produktion men krävde också investeringar i fabriker och 
kapitalisten kom in i bilden och ägandet av produkten och produktionsmedlen flyttades 
från producenten av varan till denna kapitalist. Detta utgjorde den första industriella 
revolutionen och var alltså före Taylors tid. Den andra industriella revolutionen hänger 
samman med massproduktionen som produktionsprincip och gick ut på att sänka 
styckekostnaderna och öka skalfördelarna (Magnusson, 1999). Detta möjliggjordes 
genom nya organisationsformer och ny teknik. Massproduktionen och masskonsumtionen 
fick ett rejält uppsving efter andra världskriget och lade grunden för det välfärdssamhälle 
vi lever i idag (Magnusson, 1999).   
 
Industrialismens framväxt innebar genomgripande förändringar på många plan. Den nya 
tekniken, först i form av ångmaskinen och järnvägar och sedan elektriciteten och 
explosionsmotorn frigjorde produktionen mer och mer från naturens växlingar vilket 
bland annat förändrade tidsuppfattningen från en tidigare cirkulär till en linjär och 
abstrakt tid styrd av klockan (Rosengren, 2006). Arbetet frigjordes även från det privata 
rummet och man kunde börja tala om arbete och fritid (Rosengren, 2006). I och med den 
andra industriella revolutionen rationaliserades arbetet än mer och uppgiften delades upp 
i sina beståndsdelar för att därefter sättas samman så att den kunde utföras på effektivaste 
sätt. Detta känner vi igen som scientific management och dess upphovsman Taylor. 
Konsekvensen blev att arbetet inte bara frigjorde sig allt mer från naturen utan även 
gjorde sig mindre beroende av individen. Det innebar även att planering, kontroll och 
utförandet av arbetsuppgiften skiljdes åt. Att leda och administrera arbetet blev nu en 
uppgift i sig (Allvin et al, 2005).  
 
De nya organisationsprinciperna kan beskrivas utifrån dimensionerna tid, rum, 
organisation och anställningskontrakt. Kort innebar detta att arbetet skulle utföras under 
en viss tid och på en viss plats. Alla aktiviteter som inte utfördes inom dessa ramar var 
icke-arbete och de saknade mening i sammanhanget. Den organisatoriska dimensionen 
innebar dels reglering för hur själva uppgiften skulle utföras och även hur en roll relaterar 
till andra i organisationen vilket vanligen bestäms utifrån en hierarki. (Allvin et al., 1998) 
Anställningskontraktet slutligen innebar att relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare formaliserades och reglerades genom lagar och förordningar och beskrevs i 
form av skyldigheter och rättigheter mellan dessa parter. Utifrån detta kan lönearbetet 
helt enkelt beskrivas som att utföra en viss uppgift på ett visst sätt under en bestämd tid 
och på en bestämd plats. Industrialismen innebar alltså först och främst en förändring i 
arbetets organisering. Arbetet blev centraliserat, mekaniserat och uppdelat. Arbetaren 
säljer inte längre resultatet av sitt arbete utan sin förmåga att arbeta under en specificerad 
tidsrymd (Rosengren, 2006). När vi senare kommer tala om att dagens arbete har 
avreglerats är det dessa dimensioner som avses. 
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Under 1950 och 1960-talen hade massamhället sin storhetstid (Magnusson, 1999). 
Inkomstökningar skedde på bred front och företagens utmaningar låg inom att kunna 
rationalisera produktionen. 1970-talet innebar en kris för massproduktionen med 
svikande konsumtion och nya krav från konsumenten. Det räckte inte längre med att 
producera en vara på rätt sätt, man var även tvungen att kunna sälja den och 
marknadsföringen fick en allt större betydelse. Produkter paketerades som 
livsstilstillbehör. Kundens nya och mer individuella önskemål innebar nya krav för 
företagen som t ex mer skräddarsydda produkter, att snabbare svara på kundens 
önskningar, krav på kortare utvecklingscykler för produkter och att företagen tävlar om 
kvalitet istället för kvantitet (Nutek, 1999). Kunden dras in i tillverkningen och får mer 
att säga till om och relationen till kunden blir allt viktigare för företagens framgång 
(Allvin et al., 2005). Detta innebär även att individen blir mer synlig och personliga 
egenskaper blir allt viktigare (Reilly, 1998; Allvin et al., 2005; Sparrow, 1998). Dessa 
förändringar bidrar till att produktionen blir mer social till sin karaktär.  
 
Det finns ett antal faktorer som har drivit på utvecklingen mot dagens samhälle. Den 
första som lyfts fram är marknadskrafternas ökade inflytande (Allvin et al, 2005; Sundin 
& Wikman, 2004; Magnusson, 1999). Detta märks bland annat genom allt större 
acceptans av de fria marknadskrafterna vilket resulterat i minskade handelshinder och 
avreglering av valutahandel (Sundin & Wikman, 2004), en kraftig ökning av den 
finansiella ekonomin, en ökad privatisering av den offentliga sektorn och en ökad 
betydelse av pengar som styrmedel i de allt komplexare företagen (Allvin et al., 2005). 
En annan viktig drivkraft är den nya tekniken genom utveckling av mikroelektronik, 
datorer och telekommunikation och satellitöverföring, mobiltelefoni och fiberoptik etc. 
(Castell, 1998). Teknologin har blivit en förutsättning för den nya ekonomin. En tredje 
drivkraft är nya organisationsprinciper som bland annat har spridits och missionerats ut 
av konsulter och andra konceptspridare. Dessa principer har namn som ”lean 
production”, ” time-based management” och ”business-process reengineering” . (Sundin 
& Wikman, 2004; Huzzard, 2003). 
 
De nya förutsättningarna med informationsteknologin, marknadskrafternas ökade 
inflytande, företag som konkurrerar på en global marknad och kundernas allt mer 
personliga krav bidrar på många sätt till ett nytt arbetsliv (Huzzard, 2003). Företagen 
utvecklar nya organisationsprinciper för att anpassa sig till denna värld. Castell (1998) 
ger en bild där dagens företag går från storskalighet, centralisering, produktion från ax till 
limpa och vertikala organisationsprinciper till avgränsning, uppstyckning, 
decentralisering och olika allianser. Företagen ska vara slimmade och fokusera på 
kärnverksamhet och anpassa arbetskraften efter behov vilket bland annat ökar behovet av 
tillfälliga anställningar.  
 
Karlsson & Eriksson (2000) lyfter fram några andra centrala drivkrafter bakom 
företagens flexibilisering som hög arbetslöshet och svaga fackföreningar och dessa 
samverkar dessutom med större konkurrenstryck, större flyktighet och osäkerhet på 
marknaden och teknologiska förändringar.  
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I NUTEK (1996) beskrivs förändringar i dagens arbetsliv. Några är att ansvar och antalet 
uppgifter har ökat liksom kundinteraktionen. 7-8 av 10 företag har ökat sitt behov av 
kompetent personal och leveranstider har minskat i alla organisationer. Antalet arbetslösa 
har ökat och en av tio har varit utan ett reguljärt arbete i mer än ett år. Av dem är det 
endast 3-4% som har universitetsutbildning, 80 % utgörs av lågkvalificerad arbetskraft 
eller av dem med kompetens som inte längre efterfrågas. Servicesektorn har ökat och 
utgör nu 71 % av den totala arbetskraften. Produktiviteten har ökat under 1990-talet och 
mellan 1990-1994 ökade den med 24 % och av dessa kan 16 % förklaras med ökad 
arbetstakt. Det som beskrivs är alltså en ökad intensitet i arbetslivet, en övergång mot mer 
tjänstebaserade och kunskapsintensiva verksamheter och en polarisering där de med låg 
eller fel kompetens slås ut.   
 
Denna polarisering är ett utmärkande drag i det moderna samhället. Å ena sidan går 
utvecklingen mot större flexibilitet (återkommer till detta begrepp senare) och frihet för 
individen där allt större ansvar för uppgift, utformning och möjligheter till egna initiativ 
ges till individen. Detta utmärker de kunskapsintensiva yrkena. Å andra sidan går 
utvecklingen mot ökad kontroll och övervakning över uppgiften, mindre frihet för 
individen, osäkrare anställningsvillkor och mindre att säga till om. Detta utmärker de 
lågkvalificerade yrkena. Arbetslivet kan alltså beskrivas som att det går mot att bestå av 
en priviligierad kärna och en mer utbytbar periferi (Allvin et al., 2005; Beck, 2000; 
Nutek, 1996; Huzzard, 2003). Denna polarisering sker efter ett kontinuum från de med 
trygg anställning till de med temporära kontrakt till de utan anställning (Huzzard, 2003).  

Gränslösa arbeten 
Det moderna arbetslivet ställer också nya krav på individen. Då det är dessa krav som är 
själva kärnan för detta arbete ska jag inte här föregå resultatdelen men jag kan ändå kort 
nämna några utmärkande drag. Sparrow (1998) beskriver ett antal förändringar i det 
moderna arbetslivets innehåll. Bland annat en ökad betydelse av operationell kunskap. 
Arbetaren behöver ha kunskap inte bara inom sitt eget specialistområde utan inom flera 
områden för att se hur deras del passar in i helheten. En andra förändring är den allt 
viktigare relationen till kunden och därmed den ökade betydelsen av individens person 
och prestation. De kognitiva kraven har ökat likaså och även att kunna fungera i olika och 
skiftande sociala sammanhang. Hagström och Hansson (2003) beskriver fyra 
karaktäristiska drag som rör individens kompetens att klara av arbeten som i större eller 
mindre utsträckning saknar reglering i dimensionerna tid, rum och uppgift. Dessa drag är 
individens förmåga att själv planera, genomföra och utvärdera resultatet av sitt arbete, att 
hantera det sociala samspelet, förmågan att orientera sig mot ett större socialt 
sammanhang i arbetslivet och samhället via exempelvis en organisation eller arbetsplats 
och förmågan att reflektera över och finna arbetets personliga mening i livet.    
  
De nya kraven medför även att arbetets själva form förändras. I litteraturen talar man om 
att arbetet har blivit mer gränslöst (Allvin et al., 1998; Allvin et al., 1999). Detta tar sig i 
uttryck, som redan nämnts, genom avreglering av dimensionerna tid, rum, organisation 
och anställningsvillkor vilket beskrivs som arbetets flexibilisering (Allvin et al., 1999).   
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Ett vanligt sätt i litteraturen att beskriva olika dimensioner av flexibilitet är i form av 
numerisk, funktionell, temporal, rumslig och finansiell flexibilitet (Reilly, 1998). Dessa 
olika former av flexibilitet får konsekvenser för medarbetaren som nya och lösare 
anställningsformer, mer varierande arbetsuppgifter och skiftande roller, gränslösare ramar 
vad gäller tid och rum och en otryggare ekonomisk situation (Reilly, 1998; Karlsson & 
Eriksson, 2000) 
 
Flexibilitet för företagen handlar om att anpassa sig till nya krav och förhållanden i 
samhället (Karlsson & Eriksson, 2000). Men även den anställde har intressen i 
flexibilitetens möjligheter. Reilly (1998) lyfter fram delar som att skaffa sig nya 
kunskaper genom mer varierande arbetsuppgifter, möta livsstilspreferenser genom 
temporära anställningar, maximera inkomsten genom att röra sig från ett kontrakt till ett 
annat, arbeta för en specialiserad leverantör istället för i en perifer aktivitet inom en större 
organisation, organisera balansen mellan hem och arbete genom varierad arbetstid och 
deltidskontrakt och tidsbesparing genom distansarbete.  
 
Vi kan här se att flexibilitet och en gränslösare arbetsmarknad kan från företagens håll ses 
som en nödvändig åtgärd på grund av marknadens förändrade krav men också som en 
positiv och önskvärd möjlighet för individen att dra nytta av i sitt liv. Det är dock långt 
ifrån alla som upplever dessa krav som positiva som vi kommer se senare.     
 
I arbetet med att beskriva krav och förväntningar på individen i det moderna arbetslivet är 
det viktigt att skilja mellan det som beskrivs som ”flexibilitet genom utbytbarhet” och 
”flexibilitet genom förtroende”. Detta hänger ihop med den polarisering som beskrevs 
ovan och distinktionen är viktig då jag i detta arbete kommer att fokusera på 
förutsättningarna hos den senare gruppen, ”flexibilitet genom förtroende”, för det är 
framför allt inom denna grupp som de nya kraven växer fram. Det är dock mycket viktigt 
att påpeka att det inte är så att kraven inte alls gäller den andra gruppen eller att den är 
ointressant för en analys. Jag har dock avgränsat mig till att studera yrkena där 
arbetslivets mer ”gränslösa” karaktär tydligare träder fram.   
 
Flexibilitet genom utbytbarhet följer Taylor och Ford vilket innebär att det är arbetaren 
och inte arbetet som ska vara flexibelt. Anställningsrelationen luckras upp och företagets 
mål är att göra sig oberoende av individen i största möjliga mån.  Det regelverk som 
luckras upp är anställningsrelationens. Flexibilitet genom utbytbarhet åstadkoms genom 
arbetstiden (exempelvis övertid, deltidsanställningar eller genom att hyra in arbetskraft), 
arbetsplatsen (flexibla kontor), arbetsutförandet som görs så oberoende av individen som 
möjligt, mycket enligt Taylors principer, och sociala relationer som också 
standardiseras1. Den gemensamma principen för alla dessa metoder är alltså att göra 
arbetsuppgiften så oberoende av individen som möjligt. (Allvin et al., 2005) 
 
Flexibilitet genom förtroende bygger på att arbetaren själv får bestämma över sitt arbete. 
Ett tidigt försök att ge individen mer att säga till om gjordes inom den så kallade 

                                                 
1 Exempel på detta är olika supportfunktioner, call centers, kassaarbete och bankärenden men även sådana 
intima relationer som den mellan terapeut och klient har systematiskt rationaliserats genom olika kognitiva 
och beteendeterapeutiska metoder 
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sociotekniska skolan där arbetets planering och upplägg överläts till självstyrande 
arbetslag. Genomslaget för dessa insatser har dock varit begränsat. (Allvin et al, 2005)     
 
Ännu en faktor som drev på behovet av ett flexibelt arbetsliv kom i och med den allt 
större betydelsen av innovationer och kreativitet för att kunna hävda sig i konkurrensen 
vilket resulterade i att organisationerna under 1990-talet anpassades till att försöka främja 
detta. Traditionella avgränsningar som plats, tid, arbetsordning eller ansvarsområde blev 
då hinder för denna utveckling (Allvin et al., 2005).  

Arbetets nya former 
Detta arbete fokuserar främst på dessa arbeten som ovan beskrivits som 
förtroendebaserade, gränslösa och frikopplade. Här följer några korta karaktäristika då 
jag inom de olika kraven och temana återkommer till vad de innebär för individen. Dessa 
arbeten präglas av att de utförs vid alla möjliga tidpunkter, inte är låsta till en viss plats, 
en frånvaro av en detaljerad arbetsordning som manualer, givna arbetsuppgifter, 
preciserade resultat eller fastställda mål. Det finns alltså ingen direkt vägledning kring 
vad eller hur något ska göras. Titlar eller befattningar har också mindre betydelse och 
ibland finns inte ens en tydlig chef (Shamir, 1998). Frånvaron av så kallade 
systemproducerande aktiviteter som regelbundet deltagande i protokollförda möten och 
kommittéer, författande och läsande av mer eller mindre regelbundna skrivelser eller 
regelbundna kafferaster. Dessa arbeten präglas mer av målmedvetenhet med ständiga 
krav på initiativ och ett ökat krav på ansvar. Man ska initiera, planera, strukturera och 
disciplinera arbetet själv. Med frånvaron av ett yttre regelverk ökar kraven på 
självpåtagen reglering (Allvin et al., 1998). Detta betyder dock inte att individen är fri att 
göra som hon vill utan hennes situation kan mer beskrivas som frikopplad (Allvin et al., 
1999) 
 
Att Sverige har en relativt stor utbredning av denna typ av yrken visar undersökningen 
”Third European Survey on Working Conditions” publicerad av ”the European Agency 
for Safety and Health at Work” (Huzzard, 2003 sid. 62). Av 15 EU länder hade Sverige 
högst andel (79 %) som är beroende av direkt krav från andra människor såsom kunder 
(istället för ledningen). Sverige hade också den lägsta (12 %) andelen arbetare vars 
arbetstakt var beroende av automatiserade maskiner, alltså bestämt av ledningen. Sverige 
har alltså en stor del yrken som kan beskrivas som autonoma. (Huzzard, 2003) 
 
Ett sätt att beskriva skillnaden mellan traditionella organisationer och mer gränslösa 
organisationer är att använda begreppen ”starka situationer” och ”svaga situationer” som 
föreslogs av Mischel (1977). Starka situationer gör att alla konstruerar olika händelser på 
samma sätt, förväntningar avseende det mest lämpliga handlingsmönstret är 
gemensamma och de nödvändiga kompetenserna har alla i samma utsträckning. Svaga 
situationer kodas inte uniformt, de genererar inte gemensamma förväntningar med 
avseende på önskade handlingar och har inte en tydlig koppling mellan belöning och 
insats och de erbjuder inte tydliga belöningar utifrån prestationen (Mischel, 1977). 
Traditionella organisationer har utgjort starka situationer för sina medlemmar. Fasta 
hierarkier, gränser och arbetsdelning, regler och förordningar och standardiserade 
processer och klart definierade roller, relationer och förväntade konsekvenser av 
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beteenden. De mer gränslösa arbetsvillkoren utgörs av mer svaga situationer. Otydlighet i 
roller, relationer skiftar och konsekvenser av handlingar kan inte alltid förutses med 
någon hög säkerhet. Denna försvagning av situationen handlar inte bara om strukturer 
utan även om kulturen som en sammanhållande kraft och som en bidragande faktor till att 
ge mening och mål med verksamheten. I Det traditionella arbetslivet under 1900-talet 
innebar arbetet alltså främst att följa reglerna och ramarna som lönearbetet reglerades av. 
Att arbeta innebar just att följa dessa regler. I det moderna arbetslivet ligger ansvaret för 
regleringen av arbetet mer hos individen, åtminstone vad gäller arbetets uppläggning och 
utförande. Arbetet är självklart fortfarande styrt av ledningen men styrningen idag sker på 
andra sätt och är mer individfokuserat, uppgiftsorienterat och abstrakt (Allvin et al., 
1999)  
 
En annan del i det gränslösa arbetet är själva arbetsprocessen. I den traditionella 
organisationen är denna process tydligt definierad i form av var den börjar och slutar och 
vad produkten av arbetet är. Arbetsprocessen följer en given och tydlig sekvens av olika 
moment. Målet är tydligt och produkten är det konkreta resultatet av denna process. I den 
traditionella organisationen är det just denna process man vill effektivisera (Allvin et al., 
1999).  
 
I många av dagens organisationer utgörs produktionen mer av en kommunikativ och 
tolkande process (Allvin et al., 1999). Produktionen har ingen tydlig början eller slut och 
resultatet är ingen tydlig och enkelt definierbar produkt. Produktionsprocessen är starkt 
kopplad till producentens erfarenheter och insikter och den sker också i nära samverkan 
och interaktion med kunden. Produktionsprocessen utgörs alltså av en transformativ 
process av information och är social, tolkningsbar och flytande i tid och rum. När sker 
exempelvis produktionen av ett magasin/tidning och vad är produkten? När den skrivs 
eller trycks eller när den läses? Är produkten en tidning med ett innehåll som ska bidra 
med kunskap inom något område eller används den genom att exempelvis ligga framme i 
hemmet som en symbol för en livsstil? Är produkten densamma över tid?  
 
Allt detta gör arbetet i många organisationer mer oförutsägbart och otydligt. Det 
förändrar även relationen mellan anställd och arbetsgivare då individens egenskaper i 
denna process blir viktiga för resultatet. (Allvin et al., 1999) Under industrialismen har ju 
som nämndes ovan en strävan från företagens sida varit att göra sig så oberoende av 
individen som möjligt. Maskinen har stått i centrum och människan har organiserats 
kring denna. Idag är människan på väg in i centrum igen och maskinerna (som blivit 
mindre och digitala) fungerar mer som hjälpmedel och verktyg.      

Förändrad syn på människans behov och det goda arbetet 
Synen på människans behov och hur den har förändrats under historien kan ses i ljuset av 
företagens behov. I och med industrialismen och behovet av människans muskelkraft att 
utföra enkla uppgifter såg Taylor att individen hade ett behov av att utföra ett fysiskt 
dagsverke. När Human Relation skolan kom på 1930-talet lyftes individens sociala behov 
fram. Detta kan ses som ett svar på företagens ökade behov av att de anställda kunde 
samarbeta och fungera ihop socialt då detta ansågs vara en viktig faktor för produktivitet 
och effektivitet. När sedan företagens behov ökade av att även ta tillvara människans 
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intellekt framhölls vikten av individens behov av intellektuella utmaningar. I det moderna 
arbetslivet med flexibla organisationer och mer gränslösa arbetsvillkor där allt mer ansvar 
läggs på individen och krav ställs på en innovativ, självgående, initiativrik, autonom och 
ständigt lärande individ betonas individens behov av självförverkligande och personlig 
utveckling (Allvin, 1997). Denna samverkan mellan företagens behov och människosyn 
väcker frågor om vems behov vi egentligen talar om och i vilken utsträckning individen 
själv bestämmer över sitt liv? 
 
Ett ytterliggare perspektiv på det moderna arbetslivet är att jämföra det med vad som 
inom forskningen och i andra sammanhang har ansett utgöra det goda arbetet. Två bilder 
kan vara intressanta att lyfta fram. Den första är från 1973 och ges av Walton (1973 
refererad i Huzzard, 2003). Walton säger att ”…improvements in the quality of working 
life (QWL) need to focus on the following factors; A just rewards system with minimum 
guarantees; A safe and healthy physical and psychosocial work environment; Job design 
based on the needs of both workers and their organisations; Employment security with 
prospects for internal career advance; A working climate with a positive social 
atmosphere and social integration; Clearly articulated individual rights; Worker 
participation in decision making; Due limits to the encroachment of one’s working life on 
one’s life beyond the workplace; Social relevance - an instilling of employee conviction 
that the organisation would act with social responsibility and honesty in its dealings 
externally.” (sid 20) 
 
Det intressanta med denna bild är att många av punkterna ovan är svåra att leva upp till 
eller inte har samma relevans eller betydelse i dagens mer gränslösa, fria och flexibla 
arbeten. De har sin utgångspunkt i en mer traditionell byråkratisk organisation och ett 
tydligt och ömsesidigt förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
  
Huzzard (2003) sammanfattar vad som utmärker QWL i dagens arbetsliv utifrån 
arbetsbreddning (ex utökade uppgifter); arbetsberikande (större ansvar i vertikalt led 
inom uppgifter som traditionellt ses utföras av ledningen, exempelvis planering, 
kvalitetskontroll, problemidentifikation och problemlösande, budgetering och 
kundkontakt); deltagande; autonomi (makt över självregelring av delar som arbetstakt, 
arbetsmetoder – detta brukar benämnas som empowerment) och ett genomarbetat 
utvecklingsarbete (bland annat att individen får påverka sin egen utveckling). 
 
Denna bild ligger i stora drag i linje med vad som utmärker det nya och gränslösa arbetet. 
En fråga man då kan ställa sig, och som detta arbete ska försöka besvara, är om denna 
sinnebild för det goda arbetet alltid är av godo för arbetaren och vad som krävs för att 
kunna hantera detta?  
 
En indikation på att det goda arbetet inte är helt gott ges av (Huzzard, 2003); 
 

However, it is an oversimplification to equate intensive work systems with Taylorism and 
sustainable work systems with departures from Taylorism to what have often been coined 
in the literature as ‘post-bureaucratic organisations’. Recent international statistics on 
stress, burnout and healthy work organisations suggest that many ‘newer’ organisations are 
consuming rather than regenerating their human resources (sid. 61). 
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Huzzard (2003) skriver vidare att så kallade “empowered workers” många gånger 
förlorar sin känsla av riktning i sitt arbete och att de, på grund av frånvaron av 
byråkratiska strukturer, har svårt att sätta gränser kring vad de ska göra, hur de ska göra 
det och inom vilken tid.  

Teoretiska utgångspunkter - Kegans subjekt-objekt teori 
Empirisk forskning kring vuxnas utveckling är ett stort och väletablerat område (dock 
inte så utbrett i Sverige). Jag har valt att använda mig av den teoribildning som beskrivs 
av Kegan (Kegan, 1979, 1982). Även om olika teorier inom vuxenutveckling presenteras 
på lite olika sätt och betonar olika delar finns det stora likheter. Kegans teorier som 
presenteras nedan ger därför en god och representativ bild av forskningen kring vuxnas 
utveckling.       
 
Kegan beskriver en syn på människan som säger att det som i grunden utmärker 
människan är att vi är en meningsskapande varelse. Han säger vidare att vårt sätt att 
skapa mening sker utifrån vissa psykologiska ramar (Kegan, 1979). Dessa ramar har en 
inre, universell, logik som kan beskrivas i termer av en subjekt-objekt balans. Objekt kan 
beskrivas som något vi kan relatera och förhålla sig till. Något individen kan kontrollera, 
undersöka och vara ansvarig för. Subjekt är något vi per definition inte kan ta ansvar för. 
Något vi är inbäddade i. Man kan beskriva det som att det som är subjekt är något vi är 
och det som är objekt är något vi har. Ett annat sätt att beskriva det är att subjekt är något 
man ser med medan objekt är något man kan se igenom. Subjekt och objekt kan även 
beskrivas som själv och andra. Det som utgör subjekt är det som utgör ens själv, det man 
är, och objekt utgör det man tar som andra, det självet kan förhålla sig till. Kegan 
beskriver fem olika subjekt-objekt balanser som han benämner ”orders of consciousness” 
och vilka kan ses som olika steg i utvecklingen (Kegan, 1979). Dessa balanser kan ses 
som olika förhållningssätt för meningsskapande som individen förstår sin omgivning och 
sig själv igenom (Kegan, 1979). Varje ny balans är mer komplex och differentierad än 
tidigare balanser och kan därför hantera en komplexare omgivning.   
 
Exempelvis kan ett litet barn på fyra år ha sina perceptioner som subjekt vilket innebär att 
saker är det man uppfattar dem att vara. Människor ser t ex inte små ut på långt håll utan 
ÄR små. Barnet är sina sinnesintryck. När sedan barnet blir äldre och perceptioner flyttar 
över till att bli objekt så har barnet sinnesintryck istället för att vara dem., Människorna 
SER små ut men de är inte små. På detta sätta fortsätter utvecklingen men nya subjekt-
objekt balanser och inom varje ny balans så kan individen endast handla och tänka utifrån 
sin aktuella struktur.  
 
Förändringen mellan de olika nivåerna är kvalitativ eller transformativ i och med att en 
ny nivå införlivar den gamla och utgör ett nytt och fundamentalt annorlunda sätt att skapa 
mening. Utvecklingen drivs framåt genom att individen utsätts för en stimulerande och 
utmanande miljö som samtidigt verkar stöttande och trygg (Kegan, 1982). Delar som att 
få återkoppling på vårt beteende och att få ta del av perspektiv som utmanar våra egna 
invanda idéer är viktiga för utvecklingen liksom att vi ställs inför krav vi inte riktigt kan 
hantera. Kraven bör dock inte vara för svåra eller för utmanande.   
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Det är här viktigt att betona att när jag talar om att vi befinner sig på olika 
utvecklingssteg eller balanser så betyder inte det att vi är helt låsta inom ett visst steg. Det 
handlar mer om att vi är centrerade kring ett steg och att de flesta dragen och uttrycken i 
vårt sätt att organisera mening överensstämmer med olika typiska steg. Jag kommer 
därför i arbetet beskriva det som att en individ befinner sig inom olika renodlade balanser 
eller steg och har samtidigt i åtanke att detta av läsaren kan uppfattas som stelt och 
stereotypiskt kategoriserande. Detta är dock nödvändigt för att förenkla analysen inom 
ramen för detta arbete.   
 
Som benämning till de olika förhållningssätten har jag valt att använda svenska 
översättningar som de uttrycks i Kjellström (2005) och beskrivningarna utgår från Kegan 
(1979) om inget annat anges. Kegan beskriver även ett steg 0 där barnet är helt 
odifferentierad från sin omgivning och alltså helt inbäddad i den. Här finns inget som 
barnet har som objekt. Jag börjar dock min beskrivning på steg 1. Förutom i steg 1 
förekommer inga åldershänvisningar. Detta för att betona att stegen inte är knutna till en 
viss ålder utan är potentiella steg i en utveckling som kan skilja sig mellan olika 
individer.  

Steg 1: Ett impulsivt förhållningssätt 
Detta steg utvecklas vanligtvis i två- till sexårsåldern. Som subjekt har barnet sina 
impulser och perceptioner och man kan förstå att barnets fysiska, sociala och inre värld är 
extremt labil. Som objekt har barnet sina reflexer. Barnet är egocentriskt och utgår från 
att andra tycker och känner som det själv gör. Det är också först nu som barnet upplever 
en värld separat från det själv. Att vara inbäddad i sina impulser och perceptioner innebar 
att världen förändras när barnets syn på den förändras och fantasier spelar därför en stor 
roll. Vem jag är, identiteten är starkt knuten till det som barnet för stunden tänker på.  

Steg 2: Ett Imperialistiskt förhållningssätt 
Här har perceptioner och impulser flyttats över till objekt och barnet kan nu koordinera 
och koppla samman olika perceptioner och uppleva att personer eller saker har varaktiga 
egenskaper. Som nytt subjekt i denna balans finns nu våra behov, önskningar och 
intressen. Vi ser alltså världen genom våra behov och önskningar. I detta steg föds rollen, 
både vår förmåga att inta andras roller eller min roll som barn gentemot föräldern. Men 
barnet kan inte integrera olika behovsperspektiv vilket exempelvis skulle behövas för att 
känna skuld. Jag bedömer världen utifrån hur den möter mina behov och önskningar och 
motiverar mitt handlande utifrån vad som är bäst för mig själv. Jaguppfattningen är 
knuten till yttre beteenden och vad jag exempelvis kan och gillar.       

Steg 3: Ett socialiserat förhållningssätt 
Här har behov, önskningar och intressen flyttat över till objekt. Det betyder att jag nu kan 
reflekterar över dessa och ta ansvar för dem och samordna dem med andras behov. 
Självet kan nu hantera flera röster inom sig självt, det behöver inte längre bara vara 
fokuserad på vad rösten där ute ska säga och tycka. Men begränsningen för självet ligger 
i att konsultera sig själv om denna delade verklighet, för att det är denna delade 
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verklighet. Man är sina relationer och har dem som subjekt. Kegan beskriver 
ambivalensen som upplevs i detta steg som att  
 

Stage three´s ambivalences, e.g., or personal conflicts, are not really conflicts between 
what I want and what someone else wants. When looked into they regularly turn out to be 
conflicts between what I want to do as a part of this shared reality and what I want to do as 
a part of that shared reality. To ask someone in this evolutionary balance to resolve such a 
conflict by bringing both shared realities before itself is to name precisely the limits of this 
way of making meaning. “Bringing before oneself” means not being subject to it, being 
able to take it as object, just what this balance cannot do” (sid. 14).   

 
Då individen inte kan ta sina sociala relationer som objekt så organiseras dennes mening 
utifrån omgivningens förväntningar. Vårt själv finns inte riktigt inom oss utan mer i 
relationen mellan personen och omvärlden. Vår identitet blir därför starkt knuten till nära 
sociala relationer.  
 
Även delar som värderingar och roller är subjekt till vårt meningsskapande. Detta betyder 
att vi ännu inte kan ta ansvar för dem och aktivt reflektera över och kritiskt granska dem. 
För rolltagandet innebär det att individen kan ta ansvar för en roll och utföra den inom 
ramarna som finns. Att sätta egna gränser och sätta dem i relation till andra kommer att 
bli svårt. Individen kan ta ansvar för sin roll men inte över sin roll. Att upprätthålla 
gränser och sätta gränser innebär ett ständigt skapande och omskapande av roller och inte 
bara ett troget följande och utförande av rollen. Den kompetens som krävs för detta är 
något som är utmärkande för steg 4, ett livsförfattande förhållningssätt (Kegan, 1994).  
 
Ett annat problem för detta förhållningssätt är hur ansvar hanteras. Individen tar här lätt 
på sig ansvar för sådant som inte är hans eller hennes och tilldelar ansvar till andra som 
inte är deras. En person med detta förhållningssätt kan uppleva det som om bara andra 
skulle agera annorlunda så skulle allt bli bra. Personen kan inte se att han/hon själv är 
ansvarig för sitt inre liv och letar i omgivningen efter lösningar och svar. Då personens 
identitet utgörs av sina relationer blir personen psykologiskt beroende av andra. Då de är 
en del av identiteten blir det viktigt hur de mår och personen tar lätt ansvar för deras 
upplevelser, de är en del av en själv. Personen kan även tilldela andra ansvaret för sina 
egna känslor. (Kegan, 1994) En stor del av den vuxna befolkningen befinner sig enligt 
Kegan i denna balans (Kegan, 1994). Detta beskrivs närmare under rubriken ”fördelning i 
population”.  

Steg 4: Ett livsförfattande förhållningssätt 
Här har nu den interpersonella världen, värderingar och roller blivit objekt. Detta innebär 
att vi nu har relationer istället för att vi är våra relationer. Man kan säga att det först nu 
skapas ett självständigt och över tid sammanhållet själv och identitet. Vi kan nu integrera 
olika relationer och hantera dem inom en gemensam struktur. Omgivningen skapar inte 
vårt själv direkt utan indirekt genom granskning och övervägande. Vi kan först nu på 
riktigt ta ansvar för vårt liv, våra värderingar, trosföreställningar, roller etc. Vi kan nu 
kritiskt granska grunderna för olika auktoriteter och idéer och skapa vårt eget 
värdesystem. Men det som nu är subjekt är själva den organisationen som administrerar 
allt detta (Kegan kallar detta ”the institution”). Organisationen ur vilken vår mening, våra 
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principer, syften och verklighet uppstår. Men då denna administration är subjekt så kan 
den inte granskas. Denna balans är därför enligt Kegan med nödvändighet ideologisk 
(Kegan, 1979). Vi kan därför inte ifrågasätta våra egna grundantaganden då vi är dessa.  
 
I steg 3 var det viktigaste vad omvärlden tyckte, var jag omtyckt? Här ligger fokus på att 
hålla sig själv samman, sin självständighet. Om steg 3 utgjorde ett psykologiskt beroende 
så utgör steg 4 ett psykologiskt oberoende. Vi kan därför också se andra mer tydligt för 
den de är som självständiga, från oss avskiljda individer. Viktigt i detta steg är alltså att 
bevara den egna identiteten och att ha kontroll. Konsekvensen blir dock att vi får svårt att 
distansera oss från oss själva och se vårt perspektiv som ett av många. I arbetslivet kan 
detta innebära att vi starkt identifierar oss med vårt yrke, vår roll och våra prestationer 
och en attack mot dessa kan upplevs som en attack mot vår identitet. Vi kan alltså ha 
svårt att koppla oss fria från exempelvis våra prestationer och ett misslyckande kan ses 
som ett misslyckande av oss som person (Kegan, 1994).      

Steg 5: Ett självtransformerande förhållningssätt 
Det sista steget som Kegan beskriver innebär att individen kan göra sig fri från den 
organisationen ur vilken vår identitet i det tidigare steget var ursprunget ur. Det finns nu 
ett själv som sköter denna organisation eller administration. Kegan (1982) beskriver detta 
nya förhållningssätt som 
 

The capacity to coordinate the institutional permits one now to join others not as fellow 
instrumentalists (ego stage 2) nor as partners in fusion (ego stage 3), nor as loyalists (ego 
stage 4), but as individuals – people who are known ultimately in relation to their actual or 
potential recognition of themselves and others as value-originating, system generating, 
history-making individuals. The community is for the first time a “universal” one in that all 
persons, by virtue of their being persons, are eligible for membership. (sid. 104)    

 
Självet är alltså inte längre begränsat till medlingen och kontrollen av det interpersonella 
som utmärker steg 4 utan kan utöka detta och medla mellan sin egen och andras 
institutioner (Kegan, 1982). Utmärkande för detta steg är förmågan att kunna sätta hela 
system i relation till varandra. Man kan förhålla sig till omgivningens förväntningar och 
dessutom till sitt eget livsperspektiv och dessa i relation till varandra. Just förmågan att 
ställa sig utanför sig själv och relatera sig själv till ett större sammanhang är en styrka i 
detta steg. I ett livsförfattande förhållningssätt är autonomin central och att göra sin röst 
hörd. Med ett självtransformerande förhållningssätt kan själva denna autonomi tas som 
objekt och kritiskt granskas på distans. I arbetet innebär detta att man inte längre är sina 
uppgifter, prestationer, karriärer utan man har en karriär. Funktionen och prestationen 
hos självet som organisation är inte längre ultimat och ett mål i sig utan man ser sitt själv, 
sin organisation som en del i ett större sammanhang.  

Fördelning i population 
För att bättre förstå vilka möjligheter individen har att hantera de krav det moderna 
arbetslivets ställer så kan fördelningen hos befolkningen inom de olika stegen som 
beskrivits vara av intresse. De undersökningar som har gjorts är gjorda i USA men 
resultaten därifrån kan ändå ge en fingervisning kring hur det ser ut i Sverige. Kegan 
(1994) beskriver att undersökningar visar att uppskattningsvis så har 50-60% av den 
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vuxna befolkningen inte utvecklat ett livsförfattande förhållningssätt och de flesta av dem 
befinner sig inom ett socialiserat förhållningssätt eller i en övergång mellan de två. 
Ungefär 30 % har utvecklat ett livsförfattande förhållningssätt. I studierna är det väldigt 
få och ibland inga som har utvecklat ett självtransformerande förhållningssätt. 
 

Syfte 
Syftet är att ta reda på vilka psykologiska förmågor i termer av vuxenutvecklingssteg som 
krävs för att hantera kraven som ställs på individen i det moderna arbetslivet. 

Metod 
Metoden bestod av två huvudsakliga steg. I ett första steg användes tidigare forskning för 
att få fram vilka krav som ställs på individen i det moderna arbetslivet. I steg två 
analyserades sedan dessa krav utifrån ett vuxenutvecklingspsykologiskt perspektiv.  
 
I steg ett fokuserades främst på svensk forskning. Detta dels för att avgränsa en första 
sökning och dels för att intresset i första hand var inriktat på svenska förhållanden. 
Sökningen avgränsades även till att gälla psykologiska krav och inte exempelvis fysiska 
krav. Sökorden som användes var ”Det moderna arbetslivet”, ”Postmoderna arbetslivet”, 
”Flexibilitet”, ”Transition”, ”Individen i arbete”, ”Psykologiska konsekvenser”, 
”Förändring”, ”Post-”, ”Organisationsteori”, ”Modern” och sökningen skedde på 
Arbetslivsinstitutets bibliotek, Stockholms universitets bibliotek och Stockholms 
stadsbibliotek. Efter denna första sökning lästes relevant litteratur igenom och vidare 
sökningen gjordes sedan genom en ”ancestry approach”; referenserna i litteraturen gav 
uppslag till ny litteratur. Litteraturen lästes med perspektivet, vilka krav (psykologiska) 
som ställs på individen i det moderna (svenska) arbetslivet, och kunde både vara explicit 
uttryckta i texten eller tolkas fram. Olika krav kategoriserades sedan successivt till en mer 
abstrakt och sammanhållen form.    
 
I steg två genomfördes först en litteratursökning i området vuxenutvecklingspsykologi. 
Främst begränsades sökningen till litteratur med utgångspunkt i Kegans (Kegan 1979, 
1982, 1994) teorier men även annan närliggande litteratur användes och hittades främst 
genom ancestry approach och genom diskussion med handledaren.  
 
Kraven från steg ett analyserades sedan utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv 
med utgångspunkt i Kegans teorier om olika utvecklingssteg eller balanser för 
meningsskapande (se teoretiska utgångspunkter). Analysen utgick från de tre steg som 
var av relevans för vuxna människor.   
 
Jag vill här också nämna att då perspektivet i detta arbete är det svenska arbetslivet så 
ligger tyngdpunkten som nämndes ovan på svensk forskning. ”Gränslöst arbete” är ett 
stort svenskt gemensamt forskningsprojekt mellan Arbetslivsinstitutet och Psykologiska 
institutionen vid Stockholms universitet och mycket material har hämtats därifrån. En 
person som är medförfattare till många av rapporterna inom detta projekt är Allvin vilket 
får till konsekvens att många av referenserna i arbetet heter ”Allvin et al.”. Det är viktigt 
att läsaren inte får uppfattningen att det endast skulle vara Allvins forskning som ligger 
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till grund för resultaten i arbetet utan många olika forskare inom olika discipliner finns 
representerade.  

Resultat och diskussion 
Resultatet presenteras utifrån ett antal krav eller förväntningar som ställs på individen i 
det moderna arbetslivet. Dessa krav eller förväntningar analyseras och diskuteras sedan 
var för sig utifrån ett utvecklingsteoretiskt perspektiv under rubrikerna handlingsförmåga. 
Med handlingsförmåga avses individens förmåga att utifrån sin utvecklingsbalans kunna 
bemöta och handla utefter de krav som ställs. Handlingsförmågan analyseras utifrån de 
tre förhållningssätten socialiserat (steg 3), livsförfattande (steg 4) och 
självtransformerande (steg 5) då det är dessa som framför allt avser den vuxna 
befolkningen. De tre förhållningssätten används utifrån deras relevans för respektive 
krav.    
 
Det är viktigt att komma ihåg att det moderna arbetslivet, som i olika sammanhang kallas 
för informationssamhälle, tjänstesamhälle, postmodernistiskt eller postindustriellt 
samhälle, innehåller både det nya och det gamla. Och att detta nya även tar olika former 
och är nytt i olika stor utsträckning. Vad som nedan beskrivs som olika krav eller 
förväntningar behöver därför inte alla samtidigt gälla för en person men kan i extremare 
fall vara aktuella för en person. De ska alltså snarare ses som en övergripande och 
sammanfattande bild av krav som finns och tendenser och riktningar som växer fram i det 
som jag benämner som det moderna, postindustriella samhället.    
 
En viss överlappning mellan kraven kan förekomma men jag anser dem ändå tillräckligt 
fristående för att presenteras som skilda aspekter på detta fenomen.  

Krav 1: Att skapa eller äga vårt arbete 
Arbetets gränslösare och flexiblare karaktär medför konsekvenser kring ägandeskap i 
arbetet. Under industrialismen och lönearbetets intåg innebar arbete att under en viss tid, 
på en viss plats utföra vissa definierade uppgifter. Uppgiften utfördes inom en viss roll 
enligt byråkratiska principer (Allvin et al., 1999). I dagens flexiblare och mer avreglerade 
organisationer styrs arbetet av mer generella bransch, kund och marknadskrav (Allvin et 
al., 1998) och det är upp till individen att utefter detta genom en ständig tolkningsprocess 
utforma och driva sitt arbete. Arbetet blir mindre formaliserat och befattningar och titlar 
spelar inte längre samma roll (Allvin et al., 1998). Detta leder till att arbetet blir mer 
bundet till en person. I denna typ av arbeten blir man inte tilldelad ansvar utan man tar 
ansvar och själva ansvaret knyts därmed till en person och inte en funktion (Allvin et al., 
1999). Hela arbetssituationen knyts mer och mer till individen och arbetet skapas genom 
dennes handlingar.  
 
Utifrån diskussionen i inledningen om starka och svaga situationer framträder en 
paradox. Samtidigt som de traditionella mekanismerna för att skapa organisatorisk 
commitment, vilket på svenska kan översättas med organisatoriskt engagemang, så som 
stabilitet, socialisering och starka kulturer försvagas så ökar behovet av engagemang hos 
medlemmarna. I starka situationer bestämmer delar som hierarkisk struktur, 
belöningssystem och normativa ramar mycket av de anställdas beteende. I svaga 
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situationer flyttas detta över till personliga faktorer som personlighet och självbild 
(Shamir, 1998). Denna i olika avseenden allt starkare personliga koppling till arbetet kan 
alltså uttryckas som en förväntning på individen att själv inneha ägandeskapet till sitt 
arbete. Vi äger dem i den bemärkelsen att vi inte bara utför en förutbestämd av maskiner 
styrd uppgift utan vi förväntas att själva ta ansvar för att utforma, skapa och ta ansvar för 
vårt arbete. Så även om organisationen fortfarande äger våra arbeten genom anställningen 
så är det den enskilda medarbetaren som äger sitt jobb.  
 
Detta innebär också att det måste finnas möjligheter för individen att identifiera sig med 
organisationen och i dagens samhälle ställer individen många gånger högre krav på att 
arbetet ska passa in i livsprojektet och vara samstämmigt med ens egna värderingar 
(Hallqvist, 2005). Här finns alltså en ömsesidigt beroende mellan företag och anställd.  

Handlingsförmåga  
Detta att skapa och äga våra arbeten ställer krav på något bortom ren yrkeskompetens. 
Det kräver att vi kan uppfatta oss själva som en aktiv och självständig skapare av våra liv. 
Att vi kan sammanföra olika intressen och hantera olika relationer inom ramen för vår 
uppgift. Kravet ställs alltså på oss att själva skapa istället för att bli skapad av vår 
omgivning. Utifrån Kegans utvecklingsnivåer kan man tydligt se att detta är kompetenser 
utmärkande för steg 4, ett livsförfattande förhållningssätt. Här finns förmågan att se sig 
som skapare av sitt liv och att kunna hantera relationer som objekt och då integrera flera 
subrelationer till en komplex relation (Kegan, 1979).  
 
En person som utgår från ett socialiserat förhållningssätt skulle söka svaren i omvärlden 
och inte kunna se sig som självständig skapare då inget självständigt själv ännu finns. 
Han eller hon skulle lätt uppleva det som en svårighet att hålla sitt själv samman i arbetet 
med att utifrån olika intressen försöka skapa sig sin egen bild (Kegan, 1982). Självet 
finns ju så att säga där ute i relationerna och det en med ett socialiserat förhållningssätt 
framför allt försöker göra är att vara i linje med dessa relationer, inte att förhålla sig till 
dem och skapa sitt egna förhållningssätt (vilket kräver ett förhållningssätt på nivå 4). 
 
En organisation som karaktäriseras utifrån vad som ovan beskrevs som en stark situation 
fungerade troligen för många i en steg 3 balans som just det stöd denna balans söker. Det 
bidrog med normativa ramar och hierarkiska strukturer, starka kulturer och stabilitet för 
att vägleda individens beteende. Denna miljö ställde alltså inte dessa krav på individen 
utan försåg individen med detta stöd. I de svagare situationerna som allt mer präglar 
många organisationer och arbeten ställs krav på att detta stöd, eller förmåga, finns inom 
individen själv. Vi erbjuds exempelvis inte en tydlig och färdig roll utan vi måste själva 
skapa och ta ansvar för vår roll. Detta kräver alltså en balans på steg 4. Jag återkommer 
senare till detta om roller. 

Krav 2: Att själva ta initiativ och styra, korrigera och utvärdera vårt arbete 
I krav 1 beskrevs det ökade personliga ansvaret och ägandeskapet över våra arbeten. Men 
vi förväntas även att självständigt driva och initiera olika uppgifter. I en traditionell 
organisation regleras och definieras individens arbete av tydliga strukturer och ramar. 
Organisationen ger individen uppgifter, ansvar, information, feedback etc. Idag ställs 
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denna mer strukturerade bild mot en som innebär att ansvaret för dessa delar läggs på 
individen. Individen förväntas ta initiativ och agera med ett stort mått av autonomi . Det 
är dessutom så att det mer gränslösa arbetet inte bara ger individen möjligheter att själva 
strukturera arbetet, det kräver det av individen (Allvin et al., 1998). Att individen blir mer 
självständig i skapandet av sitt eget arbete innebär också att hon blir mer utelämnad i det 
vilket ställer stora krav på socialt stöd och personliga resurser (Allvin et al., 1998; 
Magnusson, 1999). Vi kan säga att arbetslivet har blivit mer individualiserat (Allvin et 
al., 1998; Allvin, 1997). 
    
Här är det viktigt att lyfta fram att styrningen av arbetet sker annorlunda idag. Den riktar 
sig mer till individen, är abstraktare och mer mental till sin natur. Man styr genom 
tekniker istället för fasta regler. Man styr genom att strukturera (riktade tekniker för att 
styra individens arbete genom bland annat gemensamma utbildningar, personalträffar, 
utvecklingssamtal, kartläggning av resultat, personkännedom) och motivera individen 
(företagsövergripande symbolsystem) (Allvin et al., 2005). Teknikerna syftar till att 
omdirigera den anställde från regler till syftet med verksamheten, från procedur till 
resultat och från kollegor till kund (Allvin et al., 2005). Allt detta ställer mycket större 
krav på individen att själv sköta den direkta regleringen av sitt arbete. Det som dock 
framför allt strukturerar arbetet är målet för arbetet och därav följer ett starkt 
målmedvetet handlande vilket då i sin tur bidrar till att individen som beskrevs tidigare 
måste ta initiativ, ansvara för och driva mot dessa mål (Allvin et al., 1998). Ibland ingår 
även själva definieringen av målen i arbetsuppgiften (Allvin et al., 2005)   
 
När arbetsuppgiften knyts allt starkare till individen och denna förväntas äga, initiera, ta 
ansvar för och driva sitt arbete följer även att ansvaret för att få och söka återkoppling 
läggs på individen (Allvin et al., 1998). Detta ställer krav på att kunna läsa av om man är 
på rätt väg, när och på vad man behöver återkoppling och av vem. Medarbetaren måste 
alltså ha förmågan att i avsaknad av tydliga styrinstrument och avstämningspunkter, själv 
utifrån mer övergripande mål och värden ta initiativ till att utvärdera, söka återkoppling 
på och korrigera sitt arbete. I brist på mätbara och tydliga indikatorer på resultatet av sitt 
arbete kan exempelvis lönen fungera som ett objektivt mått på den personliga 
prestationen (Allvin et al., 1998)  
 
I det allt mer individualiserade arbetslivet och samhället kan individen uppleva större 
frihet och självständighet men det kan också innebära utanförskap. De nya kraven som 
beskrevs ovan kan göra att individen känner sig ensam, isolerad och utelämnad. Det finns 
flera situationer där detta kan uppstå. Att krav ställs på ständig kompetensutveckling men 
det blir upp till individen att själv ta hand om och driva den; bristen på ett tydligt socialt 
sammanhang som stöd och möjlighet till informationsutbyte; en mer existentiell 
ensamhet med avsaknad av bekräftelse, både på person och prestation, och ett tydligt och 
meningsfullt sammanhang. (Allvin et al., 1999)  
 
När allt större ansvar tillskrivs individen så blir följden att arbetets och organisationens 
framgångar och motgångar allt mer kopplas till individen. Allvin et al., (1998) skriver att 
”När individen investerar så mycket av sin person och attribuerar så mycket till sin 



 20

person sätter hon också sig själv på spel, och får följaktligen själv ta konsekvenserna, i 
medgång såväl som i motgång.” (sid. 9)  
 
En annan konsekvens av denna allt mer individualiserade arbetsmarknad beskrivs av 
Allvin et al. (1999) där individen befinner sig i ett ”förvirrande spänningsfält av dubbla 
budskap i form av oklara eller motstridiga förväntningar” (sid. 39). Detta spänningsfält 
skapas av att individen förväntas agera självständigt och ta ansvar samtidigt som 
”individen, kollegor eller de organisatoriska villkoren förutsätter underordning och 
auktoritetstilltro” (sid. 39). Denna konflikt kan alltså både manifesteras som en konflikt 
mellan individ och omgivning och som en konflikt inom individen mellan dess inre 
traditionsbundna auktoritetsstyrda jag och dennes mer flexibla strategier.  

Handlingsförmåga 
Ett tydligt uttryck för att de nya kraven i arbetslivet med friare yrken uppfattas olika ges 
av Allvin et al., (2005) i deras intervjustudie av mer gränslösa yrken som exempelvis 
frilansjournalister. Några var väldigt entusiastiska. De gav uttryck för en stark självkänsla 
och såg sig själva som framgångsrika, utvalda och i framkanten. De var även starkt 
identifierade med sitt arbete och framgången i yrket hänvisade de till sin egen förmåga. 
Den motsatta sidan var dock de som uttryckte tvivel på sig själva och hos vilka delar som 
kompetens och personlig utveckling var fyllda med hot och krav. Dessa vitt skilda bilder 
av samma krav kan tolkas och delvis förklaras i ljuset av ett utvecklingsperspektiv där 
den utvalde besitter en handlingsförmåga på minst steg 4 och tvivlaren är på steg 3 eller 
lägre.  
 
Drath (1990) skriver att individen på steg 4 utvecklar interna standarder och 
förväntningar på självet som han eller hon sedan försöker leva upp till. Ett system på steg 
4 har sina egna regler och regleringar, lagar och normer. En individ på steg 4 kan bli 
påverkad av andras system men bara på så sätt att det går igenom individens egen 
administration (Drath, 1990). Alla dessa utmärkande drag för steg 4 är avgörande för vår 
förmåga att själva styra, utvärdera och korrigera vårt arbete. Drath skriver vidare att 
utmärkande för ett livsförfattande förhållningssätt är att det har styrkor inom tre områden; 
”Fokus och driv, pålitlighet och ansvarstagande, och en överensstämmelse mellan sitt 
självsystem och organisationens system” (sid. 492). Detta skulle kunna ses som urtypen 
för den självgående och drivande medarbetaren som värderas högt i dagens arbetsliv.  
 
Utifrån kraven som beskrevs ovan blir det tydligt att denna förmåga till ett självständigt 
förhållningssätt är nödvändig. Nödvändig för att arbeta utifrån ett syfte istället för efter 
regler och att arbeta mot resultat istället för en bestämd procedur. Detta blir än tydligare 
om målen och resultaten är mångtydiga och föränderliga och de innebär att olika 
intressen och uppfattningar ställs mot varandra. Ett socialiserat förhållningssätt slits här 
mellan dessa intressen och har dessutom svårt att ställa olika perspektiv mot varandra och 
innefatta dem i ett eget norm- och värderingssystem (Kegan, 1982, 1994). När dessutom 
fokus flyttas från kollegor till kund får steg 3 det än svårare att hantera de motstridiga 
krav som kunden respektive arbetsgivaren ställer. 
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Vad gäller kravet på att själv söka återkoppling på sitt arbete får även detta konsekvenser 
för de olika balanserna. Som tidigare beskrivits så uppstår, eller konstrueras, självet hos 
ett socialiserat förhållningssätt i relation till omgivningen (Kegan, 1979).  Denna person 
är alltså känslomässigt beroende av sin omgivning och definieras utav densamma. När 
han eller hon sedan får återkoppling tas den per se emot som en värdering eller 
beskrivning det egna jaget. Förmågan att differentiera sak och person är ännu ej 
utvecklad. Hos en som utvecklat ett självförfattande förhållningssätt kan denna bedöma 
och hantera olika perspektiv utifrån en egen referensram (Kegan, 1979). Denna person, 
som ofta agerar väldigt målinriktat, har förmågan att bedöma informationen i 
återkopplingen utifrån hur den relaterar och bidrar till målet och särskilja detta från sin 
egen person.  
 
En parallell till detta är den syn som lärs ut idag i olika kurser kring hur god och riktig 
feedback bör ges. Man talar om att ge feedback genom Jag-budskap (Kegan, 1994). Det 
innebär kort att du bör ge feedback på hur den andra personens beteende påverkar dig och 
hur du tänker och känner inför det som sker och alltså inte lägga skulden på den andra. 
En som befinner sig helt inbäddad i steg 3 kommer dock, trots denna ödmjuka och 
ickedömande feedbackmetod, att uppfatta det som en kritik mot den egna personen 
(Kegan, 1994). En konsekvens jag ser av detta är att aktivt söka återkoppling på sitt 
arbete kommer inom denna balans upplevas som att ständigt utelämna sig själv och 
utsätta sitt egna jag för granskning och kritik. Något som antagligen kan uppfattas som 
tämligen obehagligt och stressande för individen. 
 
Denna skillnad i hur återkoppling uppfattas kan även få konsekvenser i hur de dubbla 
budskap som beskrevs ovan hanteras. Individen ska både agera självständigt och 
underordna sig. Även här kommer följaktligen steg 3 till korta då den dels antagligen har 
svårt att uppfatta det dubbla budskapet (vilket är en förutsättning för att kunna ta ställning 
till det) och dels kommer att ta båda budskapen på allvar samtidigt som förmågan att 
bedöma dem och införliva dem under ett övergripande eget normsystem saknas (Kegan, 
1994), en förmåga som steg 4 har utvecklat. Steg 3 behöver alltså en omgivning som 
hanterar detta dubbla budskap vilket exempelvis skulle kunna utgöras av en chef/ledare 
som kan se och hantera denna problematik. Om än steg 4 kan se och utifrån ett eget 
system hantera de dubbla budskapen förstår den fortfarande det som en konflikt eller 
motsättning mellan yttre budskap och skeenden. Förmågan att se konflikter som inre 
motsättningar är ännu relativt dåligt utvecklad, en förmåga som utvecklas allt mer på 
vägen mot steg 5 (Kegan, 1994).    
 
Trots de uppenbara fördelarna med att i dagens arbetsliv agera utifrån en balans 
motsvarande steg 4 finns det även här svagheter (varav en nämndes ovan). En sårbarhet 
med detta förhållningssätt är att de starkt sammanknippar sin identitet med sitt yrke, sin 
roll och sina prestationer. Detta kan leda till att kritik mot prestation uppfattas som kritik 
mot sin identitet och ett misslyckande i yrket uppfattas som ett misslyckande av en själv 
som person. Det finns också stor risk att en person med ett livsförfattande förhållningssätt 
som har ett yrke utan tydliga gränser där den inre drivkraften och det inre 
regleringssystemet sätter gränser driver sig själv in i arbetsnarkonami (Drath, 1990). En 
individ på steg 4 har ju inte förmågan att reflektera över och kritiskt granska sin egen 
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administration och det som uppstår därifrån och kan därför inte ifrågasätta och förhålla 
sig till sina egna standarder utan han eller hon är dessa standarder och drivkrafter. För att 
kunna förhålla sig till detta så skulle en balans kring steg 5 behövas, ett 
självtransformerande förhållningssätt. Kanske kan man här se en del i förklaringen till 
den allt större utslagningen inom arbetslivet i vår bristande förmåga att hantera vår egen 
självständighet? Som tidigare nämnts är det ju troligtvis endast en mycket liten del av 
befolkningen som har utvecklat ett meningsskapande runt steg 5.        

Krav 3: Att skapa vår egen rågång  - mellan arbete och fritid och förhålla oss till olika 
och skiftande, värden, normer och mål  
Samhället håller på att avtraditionaliseras, arbetet avregleras och normsystemen luckras 
upp och institutionerna (vård, skola, omsorg och kyrkan) är på väg att förlora sin 
traditionella roll. Individen får flera och motstridiga normer att försöka förhålla sig. Det 
finns inga självklara rätt och fel, ingen bestämd utgångspunkt så det blir upp till individen 
att själv ta ställning och försöka formulera sina frågor och söka sina svar (Allvin et al., 
2005; Beck, 2000). Studier visar att människor allt mer hänvisar till inre motiv för sina 
handlingar och dessa motiv blir allt mer differentierade. En bidragande orsak till detta är 
det allt otydligare och individualiserade arbetslivet och samhället (Allvin et al., 2005). 
 
Institutionerna och traditionerna bidrog till en känsla av att tillhöra något större. När 
dessa inte längre utgör en trygghet för individen skapas en känsla av ensamhet och 
individen blir mer utlämnad till marknadens godtycklighet. Arbetslivet blir personligt 
präglat och individens tillvaro utgörs av ett personligt projekt som inte är en del av ett 
större kollektiv (Allvin et al., 2005)  
 
I det moderna samhället får materiellt välstånd och trygghetsvärden allt mindre betydelse 
och icke-materiella, postmaterialistiska, värden som självförverkligande och 
livstillfredsställelse antas få ökad betydelse. Detta är en följd av att de som har växt upp 
under efterkrigstiden har fått sina grundläggande materiella behov tillfredsställda. De har 
även fått en längre utbildning än tidigare och tillsammans med medias allt större 
inflytande och intrång i vardagen har dessa faktorer bidragit till en värderingsförskjutning 
i samhället. Hagström (1991) Denna utveckling går att se i ljuset av Maslows behovsteori 
som säger att lägre behov måste vara uppfyllda innan högre behov kan eftersträvas. 
Fysiologiska och fysiska trygghetsbehov antas vara nödvändiga att tillgodose innan det är 
möjligt att tillfredsställa behov av gemenskap och bekräftelse. Dessa behov behöver i sin 
tur vara tillfredsställda innan behov av självuppskattning och självrespekt kan göra sig 
gällande vilket i sin tur är nödvändigt för självförverkligande (Maslow, 1943).  
 
I linje med mer postmaterialistiska värderingar följer en förändrad syn på arbetet. Från att 
tidigare i första hand uppfattats som en inkomstkälla ses arbetet nu som ett mål i sig. Att 
göra karriär handlar mer om identitetsutveckling än om yrkesroller och positioner 
(Gibson, 2004). Arbetet bidrar med mening och är en del i strävan efter 
självförverkligande.  
 
Samhällets individualisering, avtraditionalisering och de postmaterialistiska 
värderingsförskjutningarna sätter det egna livsprojektet i förgrunden. Allt fler vägleds av 
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egna mål och handlar och värderar utifrån en mer övergripande livsplan eller livsprojekt 
(Allvin et al., 1998). Arbetet och karriären ses som delar i detta större livsprojekt och vi 
tar inte bara ställning till arbetets mål, syfte och funktion för att klara av en uppgift utan 
vi ställer dem också i relation till våra egna värderingar och normsystem (Allvin et al., 
2005). Det är alltså inte tillräckligt att arbetet upplevs som meningsfullt eller begripligt, 
det ska även vara angeläget (Allvin et al., 1998). Det är inte längre de klassiska yttre 
strukturerna som formella regler och normer som definierar arbetet utan den inre 
målmedvetenheten. Detta gör både arbetet mer personbundet och samtidigt mer ensamt 
(Allvin et al., 1999; Hallqvist, 2005)  
 
Temporära och friare anställningskontrakt kan ses i ljuset av livsprojektet då denna mer 
obundna relation till arbetsgivaren ger större frihet att förverkliga sina mål. Fokus på sin 
egen person och utveckling och att arbetet ses som en del i denna mer övergripande plan 
gör att konflikter kan uppstå mellan arbetets krav och ens egna mål (Allvin et al., 1999). 
Man kan beskriva det som att arbetet fått en moralisk dimension när det ställs i relation 
till det egna livsprojektet. Det försvåras ytterliggare av att moralen har synliggjorts i en 
tid när inga tydliga etiska principer finns att förhålla sig till.  
 
När arbetet allt mer integreras och ses som en del i ett mer övergripande livsprojekt blir 
även gränserna mellan arbete och fritid otydligare och det kan till och med vara så att 
denna gräns inte längre är relevant hos de individer där ingen skillnad mellan personliga 
intressen och det som utgör arbetet finns. Huruvida det egna livsprojektet tar sig formen 
av ett arbete eller arbetet tar sig formen av ett livsprojekt kan därför vara svårt att avgöra 
(Allvin et al., 1998). Denna hopblandning av arbete och övrigt liv och arbetets 
införlivning i ett större projekt bidrar till att det privata livets värderingar och logik blir 
en del av arbetslivets. Individen måste därför rättfärdiga sitt arbete utefter detta och 
arbetet ses som en spegling av vad man tycker är roligt, intressant eller spännande (Allvin 
et al., 1999). Om arbetet inte kan beskrivas inom denna ram måste individen rättfärdiga 
sitt val inför sig själv och omvärlden, exempelvis genom att säga att det ger möjligheter i 
form av pengar att förverkliga sina mål. Arbetet ses ju som ett fritt val och att då inte 
inneha ett roligt och intressant yrke tolkas som en svag karaktär och att man inte är en 
självständig och oberoende individ. 
  
Denna mer övergripande målmedvetenhet i form av ett livsprojekt, att drivas av inre 
krafter istället för yttre stimuli, är även något som det moderna arbetslivet förväntar sig 
av och kräver av individen. Detta genom att individen förväntas kunna röra sig mellan 
olika sammanhang där dessa inte erbjuder en sammanhållen plan för individen utan 
individen förväntas just att själv vägledas av sina egna övergripande planer oberoende av 
olika sammanhang. Vi ska alltså äga en självständighet i förhållande till det sammanhang 
vi rör oss inom (Allvin et al., 2005). Så även om denna strävan efter självständighet ges 
uttryck för i postmaterialistiska värderingar är det även ett krav på individen från det 
moderna samhället. Vi ska vara anställningsbara, autonoma men samtidigt 
anpassningsbara utefter situationens krav och vi ska vara detta med bibehållen integritet 
och balans. 
  



 24

En konsekvens arbetets avreglering i tid, rum, organisation och anställningskontrakt får 
är som beskrivits ovan att gränserna mellan arbete och övrigt liv suddas ut. Tidigare 
fanns det en tydligare rent fysisk avgränsning i form av att arbetet utfördes på en bestämd 
plats under en viss tid och det var endast där arbetet utfördes. När man lämnade den 
fysiska arbetsplatsen klev man även in i det privata livet. Man lämnade alltså arbetet rent 
fysisk men också mentalt. Arbete och fritid fyllde olika behov och hemmet sågs ofta som 
en fristad från det krävande och hårt reglerade arbetet (Allvin et al., 2005). Idag har dels 
den fysiska gränsen på många sätt försvunnit. Vi kan med hjälp av modern teknik arbeta 
där vi är för stunden och vi kan även nås oberoende av plats. Den egna livsplanen i vilken 
arbete och övrigt liv mer ses som möjliga arenor att förverkliga denna plan och de olika 
mål den innehåller skapar en situation där gränser i livet skapas i det mentala rummet. 
Det finns få fysiska hinder och begränsningar för att arbeta eller sträva mot sina mål. Att 
skifta mellan arbete, familjeliv och privata strävanden är lika mycket eller mer ett skifte i 
den mentala som i den fysiska världen. I det moderna samhället anpassar vi också våra 
arbetstider efter kund- och marknadskrav, globala tidsförskjutningar, familjens behov 
samt egna preferenser (Allvin et al., 1998). 
  
En stor fara med denna gränslöshet är att man arbetar för mycket. Den ökade friheten och 
frånvaron av tydliga gränser verkar paradoxalt nog leda till att man har svårare att göra 
sig fri från arbetet (Allvin et al., 1998). Detta underlättas av att de friare yrkena är mer 
befriade från störningar i vardagen som finns inom traditionella organisationer som 
kafferaster, kollegors krav etc. Den moderna informationsteknologin gör också att man 
kan arbeta överallt och när som helst och flexibiliteten i rummet bidrar till att privata 
göromål kan utföras under arbetsdagen. Arbetet blir alltså effektivare (Allvin et al., 
1999). Denna gränslöshet får alltså konsekvensen att då livet och arbetet upplevs som 
friare och arbetet ses som en del av vårt livsprojekt så innebär det paradoxalt nog att 
utnyttjandet av arbetskraften blir större och effektivare (Hanson, 2004). Vi drivs av inre 
normer och dessa normer och drivkrafter kommer företaget till godo då arbetet ses som 
en del i den egna identiteten, ett medel för att nå sina livsmål och just denna inre drivkraft 
mot de egna målen är starka och gör därför arbetaren extra motiverad att prestera väl i 
arbetet, trots att detta egentligen inte är målet i sig (Hanson, 2004).  
 
I denna friare arbetssituation när arbetet blir mer personligt blir även misslyckanden, 
motgångar och problem mer personliga och en konsekvens av motgångar kan märkas i 
symtom på utmattning och att inte räcka till eller vara så kompetent som man själv vill 
(Allvin et al., 1998). Denna problematik har ofta kopplats till oförmågan hos dem som 
drabbas att inte kunna sätta gränser (Kegan, 1994).   
    
En intressant aspekt och som är gemensamt för den modernistiska och den 
arbetsvetenskapliga förståelsen av stress är föreställningen om en disharmoni eller 
obalans mellan människans förmåga och olika utifrånkommande krav (Allvin et al., 
2005). Stress är alltså en konsekvens av att individen inte förmår skapa denna balans. 
Arbetslivet erbjuder många möjligheter och väcker många förväntningar. Man ska 
utvecklas, lyckas, göra vad man vill och ha kul. Allt är möjligt. Men det finns 
begränsningar i våra förutsättningar att ta hand om alla möjligheter. Vi har alltså 
personliga gränser och vi måste därför själva kunna sålla bland alla möjligheter (Allvin et 
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al., 2005). Allvin et al., 2005 skriver att ”... individen med sina fysiska, kognitiva, sociala 
och ekonomiska begränsningar får allt svårare att motsvara alla de möjligheter som 
arbetslivet erbjuder, förväntningar som det väcker och krav som det ställer” (sid. 11). I 
analysen ska vi se hur individen kan hantera denna balansproblematik i en värld som allt 
mer handlar om att skapa en balans i det mentala och hantera krav som inte är fysiska 
eller konkreta till sin natur och som vi sett inte kommer från någon bestämd person eller 
institution.  
 
Sammanfattningsvis och i ljuset av samhällets avtraditionalisering och institutionernas 
minskade inflytande kan man beskriva individens situation som att han eller hon måste 
skapa sin egen rågång i livet, hur han eller hon ska förhålla sig till olika normsystem och 
sätta sina egna gränser. Man skulle kunna beskriva det som att den institutionaliserade 
författaren till våra liv håller på att försvinna och vi måste själva ta över pennan och 
bland många, och flera gånger motstridiga alternativ, själva försöka författa våra liv.   

Handlingsförmåga 
Hanson (2004) beskriver i sin studie av individer med flexibla yrken att de ställs inför en 
rad vardagliga existentiella ställningstaganden som exempelvis  
 

[…] prioriteringar mellan t ex arbete och familjen, vad den enskilde frilansaren eller 
tjänstemannen önskar för egen del kontra vad arbetet fodrar ekonomiskt och 
prestationsmässigt eller om de ideal de önskar leva upp till. (sid. 148)   

 
Hanson (2004) skriver vidare att för att kunna hantera dessa olika och motstridiga krav 
krävs en förmåga att kunna ”prioritera och koordinera handlandet på ett sådant sätt att 
deras ställningstaganden gynnar helheten” (sid. 148). Ett sätt att förstå detta är enligt 
Hanson att vi verkar i olika handlingsdomäner med tillhörande kollektiva värdesystem 
som anger vad som är rätt i just det sammanhanget men för att kunna agera optimalt 
för det gemensamt bästa krävs förmågan att kunna lyfta sig över ett givet värdesystem 
och se det i ett större sammanhang. Detta ställer i sin tur enligt Hanson krav på 
förmåga till självinsikt och kunna reflektera över och förhålla sig till dessa olika 
värdesystem, att ta sig ur och över det omedelbara (Hanson, 2004).  
 
Att detta ställer stora krav på individen torde vara tydligt. Att en utvecklingsbalans runt 
steg 3 skulle ha stora svårigheter att navigera sig i denna komplexa värld torde också vara 
klart men hur klarar sig en balans runt steg 4, ett livsförfattande förhållningssätt? Här 
finns en större förmåga än tidigare att integrera olika kategorier till en kategori och ta 
dem som objekt. I steg 4 finns en kapacitet för oberoende istället för att olika delar av ens 
själv ägs av olika kontexter i omgivningen (Kegan, 1982). Men vad som är subjekt i 
denna balans är själva det som administrerar. Steg 4 kan alltså inte reflektera över sin 
egen administration. Detta får till följd att vi i stor utsträckning är våra jobb, roller, 
uppgifter, prestationer och karriärer (Kegan, 1982).  Styrkan med detta steg är att vi 
självständigt kan ta ansvar för våra tankar, känslor, kritiskt ifrågasätta auktoriteter och 
normer och styra våra relationer. Men vi är våra perspektiv. Vi kan inte förhålla oss till 
och se igenom våra perspektiv och bara se det som ett av flera möjliga. Vi kan alltså inte 
se grundantagandena bakom vårt egna trossystem och se vårt eget perspektiv som en del i 
ett större sammanhang. När vi dessutom infogar både privatliv och arbete som delar i ett 
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större livsprojekt kan en konsekvens bli att ett misslyckande i någon del ses som ett 
misslyckande av livet i stort. Att reflekterat förhålla oss till våra roller, uppgifter och 
prestationer och se dem i ljuset av ett större sammanhang blir svårt då en förändring av 
dessa innebär ett hot mot vårt vara. Denna större perspektivmedvetenhet och möjligheten 
att förhålla sig till sitt egna förhållningssätt är något som är utmärkande för en balans runt 
steg 5. Detta systemtänkande möjliggör en helt annan flexibilitet kring hur vi kan förhålla 
oss till våra roller. Kegan (2003) beskriver begränsningen av steg 4 på så sätt att 
 

While there is an unrecognized demand on us to develop a personal theory or system of 
blief, any system or theory will be in some way incomplete; that is the nature of an 
ideology. (sid. 41) 

 
Och Kegan skriver vidare att 
 

To solve our most intractable problems, we may need to make a move even more complex 
than the self-authoring (steg 4) way of knowing. This move is about more than just 
winning a certain distance from our definitions of reality that come to us from the 
surround. It is about winning a certain distance even from our own ideologies, our own 
personal theories. It is about holding onto multiple theories, relating (rather than 
projecting) opposites. (sid. 42) 

  
En intressant koppling, som även gjordes i inledningen, är den värderingsförskjutning 
som finns i samhället mot vikten av självförverkligande (som ofta är av en instrumentell 
karaktär) och att styra vårt egna liv och det faktum att det finns förväntningar från 
företagens sida att de anställda ska agera som självständiga och drivkraftiga individer. 
Kan denna värderingsförskjutning delvis ses som ett svar på de krav som ställs men att 
det i det medvetna rättfärdigandet beskrivs och framhålls som ett aktivt och självständigt 
val hos individen? Kan då även oförmågan hos steg 4 (och självklart även steg 3) att 
förhålla sig till och ifrågasätta själva ideologin vara just det som saknas för på ett 
hälsosamt sätt kunna hantera och förhålla sig till de krav vi ställs inför?  
 
För att kunna skapa en balans i våra liv i denna mångtydighet och otydlighet krävs alltså 
dels en förmåga att kunna formulera sina egna normer, värderingar, roller och sätta sina 
egna gränser något som är utmärkande för steg 4. Men det kan även vara så att det kräver 
något annat. En förmåga att kunna förhålla sig till det som den nyvunna självständigheten 
i steg 4 har lyckats skapa och som utgör dess vara. En förmåga att förhålla sig till sig 
själv och till omvärlden på ett mer integrerat och flexibelt sätt som kräver en balans kring 
steg 5. En viktig förmåga som växer fram på väg mot steg 5 är möjligheten till att lyfta in 
yttre konflikter till inre (Kegan, 1994). Mycket av forskningen och litteraturen kring 
balans och stressfrågor beskriver att det är en yttre värld vi ska hantera och medla mellan 
dess motstridiga alternativ (Allvin et al., 2005). Detta skulle man kunna se annorlunda 
om man istället såg det som att det är inre konflikter som egentligen hanteras men som 
man projicerar ut i ens omvärld och hanterar dem där. Detta är alltså något som gäller 
både individen och forskningens förhållande till denna fråga om balans! Kegan (1994) 
skriver att vi är medskapare till vår egen obalans men vi ser inte detta (förrän i slutet av 
steg 4 och i steg 5) och försöker lösa den genom att skapa balans mellan olika delar i 
omvärlden eller genom att förneka vissa delar och gå upp i andra men det är hela tiden 



 27

den yttre världen vi balanserar i. Här kanske en del av förklaringen till den ökade stressen 
och ohälsan i samhället ligger, att vi försöker lösa problem och få ihop en 
sammanhängande yttre värld när detta inte är möjligt. 
       
En avslutande reflektion är hur steg 3 kan tänkas hantera den svåra situation som beskrivs 
ovan. Fromm (1945) beskriver ett antal flyktmekanismer människan använder för att 
hantera en omvärld som upplevs som skrämmande och för att överkomma sin känsla av 
obetydlighet. Han skriver; 
 

”Denna speciella mekanism är den lösning som majoriteten av normala människor i det 
moderna samhället tillgriper. För att säga det kortfattat: Individen upphör att vara sig själv. 
Han antar helt och hållet den personlighet som erbjuds honom av omgivningens 
beteendemönster och blir precis sådan som alla andra och som de väntar att han skall vara. 
Olikheten mellan jaget och världen upphör och därmed den medvetna fruktan för ensamhet 
och maktlöshet. Denna mekanism kan liknas vid den skyddande förklädnad som vissa djur 
anlägger. De liknar till den grad omgivningen att de knappast kan särskiljas från den. Den 
människa som uppger sitt individuella jag och blir en robot, identisk med milliontals andra 
robotar i omvärlden, behöver icke längre känna ensamhet och ängslan. Men det är ett högt 
pris han betalar; han förlorar sitt eget jag.” (sid. 137) 

 
Den flyktmekanism som Fromm beskriver kallar han ”automatisk likformighet”. Den 
observante läsaren ser att det Fromm beskriver i mångt och mycket beskriver 
begränsningarna hos ett socialiserat förhållningssätt. I dagens samhälle där den stora 
massan inte är lika homogen som när Fromm skrev dessa rader kan man tänka sig att 
denna flyktmekanism yttrar sig i att individen söker sig till olika subkulturer eller olika 
livsstilar (Hanson, 2004). Man kan ställa sig frågan om många av de rörelser som idag 
växer fram har som en viktig beståndsdel och funktion att fungera som en hållande och 
stödjande miljö för de många som inte kan hantera kraven och mångtydigheten i det 
postindustriella samhället? Ett annat uttryck för detta är att allt fler upplever att 
tillhörigheten till yrkeskåren är viktigare än till företaget (Forret & Sullivan, 2002). Detta 
kan ses som en konsekvens av den uppluckrade relationen mellan anställd och företag. Vi 
behöver en tillhörighet och den professionella gruppen ligger närmast.  

Krav 4: Att ta ansvar för vårt välmående på och utanför arbetet 
I det traditionella industriarbetet låg fokus på den fysiska arbetsmiljön och att skydda 
individen från skador. Denna syn utvecklades sedan till att innefatta den psykosociala 
miljön och detta bidrog till att bilden av arbetets påverkan på individen blev allt mer 
komplex (Allvin & Aronsson, 2001). Precis som i utvecklingen av företagens behov så 
sågs arbetsmiljön allt mer som en arena för personlig utveckling. Man ska alltså inte bara 
skydda individen utan även utveckla densamma (Allvin & Aronsson, 2001). Gemensamt 
för olika perspektiv var dock att individen var mottagare för förhållanden i arbetsmiljön 
och arbetet skulle anpassas efter individen.    
 
Utvecklingen inom arbetsmiljöområdet följer i stort det som i inledningen beskrevs som 
företagens förändrade behov. I det traditionella industriarbetet och arbetet med dess 
arbetsmiljö låg fokus främst på att skydda individen från att inte skadas fysiskt. I och med 
arbetslivets utveckling vidgades perspektivet till att innefatta den psykosociala miljön och 
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bilden av arbetets påverkan på individen blev allt mer komplex. Arbetaren sågs dock som 
offret och var mottagare av arbetets förhållanden (Allvin & Aronsson, 2001). Individens 
egna förmågor och beteenden sågs inte som en del av problemet. Arbetet skulle alltså 
anpassas efter individen och inte tvärtom. Arbetet började under 1970- och 80-talen allt 
mer ses som en del i det demokratiska samhället och arbetsmiljöarbetet skulle nu inte 
enbart ägnas åt att undvika och förebygga faror utan även säkerställa individens 
personliga och professionella utveckling (Allvin & Aronsson, 2001). Två olika synsätt 
kan urskiljas på arbetsmiljön här. Det subjektiva som ser de sociala interaktionerna 
mellan arbetaren och ledningen som den principiella arbetsmiljöfaktorn och det objektiva 
som främst fokuserade på organisationen och dess strukturella ramar.  
 
(Allvin & Aronsson, 2001) skriver att ”I det moderna arbetslivet är tillämpningen av det 
traditionella arbetsmiljöarbetet många gånger begränsat, och till och med meningslöst. 
Det är inte så att problemen är borta men den demokratiska reformationen av 
arbetsmiljön har tagits över av kunders krav på användarvänliga artefakter.” (sid. 240) 
Det traditionella arbetsmiljöarbetet kräver dels ett relativt väldefinierat arbete som utförs 
inom ramen för relativt väldefinierade omständigheter. Dels kräver den att arbetsmiljön 
kan definieras relativt avskilt från arbetaren av vilket också följer att arbetsgivaren är fullt 
ansvarig för arbetsmiljön men inte nödvändigtvis arbetaren och det förutsätter också en 
anställningsrelation. För att kunna tala om arbetsmiljö måste det alltså vara möjligt att 
identifiera och isolera arbetsmiljön och att hantera den inom en given 
förhandlingsordning. Det traditionella arbetet har inga problem med dessa krav då det är 
väldefinierat i tid, rum och organisation. Det är lätt att avgöra vad som är arbete och icke 
arbete.  
 
Det moderna arbetslivet (detta gäller som redan nämnts inte alla yrken) är mer 
decentraliserat med större ansvar på gruppen och individen, det är mer fokuserat på 
resultat och vad som görs än hur det görs och det är mindre styrt i tid och rum, alltså var 
och när uppgiften utförs. Även anställningsrelationen blir allt mer uppluckrad och blir 
mer specialiserad och individualiserad. I och med individens ökade autonomi över sitt 
arbete blir även styrprinciperna mer informella. Allt detta leder till att det blir allt svårare 
att definiera arbetsmiljön. De externt organiserade förutsättningarna tenderar att istället 
finnas i den arbetandes huvud. Arbetet består mer av personliga initiativ, tolkningar, 
planerande och sociala kontakter och den klassiska uppdelningen mellan arbete och 
privatliv blir otydligare. Detta leder till att arbetsgivarens tidigare ansvar för arbetsmiljön 
allt mer läggs över på individen (Allvin & Aronsson, 2001). Det går inte längre hantera 
arbetsmiljön som ett objektivt, väldefinierat fenomen inom ramen för en traditionell 
relation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi blir och skapar vår egen arbetsmiljö   
 
På grund av den ökade konkurrensen på arbetsmarknaden och de otydligare arbetena och 
på grund av otydligt och orimligt formulerade krav måste individen alltså själv ransonera 
sina ansträngningar och ställa motkrav (Allvin et al., 2005). När struktureringen av arbete 
läggs på individen innebär det också att stödresurser försvinner när individen drabbas, 
exempelvis i form av personliga kriser, alkoholproblem, psykisk ohälsa och liknande 
(Allvin et al., 1999)  
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Allvin et al., (2005) skriver att  
 

”Det behöver alltså inte vara på det sättet att dagens ekonomi har så stort behov av 
självständigt handlande individer. Det är kanske snarare så att ekonomin i stor utsträckning 
gjort sig oberoende av individens handlande och därför vägrar att ta ansvar för det. Istället 
skjuts allt ansvar över på individen själv. Individen utelämnas därmed till sig själv och till 
att konkurrera med andra individer på en osäker arbetsmarknad.” (sid. 101)  

 
Detta bidrar även till att individens hälsa kan bli en viktig resurs för denna för att framstå 
som en attraktiv ”produkt” på marknaden.   

Handlingsförmåga 
Kjellström (2005) har undersökt vad som krävs för att individen ska kunna ta ansvar för 
sin hälsa och bland annat beskrivit detta i ljuset av Kegans teorier. Hon skriver att ett 
socialiserat förhållningssätt i fråga om att ta ansvar för sin hälsa framför allt okritiskt 
följer råd och rekommendationer från omgivningen. Men hon säger också att de inte 
klarar av vissa former av ansvar och skyller ifrån sig. Framför allt är de ansvarstagande 
vad gäller den egna kroppen men att ta mer aktivt ansvar för sitt eget liv och hälsa bortom 
det kroppsliga kräver ett annat förhållningssätt (Kjellström, 2005).  
 
Återigen, som flera gånger beskrivits ovan, kräver det moderna livet ett mer aktivt 
handlande, eller vad Hanson (2004) skulle kalla ett självförvaltandets kompetens. Så när 
samhället avtraditionaliseras, när ansvaret för hälsan i allt större utsträckning läggs på 
individen, när traditionella hållpunkter som exempelvis könsroller försvinner ställs också 
helt andra krav på individen att själv ta ansvar för allt detta. Man kan då föreställa sig det 
kaos detta torde skapa hos en individ som försöker få ihop världen utifrån ett socialiserat 
förhållningssätt där de svaren på vem du är, vad du ska göra, hur du ska göra inte längre 
finns där ute och därför inte kan skapa en upplevelse av ett sammanhållet själv. Utan 
självet slits nu mellan alla dessa motstridiga världar. Denna individ söker förgäves svaren 
där ute och har inte förmågan att se hur han eller hon själv skapar och är ansvarig för sitt 
liv och sina upplevelser och att det inte är andra som ska lösa problemen i livet åt en.    

Krav 5: Att uppfatta hur vårt arbete relaterar till helheten; att se och förstå olika 
perspektiv; att arbeta i en abstraktare och ständigt föränderlig värld. 
I en relativt stabil omvärld och vid stabila arbetsförhållanden kan individen många gånger 
förlita sig på så kallad förtrogenhetskunskap (Volpert, 1983). En implicit kunskap som 
bygger på erfarenhet och som kan användas oreflekterat. I dagens samhälle och arbetsliv 
är förhållandena inte längre lika stabila. Någon fast punkt att utgå ifrån som traditioner, 
religion, institutioner, teorier etc. är idag svår att hitta. Detta innebär att vi inte kan 
komma fram till ett absolut svar på vad som gäller och bör gälla. Vi måste istället 
förhandla oss fram till verkligheten. Detta måste dessutom ske kontinuerligt. Företagen 
utvecklas, förändras och omorganiseras och målsättningarna omvärderas ständigt. Denna 
föränderlighet ställer krav på att ständigt granska, identifiera och utvärdera situationen 
och sin uppgift (Hanson, 2004). Hanson (2004) skriver att detta ställer krav på ett 
välinformerat handlande som kräver ständig inhämtning av information men också en 
förändring och kontinuerligt ifrågasättande av sitt förhållningssätt till omvärlden och till 
sig själv. I denna värld är förtrogenhetskunskapen inte längre lika användbar och kan 
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ibland även vara ett hinder för den ständiga anpassningen till situationens föränderlighet 
(Volpert, 1983).    
 
Som beskrevs i inledningen kan produktionsprocessen idag många gånger beskrivas som 
en kommunikativ och tolkande process där produktionen inte har en tydlig början eller ett 
tydligt slut och där resultatet inte är en tydlig och enkelt definierbar produkt. 
Produktionsprocessen utgörs alltså av en transformativ process av information och är 
social, tolkningsbar och flytande i tid och rum. Samma produkt kan i kontakt med olika 
kunder genom olika tolkningsprocesser få helt olika resultat. En framgångsrik tolkning 
beror på om man har förstått de speciella behoven, om man arbetar med adekvata 
föreställningar, om resultatet blir användbart (Allvin et al., 1999). 
 
Detta skapar något man kan beskriva som superkomplexitet (Hanson, 2004). Detta 
innebär att vi inte längre kan hantera omvärldens ökade komplexitet utifrån att vi 
tillförskansar oss ett allt mer sofistikerat perspektiv. Vi måste kunna betrakta världen ur 
flera perspektiv och kunna relatera dessa perspektiv till varandra. Detta medför att vi inte 
bara kan förhålla oss till omvärlden och analysera den utifrån samband, mönster etc. Vi 
måste även kunna förhålla oss till oss själva som aktörer och innehavare av perspektiv 
och alltså vara självreflekterande (Allvin et al., 2005) och se våra egna perspektiv som vi 
förstår omvärlden med. Detta går också i linje med vad många ser utgöra lärande i dagens 
arbetsliv. Man beskriver att det i första hand inte handlar om att förvärva yrkesskicklighet 
utan att reflektionen utgör lärandets stomme (Edwards, Ranson & Strain, 2002). 
Reflektiviteten fokuserar på relationer, handlar att förstå underliggande antaganden, att se 
de metakognitiva scheman vilka skapar vår värld. Det handlar om att ifrågasätta både sig 
själv och sin omvärld. Detta reflexiva förhållningssätt ökar vår förmåga att hantera vår 
vardag och de krav och förändringar vi där ställs inför och att själva styra vårt liv 
(Edwards et al., 2002).  
 
En annan aspekt som ökar arbetslivets komplexitet är att den ökade internationaliseringen 
skapar fler kontakter över nationsgränserna och individen tvingas hantera skilda 
företagskulturer som inte sällan står i konflikt med varandra (Allvin et al., 1999). 

Handlingsförmåga 
Då arbete, som framgår ovan, idag allt mer handlar om tankar, idéer och upplevelser och i 
den mening sociala och intellektuella dimensioner krävs det en förmåga att mentalt kunna 
förhålla sig till dessa aspekter. Detta kan även ses i att vi idag mer behöver kunna 
använda oss av ett mer reflexivt förhållningssätt. För att sammanfatta och beskriva denna 
förmåga eller kompetens lånar jag ett längre avsnitt ur Kegan (1994) där han beskriver 
det livsförfattande förhållningssättet. 
 

“This capacity […] represents a qualitatively more complex system for organizing 
experience than the mental operations that create values, beliefs, convictions, 
generalizations, ideals, abstractions, interpersonal loyalty, and intrapersonal states of mind. 
It is qualitatively more complex because it takes all of these as objects or elements of its 
system, rather than as the system itself; it does not identify with them but views them as 
parts of a new whole. This new whole is an ideology, an internal identity, a self-authorship 
that can coordinate, integrate, act upon, or invent values, beliefs, convictions, 
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generalizations, ideals, abstractions, interpersonal loyalties, and intrapersonal states. It is no 
longer authored by them, it authors them and thereby achieves a personal authority.” (sid. 
185)    

 
Denna förmåga att förhålla oss till de faktorer Kegan lyfter fram, att reglera delarna som 
delar i den större helhet som nu utgör självet är nödvändigt för förmågan till 
systemtänkande och perspektivtänkande.  
 
Man kan dock fråga sig om en balans runt steg 4 är tillräcklig i en allt mer komplex 
värld? Kanske är det så att det som växer fram i det moderna samhället kommer att ställa 
krav där ett självtransformerande förhållningssätt blir nödvändigt. Ett förhållningssätt där 
perspektivmedvetandet är mer utvecklat. Ett förhållningssätt där identiteten inte är lika 
starkt knuten till uppgift, roll eller prestation och därför blir mer flexibel och kan inta en 
mer universell förståelse.   
 
Att säga att det moderna arbetslivet idag inom ramen för kravet att förstå vårt arbete i ett 
helhetsperspektiv kräver detta förhållningssätt vore kanske att dra för långa slutsatser. 
Men man kan spekulera i om det för att kunna hantera dessa krav åtminstone behövs 
några inom arbetslivet som kan bidra med denna syn och förmåga till ett allt större 
överblickande och förståelse för den allt mer komplexa värld företag idag befinner sig i? 

Krav 6: Social och situationsanpassad kompetens 
I det traditionella arbetet skulle individen underordna sig relationerna medan det moderna 
arbetslivet ställer krav på att individen måste delta i dem och även kunna påverka dem 
(Allvin et al., 2005). De anställdas beteende blir allt viktigare för företagets bild utåt. En 
viktig orsak till detta är kundens allt större påverkan och deltagande i 
produktionsprocessen. I och med detta blir produkten och verkligheten förhandlingsbar 
och allt mindre fast och absolut. (Alvesson, 2000) Den sociala relationen till kunden och 
hur den hanteras blir en viktig konkurrensfördel och där priset får en allt mindre 
betydelse (Alvesson, 2000). Allvin et al. (2005) beskriver det som att det kognitiva 
kommer i bakgrunden och det sociala kommer i förgrunden. På samma gång som detta 
sker distanserar sig företagen från de krav kunden ställer och hänvisar till att det är 
omvärldens krav och inte företagens. Den anställde kan inte längre gömma sig bakom 
byråkratiska regler och rutiner utan måste förlita sig till sin egen förmåga. Man kan 
beskriva det som att kunden är den nya arbetsgivaren (Allvin et al., 2005; Sundin & 
Wikman, 2004). Allt detta innebär alltså att de sociala relationerna har blivit allt mer 
framträdande och medvetna och de sociala kunskaperna har därför blivit mer 
individualiserade. 
 
Utifrån de sociala relationernas ökade betydelse betonar Allvin et al. (2005) några viktiga 
aspekter av social kompetens där han bland annat pekar på att det inte behöver vara en 
berömvärd förmåga, den kan ses som en mer instrumentell förmåga för att nå vissa 
syften. Han säger också att det är en förmåga att spela ett spel och för detta krävs att 
individen kan särskilja person och själva spelet som spelas.  
 
Det är inte bara mellan anställd och kund som de sociala relationerna har blivit allt 
viktigare utan även mellan de anställda (Sparrow, 1998). Ett uttryck för detta är den allt 
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vanligare projektorganisationen (Huzzard, 2003). Exempelvis skriver Sundin, Wikman 
(2004) att vissa forskare hävdar att det nya i det moderna arbetslivet är 
projektorganisationen och inte en ny produktionsordning. Projektformen innebär att 
människor möts i tillfälliga konstellationer som sedan upplöses när projektet är avslutat. 
Detta innebär ett mer målinriktat arbete (Allvin et al., 1999). Det innebär även att titlar 
och formella befattningar får mindre betydelse och vilken roll man har skiftar mellan 
olika projekt men även inom ett projekt beroende på vilken kompetens som krävs i olika 
faser under projektets gång.  
 
Shamir (1999) skriver att i organisationer som organiserar sig efter mer temporära 
arbetsformer så kommer även ledarskapet bli temporärt. Ledarskapet blir kunskapsbaserat 
och en person agerar som ledare inom ett projekt utifrån sin större kunskap och 
ledarskapet skiftar om förutsättningarna skiftar. Så ledarskapet kan alltså skifta från en 
person till en annan inom samma projekt. Denna nya dynamik kan även innebära att då 
en person förväntas kunna inneha multipla roller inom och mellan organisationer kan en 
person vara ledare inom en grupp och en gruppmedlem inom en annan grupp. En annan 
form av detta fenomen är att ingen tydlig ledare alls finns utan gruppen får agera i ett 
slags kollektivt ledarskap. Detta ställer nya och stora krav att kunna relatera till olika 
roller oberoende av personen som innehar rollen (Allvin et al., 2005). Vi kan inte 
identifiera oss själva helt med en roll som exempelvis ledare och inte heller se en annan 
person som innehavare av en speciell roll. Vi måste kunna relatera till oss själva och till 
andra i olika roller och kunna ta den roll som situationen kräver.  
 
I det moderna arbetslivet spelar även de sociala nätverken en viktig roll och de utgörs 
både av professionella och privata nätverk och en viktig del är att få relevant information 
och ta del av erfarenheter som kan vara till nytta för det egna arbetet (Allvin et al., 1998). 
I och med att nätverken inte definieras eller styrs av yttre regler eller strukturer utan av 
själva individerna som ingår i det blir det också mer emotionellt laddat och det kräver att 
man förhåller sig till intriger, konflikter, grupperingar och relationer. Detta betyder att det 
sociala får en strategisk karaktär. Frånvaron av regler och strukturer märks även i vem 
som får tillträde till nätverket och vem som utesluts. Detta sker ofta utifrån oklara och till 
synes irrationella grunder (Allvin et al., 2005). Detta märks även i maktrelationerna som 
inte försvinner i och med frånvaron av en byråkratisk organisation utan blir mer 
informella där vissa medlemmar befinner sig i starkare positioner än andra att bestämma 
vad som är legitim kunskap (Huzzard, 2003). Det gäller alltså att framstå som en attraktiv 
person i detta sociala spel. Nätverken spelar även en viktig roll i projektorganisationen då 
det många gånger är individerna själva som tar initiativ till och sätter samman 
projektgruppen och några tydliga regler för vem som tas med och inte finns ej. Här blir 
även många lösare förbindelser viktigare än några få starka förbindelser då detta vidgar 
individens möjligheter och vyer (Allvin et al., 2005). En intressant konsekvens här är att 
”det personliga” blir ”funktionellt” i och för arbetet (Allvin et al., 1999). Det privata och 
sociala instrumentaliseras (Hagström, 1991) och utgör en handlingsvara på marknaden. 

Handlingsförmåga 
Den nya organisation av mening som sker vid övergången från steg 2 (där önskningar, 
behov och intressen är subjekt) till steg 3 är ett stort och viktigt steg för att möta de 
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förväntningar som ställs på den vuxna individen i dagens samhälle. Kegan (1979, 1982, 
1994) beskriver detta som att vi går från ”durable categories” i steg 2 till cross-
categorical thinking” i steg 3. ”Durable categories” betyder av vi kan uppleva 
beständighet i omvärlden och hos oss själva (exempelvis att vi är på ett visst sätt, inte 
bara för stunden, utan även över tid). I ”cross-categorical thinking” får vi möjlighet att 
underställa dessa kategorier och se hur de relaterar till varandra. Vi kan exempelvis ta 
både våra egna behov och andras behov som objekt och sedan se hur dessa relaterar till 
relationen mellan oss själva och andra. Först nu utvecklar vi alltså en förmåga till att 
anpassa oss utefter krav som ställs inom sociala relationer utan att bara vara styrd av våra 
behov och önskningar. Utifrån kravet att hantera sociala relationer som beskrivits ovan 
utgör en uppnådd balans kring steg 3 en mycket viktig förmåga i dagens arbetsliv. Men, 
som redan har tagits upp, har en person inom steg 3 sina uppenbara begränsningar. Han 
eller hon försöker ju hela tiden tolka och anpassa sig utefter sina sociala relationer då 
dessa utgör dess själv. Bland annat får det till följd att denna person tar ansvar för andras 
känslor och vill instinktivt förändra situationen om den upplevs som olustig och 
obehaglig (Drath, 1990). Situationer av förödmjukelse, motsättningar etc. blir svåra att 
hantera.  
 
I steg 4 blir, som sagts tidigare, hur man framstår som person en del av en självständig 
identitet. Här kan känslor orsakade av kommentarer eller åsikter (till skillnad från steg 3) 
hanteras av ens egen identitet. En person inom steg 4 tar hänsyn till faktorer som 
personen som fällde kommentaren, situationen och kommentarens relevans i förhållande 
till andra faktorer i den speciella kontexten (Drath, 1990). Allt detta är viktigt för att 
kunna hantera sociala relationer strategiskt. Tänk exempelvis på den krävande kunden 
och vikten av att kunna sätta denna i relation till situationen och inte se den relationen 
som en del av sitt själv.  
 
Genom att steg 4 kan hålla sociala relationer som objekt kan det även verka i olika 
sociala situationer med en bibehållen känsla av ett autonomt själv och kan anpassa sig 
efter situationens krav utan att för den skull uppleva det som att det är ens själv som 
förändras. Vi kan agera i olika sammanhang utefter våra förväntningar på oss själva 
istället för att försöka leva upp till andras förväntningar på oss. I många situationer kan en 
balans kring steg 3 fungera bra, särskilt om förväntningarna från omgivningen är 
samstämmiga och tydliga. Om det dock krävs att beslut behöver fattas som går emot 
åsikter i gruppen får en person inom steg 3 problem. Steg 4 får däremot problem när 
situationen går emot dennes egna fundamentala normer och själva sin identitet då detta 
upplevs som ett hot mot sin person. Steg 4 har även problem med intima relationer 
(Drath, 1990). De respekterar andra men ser inget behov av att bli personliga. Detta på 
grund av att de måste försvara sig mot intimitet för att direkta känslor sätter själva 
administrationen i fara genom att hota med att påverka den direkt och genom detta bryta 
ner den självständiga regleringen (Drath, 1990) Denna bild stämmer väl överrens med 
forskningens bild av hur de sociala relationerna allt mer instrumentaliseras (både i 
arbetslivet och privat) och görs till en strategisk arena (Allvin et al., 2005; Hagström, 
1991). En fråga man kan ställa sig är om arbetslivet i dess beteenden och normer speglar 
en balans kring steg 4 (detta betyder dock inte att alla befinner sig på steg 4)? Kegan 
(1982) hävdar att man kan avläsa samma sätt att organisera mening, både i utvecklingen 
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av en individ liksom i utvecklingen av ett samhälle. Alltså, även ett samhälle är centrerat 
kring sin egen utvecklingsbalans.   
 
För att kunna hantera både intimitet i relationer, utan att förlora sin känsla av 
självständighet, och kunna vara flexibel i sin ideologi utifrån vad situationen kräver 
verkar det ställas krav på något mer än de förmågor som utvecklats i steg 4. Det ställs 
med andra ord krav på en organisering av mening, en balans som närmar sig eller 
befinner sig på steg 5. 
 
Som avslutning till detta avsnitt vill jag ta upp roller. Som beskrevs ovan så ställer 
framför allt den ökade förekomsten av projekt som arbetsform, nätverkens utveckling och 
ledarskapets mer temporära karaktär krav på att hantera och inta olika roller. Kegan 
(1994) skriver om roller att  
 

”If ”role” is a third order construction, we can be responsible to our roles with third order 
consciousness. But we cannot be responsible for roles – for monitoring others´ and our own 
responsibility to them – without a fourth order capacity to nest cross-categorical structures 
into a new organization of mind that subtends them.” (sid. 96) 

 
I steg 3 kan vi alltså ta ansvar inom en roll men att ansvara för själva rollen som sådan 
går bortom denna balans förmåga. Utifrån de krav på rolltagande som här beskrivs blir 
det uppenbart att denna förmåga att ta ansvar för rollen, att förhålla sig till den och 
anpassa den, är något som förväntas av individen. Detta att skapa våra egna roller är 
alltså något som kräver en balans kring steg 4.    

Avslutande diskussion 
Ur resultaten och analysen ovan framträder en bild av det moderna samhället som ställer 
stora krav på individen. Det kan därför vara på sin plats att återigen påminna om att 
resultaten är renodling av de drag och trender i dagens arbetsliv som en genomgång av 
forskningen har visat. Inom olika yrken och branscher finns dessa krav i olika 
utsträckning och de mer extrema fallen där flertalet av dessa krav finns närvarande är 
fortfarande i minoritet. Men att renodla dem som i detta arbete kan ha sin poäng för att på 
ett tydligt sätt beskriva och förstå dessa krav.  
 
En viktig del i det moderna samhället är att samhället som vägvisare har luckrats upp. I 
det traditionella samhället skapas och regleras roller, normer och värden av samhället. 
Man kan med Kegans terminologi säga att det traditionella samhället tillhandahöll 
förmågor som utgörs av en medvetandebalans kring steg 4 (Kegan, 1994). Individen 
behövde alltså inte ta ställning till eller hantera dessa krav själv. Dessa förhållningssätt, 
hur vi bör handla i olika situationer, var inbyggda i själva samhällets grund och struktur 
och krävde därför inte ett reflexivt och medvetet ställningstagande. Dagens samhälle 
präglas mer av pluralism, individualism och heterogenitet och därför också en frånvara av 
tydliga förhållningssätt (Kegan, 1994). Detta innebär också att normer, värderingar, hur 
vi bör handla, ja hur vi ska leva våra liv, blir föremål för medvetet ställningstagande. Och 
detta leder till paradoxen att samtidigt som den (omgivningen) kräver detta medvetna 
ställningstagande så finns inte längre den stödjande strukturen och ramen som det 
traditionella samhället erbjöd.  
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Som en röd tråd i analysen framträder kravet som ställs på förmågan att vara en 
självständig, självförvaltande och driven person. Denna individ ska kunna hantera 
otydliga gränser, både vad gäller arbetets ramar som tid, plats och utförande och vad 
gäller livet i stort genom samhällets avtraditionalisering, uppluckrade normsystem och 
otydligare gränser mellan privatliv och arbete. Att finna sin egen balans och rågång i 
detta blir centralt för individen. Att detta mer eller mindre kräver en utvecklingsbalans 
kring steg 4 med dess livsförfattande förhållningssätt framgår tydligt i analysen. Men 
man kan även ställa sig frågan om detta i framtiden räcker till? Särskilt ur perspektivet att 
vi lever i en allt mer globaliserad värld där vad vi gör på ett ställe på jorden påverkar 
områden utöver vårt eget lands gränser. Man kan också ställa sig frågan hur vi ska finna 
hållbara former för att organisera oss utifrån den bild av det nya arbetet som växer fram 
och som här har beskrivits? Att vi har problem i vårt land med folkhälsan har många 
forskare på olika sätt belyst (se exempelvis Wikman & Marklund, 2003). Är detta bland 
annat ett uttryck för att vi inte har förmågan och möjligheten att hantera de krav som 
ställs på oss i dagens arbetslivs såväl som privatliv?  
 
I inledningen nämndes att en polarisering var på gång i dagens samhälle med en 
priviligierad grupp i centrum och en utsatt grupp i periferin. Man kan då fråga sig om 
denna polarisering även kommer att öka i vad vi skulle kunna kalla det kulturella 
avståndet? Alltså om dessa grupper kommer tendera att centrera sig kring olika balanser 
för meningsskapande. Hagström (1991) skriver att arbetets krav har setts ha samband 
med individens utveckling. Några viktiga faktorer han lyfter fram är  
 

”självbestämmande i yrket, de grundläggande krav som individen ställs inför samt den 
osäkerhet som finns i arbetet. [...] De aspekterna anses grundläggande eller ”strukturella” 
på två sätt: De ses dels som ”inbyggda” i arbetets struktur, dels som bestämda av arbetets 
position i samhället och i dess ekonomiska förhållande och villkor. Flera av dessa 
strukturella aspekter av arbetet har sedan på olika sätt kunnat kopplas till utveckling av 
grundläggande drag i personligheten såsom tankemässigt-intellektuell (kognitiv) flexibilitet 
och ”självstyrning” (eget ansvar, grad av auktoritärt-, fatalistiskt- och konformistiskt 
förhållningssätt, självbild etc. ” (sid. 43-44) 

 
Utifrån detta kan man tänka sig att den mer privilegierade gruppen stimuleras i sin 
utveckling och genom detta blir än mer attraktiv på arbetsmarknaden medan motsatsen 
gäller för gruppen i periferin. En förmåga att hantera en komplex omvärld blir då något få 
förunnat. Man kan även ställa sig frågan hur detta påverkar förhållande mellan olika 
klasser och grupper i samhället när avståndet mellan deras sätt att förstå och skapa 
mening av sig själva och omvärlden tydligt kommer att skilja sig åt? 
 
Det är här dock viktigt att påpeka att det värderingsmässigt inte finns något som säger att 
det är bättre att befinna sig på ett högre utvecklingssteg. Det viktiga är matchningen 
mellan en persons handlingsförmåga och omgivningens krav. Är skillnaden här för stor 
(omgivningen är mer komplex än individ har förmåga att hantera) får individen svårt att 
på ett ändamålsenligt sätt hantera denna omgivning.  
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Avslutningsvis vill jag diskutera kort kring metoden och relevansen av arbetet. Kraven är 
baserade på tidigare forskning inom området och förlitar sig följaktligen på kvaliteten i 
den forskningen vilken får förväntas vara hög. Analysen av dessa krav har medvetet bara 
gjorts ur ett perspektiv, ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Dessutom har en 
begränsad teoribildning inom utvecklingspsykologin använts. Denna avgränsning har 
gjorts av både tidsmässiga skäl och en vilja till tydlighet.  
 
Arbetet har avslutningsvis visat på möjligheten att undersöka det moderna samhället ur 
ett psykologiskt perspektiv och där vuxna människor inte ses som ett objekt utan som 
subjekt som kvalitativt skiljer sig åt. Att vi börjar se att genom att vi skapar mening och 
förstår och hanterar vår omgivning på kvalitativt olika sätt kommer också kraven 
uppfattas olika och påverka oss på olika sätt. Här kan ett utvecklingspsykologiskt 
perspektiv, här presenterat genom Kegans teorier, utgöra en viktig förståelseram. 
 
Intressant för fortsatta studier vore att använda ett utvecklingspsykologiskt perspektiv (i 
detta arbete presenterat genom Kegans teorier) på delar som feedback och balans och 
stresshantering för en djupare förståelse för dessa fenomen. Intressant vore även att 
studera samspelet mellan individens och samhällets utvecklingsbalans.  
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