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KONTRAKT MED SJÄLVET ELLER MED CHEFEN

- 

KAN PERSONLIGHET PREDICERA PROTEISKA KARRIÄRATTITYDER? 

 

Lena Kertin Plymholt 

 

Tidigare ombesörjde organisationen karriär och karriärutveckling för 

den anställde och karriärkontraktet byggde på livslånga anställningar. 

Det nya karriärkontraktet bygger istället på en så kallad proteisk 

karriär (Hall, 1996), vilket utmärks av att individen ser sig själv som 

ansvarig för och drivande av sin karriär, att egna värderingar får styra 

samt att psykologisk utveckling är främsta mål. Studiens frågeställning 

var att undersöka om personlighetsfaktorer i termer av self-efficacy, 

självkänsla, locus of control samt neuroticism kan predicera proteiska 

karriärattityder. I studien användes kvantitativ metod och en 

enkätundersökning genomfördes på studenter. Korrelationsberäkningar 

visade att samliga personlighetsfaktorer samt proteiska karriärattityder 

var korrelerade. Vid beräkning av multipel regressionsanalys visade 

resultatet att intern locus of control kan predicera proteiska 

karriärattityder. Kunskap om att personlighet, i termer av intern locus 

of control, verkar kunna predicera proteiska karriärattityder, kan vara 

av betydelse för anställd och för organisation, då det rätt hanterat kan 

bidra till utveckling och välbefinnande. 

 

 
 ”I det stora hela kan man se karriär som en livsresa. Om metaforen om karriären 

så som en livsresa byggs vidare på, så kan människor följa antingen den inslagna 

vägen, eller välja att navigera sin egen väg i öppet landskap” (Baruch, 2004, 

refererat i Baruch, 2006, sid.126, fri översättning). 

 

Sedan ett antal decennier tillbaka har organisationer och arbetsliv befunnit sig i en 

förändringsprocess, vilket har resulterat i att förutsättningar och villkor för karriär på 

många sätt har kommit att ändras, både inom och utom organisatoriska gränser. I det 

förändrade landskapet har successivt förändrade värderingar och attityder kring karriär 

vuxit fram (Baruch, 2006).  

 

Vad avses då med begreppet karriär? Greenhaus, Callanan och Godshalk (2000) 

föreslår att en människas karriär utgörs av det mönster av arbetsrelaterade erfarenheter 

som sträcker sig över en persons liv. Karriären, ”livsresan”, kan förvisso börja med 

tidiga drömmar i barndomen, men enligt Super (1957) börjar utvecklingen av en 

individs karriär först under tonåren. Utvecklingen sker successivt i en dynamisk 

process där en individs självkoncept utvecklas och där det yrkesmässiga självkonceptet 

utgör en aspekt av självkonceptet. En individs självkoncept utgörs av det vidsträckta 

området av betydelse och mening som individen tillskriver sin egen person (Gecas, 

1982). Det yrkesmässiga självkonceptet fortsätter sedan att utvecklas under vuxenlivet, 

och formas genom en interaktiv och ömsesidigt beroende relation med en 

organisatorisk miljö, vilket sker genom positiva och negativa erfarenheter. Exempelvis 

spelar yrke och sysselsättning en betydelsefull roll i en individs liv genom att det 

bestämmer social status, värderingar, attityder och livsstil. Men riktningen kan även 
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vara den omvända, vilket innebär att social status, värderingar, attityder och livsstil 

bestämmer arbete och sysselsättning. Arbete är inte bara att tjäna pengar utan även ett 

sätt att leva. Med stigande ålder stabiliseras dock det yrkesmässiga självkonceptet 

gradvis (Super, 1957). 

 

Karriär kan enligt Hughes (1958) betraktas från en subjektiv eller en objektiv 

synvinkel. Den subjektiva karriären är det perspektiv som individen har, där individen 

själv utvärderar olika aspekter och skeenden av sin karriär utifrån sin egen 

utsiktspunkt. I studier av subjektiv karriär är bland annat arbetstillfredsställelse, 

självmedvetenhet, lärande och kompetensutveckling indikatorer som mäts utifrån 

individens perspektiv. I motsats till den subjektiva karriären står den objektiva 

karriären som betraktas utifrån ett socialt och externt perspektiv och som validerar 

utifrån de materiella aspekterna, så som inkomst och befordringar. Hughes två 

perspektiv på karriär, objektiv och subjektiv, har blivit väl använda begrepp inom 

karriärforskningen, där framför allt den subjektiva karriären har studerats (Hall & 

Chandler, 2005).  

 

Psykologiska kontrakt 

För att förstå förändringen inom den subjektiva karriären bör även relationen till 

omvärlden förstås. Många anställda utvecklar ett positivt och varaktigt psykologiskt 

band med sin organisation som är baserat på förväntningar på vad organisationen skall 

erbjuda dem (Rousseau, 1995). Detta band är ett slags psykologiskt kontrakt, som 

består av individuella subjektiva uppfattningar om relationen mellan individen och 

organisationen, en slags ömsesidiga men implicita förväntningar (Agyris, 1960). I det 

traditionella psykologiska kontraktet mellan organisation och arbetstagare utgjorde 

tidigare trygghet, kontinuitet och lojalitet viktiga fundament (Anderson & Schalk, 

1998). Kontraktet var stabilt och förutsägbart. Förväntningar som organisationen hade 

på den anställde handlade om lojalitet, tillfredställande prestationer och lydnad mot 

överordnade. Organisationer förväntades i motprestation erbjuda kontinuitet, 

arbetstrygghet, utveckling och framtidsmöjligheter till den anställde.  

 

Emellertid har de psykologiska kontrakten förändrats och fortsätter att förändras, i takt 

med att omvärlden och arbetsmarknaden förändras. Ett modernt företag måste idag 

handskas med oförutsägbarhet och ett viktigt medel mot avsaknad av förutsägbarheten 

är flexibilitet. Den osäkra omvärlden skapar även osäkra anställningar (Näswall, 

Hellgren & Sverke, 2003) vilket har medfört att nya anställningsformer och 

anställningsvillkor har uppkommit. Det nutida psykologiska kontraktet är enligt 

Anderson och Schalk (1998) i sin form ostrukturerat, flexibelt och öppet för 

förhandling. Om fokus tidigare i det traditionella kontraktet var på trygghet, kontinuitet 

och lojalitet för den anställde, så handlar det nya kontraktet i stället om ombytlighet 

och om att vara anställningsbar. Av organisationen förväntas idag av den anställde 

bland annat rättvisa samt belöning för det mervärde som den anställde tillför. Den 

anställde förväntas av organisationen kunna tillföra mervärde, anställningsbarhet, 

entreprenörskap, innovation (Anderson & Schalk, 1998).  

 

Det förändrade psykologiska kontraktet innefattar även förändringar inom området 

karriär, både för anställd och organisation. Den snabba och föränderliga världen har 

medfört att individer är mindre beroende av att få sin karriär arrangerad av 

organisationen (Hall & Chandler, 2005). Karriärmönstret har förändrats från stabila 

och linjära karriärsystem till övergående och dynamiska system (Baruch, 2006). Hall 
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(1996) har studerat och beskrivit hur det förändrade psykologiska kontraktet har 

påverkats och förändrats i avseendet karriär. Det traditionella psykologiska kontraktet 

mellan en organisation och en anställd handlade tidigare, ur karriärsynpunkt om, att en 

anställd som arbetade hårt, blev uppskattad för sin lojalitet och hängivenhet och 

belönades av organisationen med avancemangsmöjligheter och anställningstrygghet. 

Organisationen bar i större utsträckning ansvaret för individens karriärmöjligheter och 

utveckling, och anställningen var ofta livslång hos en eller ett par arbetsgivare. Det nya 

karriärkontraktet innebär istället att ansvaret för individens karriärmöjligheter har 

förflyttats, från att huvudsakligen vara organisationens ansvar till att vara individens 

ansvar (Hall, 1996; Anderson & Schalk, 1998). Det nya karriärkontraktet är inte ett 

kontrakt med organisationen, utan är istället en överenskommelse som den anställde 

har med sig själv och sitt arbete. Det nya karriärkontraktet baseras vidare på 

kontinuerligt lärande, personlig utveckling och identitetsförändring. Enligt Hall drivs 

2000-talets karriär av personen och inte av organisationen (Hall, 1996). 

 

Proteisk karriär  

I det skiftande landskapet för karriär och karriärutveckling har begreppet protean 

career uppkommit, vilket enligt Hall (1996) är framtidens karriär. Det engelska 

begreppet protean är en metafor som i engelskan är synonym med flexibilitet och som 

konnoterar med att förändra skepnad eller anta flera former. Termen protean har sitt 

ursprung från den grekiska havsguden Proteus, som kunde ändra skepnad med sin vilja 

(Inkson, 2006). Då begreppet inte finns översatt i det svenska språket, kommer i 

föreliggande studie protean career fortsättningsvis att benämnas som proteisk karriär. 

 

Med proteisk karriär menas en karriär som drivs av individen, inte av organisationen, 

och som kommer att återskapas och moduleras vartefter individen och miljön förändras 

(Hall, 1996). Det är ”ett kontrakt med självet, snarare än ett kontrakt mellan 

organisationen och sig själv” (Baruch, 2006, sid. 129, fri översättning) och berör 

följaktligen individens subjektiva karriär (Hughes, 1958). Det ultimata målet för den 

proteiska karriären är psykologisk framgång som uppnås t ex genom att individen når 

sina högsta mål i livet. Här menar Hall (1996) att denna karriär skiljer sig från den 

gamla tidens karriärkontrakt, där målet var att klättra i organisationen och tjäna mycket 

pengar. Proteisk karriär har även karaktäriserats som att innefatta en större rörlighet i 

karriären och ett perspektiv där synen på karriären är integrerad i en helhetssyn på 

livet. Det är, som Hall uttrycker det, mer ett hjärtats karriär, än en karriär som leder 

upp på toppen. Proteisk karriär förutsätter att individen har en hög nivå av 

självmedvetenhet och upplever personligt ansvar. Centralt för proteisk karriär kan 

sägas vara autonomi, där individen har kontroll över sitt arbetsliv, personliga 

värderingar, att prioritera personliga mål framför organisationens mål samt som 

tidigare nämnt, psykologisk framgång. Vad som är psykologisk framgång är subjektivt 

betingat för individen och valideras följaktligen utifrån individens egen utsiktspunkt, 

det subjektiva perspektivet av karriären (Hughes, 1958). Psykologisk framgång i 

kontext av karriär, utvecklas enligt Hall och Chandler (2005) cykliskt genom att, för 

individen, meningsfulla och utmanande mål sätts och uppnås.  

 

Den psykologiska framgången förutsätter kontinuerligt lärande vilket sker i en process 

som stimuleras av en kombination av individen, utmaningar i arbete och relationer. 

Två metakompetenser ses som väsentliga att kontinuerligt utveckla, vilka är 

förändringsbenägenhet och identitet (Hall, 1996; Hall & Mirvis, 1995). För att klargöra 

sambandet och distinktionen mellan identitet och självkoncept så menar exempelvis 
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Gecas (1982) att om självkonceptet är det vidsträckta området av betydelse och mening 

om den egna personens själv, så speglar identiteten självkonceptets innehåll i en 

organiserad form. I en proteisk karriär är den yrkesmässiga identiteten integrerad i 

individens allomfattande identitet, ”från ett arbetssjälv till ett helhetssjälv” (Hall & 

Chandler, 2005, sid. 162). Att utveckla metakompetenserna förutsätter kontinuerlig 

personlig utveckling, vilken sker genom självreflektion och ökad självkännedom, samt 

förmågan att genomgå personlig förändring och transformation (Hall, 1996; Hall & 

Mirvis, 1995). 

 

Proteiska karriärattityder 

Varför har proteisk karriär uppstått? En teori är att det är en respons till det förändrade 

arbetslivet, där företagen i mindre utsträckning kan erbjuda trygghet och kontinuitet i 

en anställning (Briscoe, 2006; Inkson, 2006). Den proteiska karriären innefattar nya 

värderingar och attityder, vilka präglar individens synsätt på karriär, arbete och livsstil.  

 

Individens grundläggande värderingar skapas enligt Super (1957) genom de förebilder 

som pojkar och flickor har, närmast inom familjen. Förebilderna, vare sig de är 

positiva eller negativa, skapar behov och formar värderingar, vilket har betydelse för 

barnets framtida utveckling av yrke och karriärinriktning. Värderingar kan även skapas 

och formas genom arbetet i sig själv (Super, 1957). För att kortfattat tydliggöra vad 

värderingar och attityder innebär, kan värderingar sägas skapa en struktur för 

organiserandet av attityder, vilka i sin tur är positiva eller negativa värderande 

reaktioner riktat mot en person, en handling, ett objekt eller ett koncept (Tesser & 

Shaffer, 1990). Attityder bildas i interaktionen mellan individen och dennes omgivning 

och en attityds huvudsakliga funktion antas vara att underlätta människors anpassning 

till sin miljö. Attityder kan ha flera funktioner, så som en värdeexpressiv funktion eller 

en social anpassningsfunktion och kan visa hur en individ har valt att leva 

(Montgomery, 1993).  

 

Kännetecknande för proteiska karriärattityder är framför allt att individen anser att 

karriären är självstyrd, samt att individen anser att karriären och karriärbeslut bestäms 

av individens egna värderingar. Kriterierna för vad den anställde ser som framgång är 

interna, inte externa (Briscoe, Hall & DeMuth, 2006; Hall, 1996). Vidare är det för den 

anställde med proteiska karriärattityder viktigt att uppleva arbetstillfredsställelse samt 

att känna professionellt engagemang (Hall, 2004).  Att ha en positiv inställning till 

lärande, vidareutveckling och till nya upplevelser har visats vara korrelerade med 

proteisk karriär (Briscoe, Hall & DeMuth 2006). I en undersökning av Briscoe, Hall 

och DeMuth (2006) framkom att graden av proteiska karriärattityder kan variera i 

styrka över olika karriärstadier i livet och även att graden kan variera beroende på 

kontext. Kontextens betydelse för karriärattityder har bland annat bekräftats i en 

nyligen genomförd studie, gjord bland universitetsstuderande i Central- och Östeuropa 

samt USA. Denna visade ett signifikant samband mellan makroekonomiska faktorer 

och arbetsvärderingar. Att främst vilja ha ett arbete med hög lön är associerat med 

fattigare ekonomiska levnadsvillkor emedan att främst vilja ha en karriär, inte bara ett 

arbete, är associerat med bättre ekonomiska villkor (Olson et al., 2006).  

 

Att ha proteiska karriärattityder kan ha betydelse för en anställds välbefinnande, enligt 

studier av Colakoglu (2005). Proteisk karriärattityd har visats vara verksam som 

moderator vid så kallat gränslöst arbete.  Gränslöst arbete, som handlar om att en 

individ arbetar utanför organisationens gränser, ex som konsult (DeFillippi & Arthur, 
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1994) kan antingen ha en välgörande eller en belastande effekt för individens 

välbefinnande. Individen kan, genom att anta proteiska karriärattityder vid gränslöst 

arbete, öka välbefinnandet genom att relationen mellan gränslöst arbete och 

självständighet stärks och relationen mellan gränslöst arbete och karriärosäkerhet 

försvagas. Det som bland annat gör proteisk karriärorientering verksamt som 

moderator är att den har ett lämpligt förhållningssätt till den oförutsägbarhet och 

okontrollerbarhet som gränslöst arbete kan innebära samt att autonomin betraktas som 

en positiv möjlighet till lärande och utveckling. Proteisk karriärorientering kan 

utvecklas, vilket ökar den anställdes karriärautonomi med positiva hälsoeffekter som 

följd (Colakoglu, 2005). 

 

Studier har vidare visat att en individs proteiska karriärattityder inte verkar vara 

kopplat till kön. Proteiska karriärattityder har däremot visats korrelera med vissa data 

relaterade till erfarenheter, så som arbets- och organisationsrörlighet. Den starkaste 

enskilda predicerande faktorn verkar bland erfarenheterna vara antal besökta länder 

(Hall, 2004).  

 

Personlighetsfaktorer 

Forskning har i ett flertal studier visat på personlighetsfaktorers betydelse för karriär 

och karriärutveckling (Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs, 2003; Colakoglu, 

2005; Judge, Locke & Durham, 1997; Rodriguez & Blocher, 1988; Scollon & Diener, 

2006; Seibert & Kraimer, 2001; Taylor & Betz, 1983; Tharenou, 1979, Thornton, 

1978). Personlighet kan beskrivas som de relativt stabila kognitiva, emotionella och 

beteendemässiga egenskaper hos människor, som hjälper dem att etablera deras 

individuella identitet och särskiljer dem från andra (Passer & Smith, 2004). Även om 

genetiken skapar grundläggande förutsättningar för personligheten, formas även 

personligheten genom erfarenheter och kognitioner (McCrae et al., 2000). 

Förändringar av personlighet har exempelvis visat sig korrelera med förändringar av 

sociala roller (Scollon & Diener, 2006).  

 

Personlighet kan dock studeras från olika perspektiv. Enligt Briscoe, Hall och DeMuth 

(2006) är relationen mellan proteisk karriär och personlighet ett relativt outforskat 

område. Mot bakgrund av de nyckelpunkter som kännetecknar proteiska 

karriärattityder, väcktes föreliggande studies intresse primärt för 

personlighetsfaktorerna locus of control (Rotter, 1966) och self-efficacy (Bandura, 

1982). Vid sökandet efter för ändamålet relevanta mätinstrument fann och valde 

föreliggande studie slutligen att studera så kallade core evaluations, vilka tidigare har 

används i studier om personlighet och arbetstillfredsställelse (Judge, Locke & Durham, 

1997). Med core evaluations mäts locus of control, generaliserad self-efficacy, 

självkänsla samt neuroticism. Dessa fyra personlighetsfaktorer är de mest studerade 

personlighetfaktorerna inom psykologin, dock oftast studerade isolerade från varandra 

(Judge, Locke & Durham, 1997). Resultatet av omfattande metaanalyser visar att 

självkänsla, generaliserad self-efficacy, neuroticism och locus of control är högt 

relaterade till varandra och indikerar att personlighetsfaktorerna tillsammans utgör ett 

mått på ett högre konstrukt (Judge, Erez, Thoresen & Bono 2002). Då self-efficacy, 

neuroticism och locus of control är engelska begrepp, vars motsvarighet inte finns i det 

svenska språket, användes i föreliggande studie de engelska begreppen. 
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Självkänsla 

Självkänsla kan definieras som det allomfattande värde som en individ tillskriver sig 

själv som person och kan sägas innefatta en individs självrespekt samt acceptans och 

uppskattning av sig själv (Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs, 2003). Inom 

forskningen antas att självkänsla är en relativt stabil egenskap som utformas i slutet av 

tonåren (Tharenou, 1979). Självkänsla är en utvärderande komponent och ingår som en 

del i en bredare representation som sammantaget utgör självkonceptet, dvs. alla 

kognitioner som en individ har om sitt själv. Då utvärderingar om sitt själv och sin 

egen person utgör core evaluations, föreslår Judge, Locke och Durham (1997) att en 

individs självuppfattningar också påverkar tolkningar av omvärlden, vilken bland annat 

inkluderar arbetslivet. Tidigare forskning har exempelvis visat ett signifikant samband 

mellan självkänsla och arbetstillfredsställelse. Tharenou (1979) har i sina studier av 

tjänstemän och arbetare funnit att självkänsla korrelerar positivt med 

arbetstillfredsställelse. Forskning av Baumeister, Campbell, Krueger och Vohs (2003) 

har indikerat att personer med låg självkänsla visat sig prestera mindre effektivt under 

stress och misslyckanden, är mer benägna till konformitet, saknar initiativförmåga och 

har lägre förväntningar på framgång. Personer med hög självkänsla väljer yrken som 

stämmer väl överens med deras förmågor och personligheter. Vidare är personer med 

hög självkänsla mer benägna än andra att välja sina egna strategier, och de är mer 

mottagliga för kontextuella ledtrådar som indikerar när de ska framhärda eller gå 

vidare till ett mer intressant alternativ (Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs, 2003).  

 

Self-efficacy 

Self-efficacy är en individs tilltro till sin egen framtida förmåga att lösa problem. Den 

involverar en process av kognitiva, sociala och beteendemässiga förmågor. Dessa 

förmågor organiseras av individen vilket sedan styr riktningen på en handling som 

krävs för att hantera en framtida situation (Bandura, 1982). Self-efficacy har inflytande 

genom och över känslor, handlingar och mönster. Den egna bedömningen av self-

efficacy har inflytande över individens val av aktivitet och skapar på så sätt ramar i 

dennes miljö. Människor undviker ofta aktiviteter som de inte tror sig vara kapabla att 

klara av, men åtar sig och genomför säkert de aktiviteter då de själva bedömer sig 

säkra och kompetenta. Efficacy kan enligt Bandura ses variera i tre dimensioner 

(1986). Den första av de tre dimensionerna är nivå eller storhet, vilket handlar om hur 

väl man kan utföra en uppgift. Vidare är det styrkan på efficacy, dvs. hur säker man är 

på sina bedömningar av hur väl man kan utföra en uppgift. Den tredje dimensionen är 

generalitet (generell self-efficacy) med vilket menas spännvidden av aktiviteter som 

inryms i individens estimat av storhet och styrka. Generaliserad self-efficacy är nära 

relaterat till självkänsla, då det inrymmer individers bedömningar av sina förmågor och 

hur kapabla de är att hantera sitt liv. I tidigare studier har framkommit att låg self-

efficacy kan leda till svårheter med att göra planer och sätta mål för sin karriär. 

Individer som har låg self-efficacy undviker att engagera sig i att utforska karriären 

eller att förbinda sig till en given karriärväg (Taylor & Betz, 1983). 

 

Locus of Control 

Locus of control är en personlighetsfaktor som refererar till källan av den upplevelse 

av kontroll som en person har utvecklat. Individer varierar i enlighet med sina 

individuella erfarenheter av social inlärning, vilket ger upphov till huruvida de 

upplever i vilken utsträckning de generellt kan associera en belöning eller förstärkning 

med sitt eget föregående beteende (Rotter, 1966). Konceptet om locus of control är 

nära relaterat med self-efficacy, men ändå distinkt.  Self-efficacy handlar om en 
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individs tro på sin egen förmåga att bemöta och hantera livets olika situationer, emedan 

locus of control mer inriktar sig på upplevd kontroll över de utkomster som är resultat 

från hur individen har bemött och hanterat en situation (Judge, Locke & Durham, 

1997). Individer med en intern locus of control upplever personlig kontroll över 

resultat medan individer med extern locus of control uppfattar förstärkningar som ett 

resultat av yttre händelser. Precis som self-efficacy grundläggs uppfattningar om locus 

of control i tidig ålder, men kan komma att modifieras genom livshändelser. I en studie 

av Thornton (1978) framkom att en workshop om karriärplanering hade större 

genomslagskraft på individer med intern locus of control jämfört med dem som 

uppvisade extern locus of control. Överhuvudtaget rapporterade individer med intern 

locus of control en större aktivitet kring sin karriärplanering och var mer proaktiva i 

sina steg mot att nå uppsatta karriärmål. Även Rodriguez och Blocher (1988) fann i 

sina studier en positiv relation mellan intern locus of control och attityder kring 

karriärbeslutsfattande. Resultatet visade även att väl utvecklade karriärprogram kan 

skapa positiva effekter på karriärattityder och locus of control. 

 

Neuroticism 

En av traitpsykologins mest kända modeller för att förklara olika personlighetsdrag är 

The Five Factor Model (FFM), där människors personlighet indelas i fem dimensioner: 

openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness samt neuroticism. 

Dimensionen neuroticism inkluderar bland annat oro, ilska, fientlighet, depression och 

sårbarhet (Costa & McCrae, 1990). Personligheten har på en grundläggande nivå ett 

biologiskt ursprung enligt FFM, men kan komma att omformas genom livshändelser. 

Från 18 år och upp till 30 års ålder minskar graden av neuroticism. Efter 30 års ålder 

fortsätter trenden med minskande grad av neuroticism, men förändringarna sker i 

mindre grad (McCrae et al., 2000). Forskning har visat att neuroticism är relaterat till 

arbetstillfredsställelse. I en longitudinell studie framkom att arbetstillfredsställelse var 

starkt relaterat till personlighetsförändringar och i synnerhet sågs en ökning av 

arbetstillfredsställelse när en minskning av neuroticism skedde över tid (Scollon & 

Diener 2006). Neuroticism betraktas allmänt som en motpol till självkänsla, eftersom 

att låg självkänsla ofta är relaterat till oro, självtvivel, och depression. Hög nivå av 

neuroticism uppvisar även symptom av nervositet och sömnstörningar, vilket även är 

kännetecknande för låg självkänsla (McCrae et al., 2000).  

 

Syfte och frågeställning 

Sammanfattningsvis kan nyckelpunkter i proteisk karriär sägas vara autonomi, där 

individen känner eget ansvar, upplever kontroll över sitt arbetsliv och själv driver sin 

karriär efter personliga värderingar och mål. Proteiska karriärattityder innebär framför 

allt att den anställde ser sig själv som drivande av sin egen karriär samt att karriären 

styrs internt av de egna värderingarna (Hall, 1996).  

 

Briscoe, Hall och DeMuth (2006) såg i sin studie att de olika proteiska 

karriärattityderna verkade variera över karriärstadier samt att de kunde skifta beroende 

på kontext, vilket visade på att en proteisk karriärorientering i första hand handlar om 

attityder. Det finns outforskade områden kring teoribildningen om proteisk karriär och 

karriärattityder, varav relationen till personlighet utgör ett av dessa (Briscoe, Hall & 

DeMuth, 2006). Syftet med föreliggande studie var därför att undersöka relationen 

mellan proteiska karriärattityder och personlighetsfaktorer i termer av självkänsla, self-

efficacy, locus of control samt neuroticism.  
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Mer specifikt var studiens frågeställning om personlighetsfaktorer i termer av 

självkänsla, self-efficacy, locus of control samt neuroticism kan predicera proteiska 

karriärattityder. 

 

 

M e t o d  

 

Urval och procedur 

Urvalet utgjordes av studenter på Psykologiska Institutionen på Stockholms 

Universitet. Deltagarna rekryterades genom listor samt muntligen vid föreläsningar. 

Vid rekryteringen fick deltagarna information om att det var en enkätstudie om 

attityder kring karriär samt att studenten för sitt deltagande skulle erhålla 30 minuter i 

undersökningstid (3 timmar per termin är obligatoriskt för psykologistuderande).  

 

Undersökningsdeltagarna informerades före deltagandet, genom ett försättsblad till 

enkäten, om att forskningsetiska regler tillämpas i denna undersökning. Det innefattar 

rätten att avbryta medverkan samt att konfidentialitet och anonymitet gäller. Ett 

kortfattat syfte med undersökningen presenterades även på försättsbladet. 

Datainsamlingen pågick under en vecka och ägde rum i ostörd miljö i bokade lokaler 

på Psykologiska Institutionen.  

 

Totalt deltog 63 studenter i undersökningen (52 kvinnor och 11 män).  Av de 

deltagande uppgav 61 att de hade arbetslivserfarenhet varav 36 huvudsakligen hade 

eller hade haft tillsvidareanställning och resterande 25 hade eller hade haft en annan 

anställningsform. Endast 2 studenter var utan arbetslivserfarenhet. Lägsta ålder var 20 

år och högsta var 50 år (M = 27.54, SD = 7.10). 

 

Material 

Enkäten bestod av två delar varav den inledande delen innehöll bakgrundsfrågor. Som 

bakgrundsvariabler undersöktes ålder, kön (kvinna = 1, man = 2) samt vilken 

anställningsform deltagaren hade haft under sin längsta och mest sammanhängande 

yrkesverksamma period (tillsvidareanställning = 1, annan anställningsform = 0). Den 

andra delen, som syftade till att mäta proteiska karriärattityder och valda 

personlighetsfaktorer, bestod av totalt 52 påståenden. Dessa variabler mättes genom 

påståenden, där respektive deltagare fick markera på en likertskala hur väl dennes 

uppfattning stämde överens med de olika påståendena.  Likertskalan var graderad från 

1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt) med lika stora skalsteg däremellan. Placering 

och turordning för de olika påståendena i enkäten avgjordes genom randomisering.  

 

Proteiska karriärattityder mättes med ett nyutvecklat instrument framställt av Briscoe, 

Hall och DeMuth (2006), innehållandes 14 påståenden. Testet översattes till svenska 

av tre oberoende personer för att bibehålla hög reliabilitet. För att bedöma den interna 

konsistensen i undersökningen mättes reliabiliteten med Cronbachs alfa, som var .64. 

Personlighetsfaktorer mättes genom core self evaluation (Judge, Bono, Erez, Locke & 

Thoresen, 2002). Core self evaluation innefattar självkänsla (Rosenberg, 1965) med tio 

påståenden, self-efficacy (Judge, Locke, Durham & Kluger, 1998) som består av åtta 

påståenden, intern locus of control (Levenson, 1981) med åtta påståenden samt 

neuroticism (Eysenck & Eysenck, 1968) som innehåller 12 påståenden.  Cronbachs 

alfa var för självkänsla .93, self-efficacy .89, locus of control .73 och för neuroticism 

.91. Enligt kvalitetskriterier för testinstrument (STP, 2002) betraktas en studie med alfa 
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.60 <r<.70 som acceptabel, .70<r<.80 som tillräcklig, .80<r<.85 som god och r>.85 

som utmärkt. 

 

I Tabell 1 redovisas erhållna medelvärden, standardavvikelse samt reliabilitet 

(Cronbachs alfa) för samtliga variabler.  

 

Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser och 

Cronbachs alfa för de studerade variablerna.

Variabel N M SD a

1. Ålder 54 27.54 7.10 -

2. Kön 63 1.17 0.38 -

3. Tillsvidareanställning 61 0.59 0.50 -

4. Self-efficacy 63 3.95 0.76 .89

5. Självkänsla 63 3.91 0.86 .93

6. Locus of control 62 3.81 0.52 .73

7. Neuroticism 62 2.57 0.90 .91

8. Proteiska karriärattityder 63 3.67 0.38 .64  
 

Databearbetning 

För att besvara föreliggande undersöknings frågeställning om huruvida 

personlighetsfaktorer kan predicera proteiska karriärattityder, användes dels en 

korrelationsberäkning och dels en multipel regressionsanalys. I den multipla 

regressionsanalysen har den beroende variabeln ”proteiska karriärattityder” mätts mot 

de oberoende variablerna, prediktorerna, som var valda personlighetsfaktorer. För att 

kontrollera för bakgrundsfaktorers eventuella inverkan har även dessa analyserats som 

prediktorer.  

 

 

R e s u l t a t  

 

Korrelationer 

I Tabell 2 visas korrelationer mellan nyckelvariablerna. Korrelationerna mellan 

personlighetsfaktorerna uppvisade signifikanta samband, vilket även uppvisades 

mellan personlighetsfaktorerna och proteiska karriärattityder. Korrelationerna var i 

styrka medelstarka till starka. Som effektstyrkemått för sambandsstyrka refereras till 

Cohens d
1
. Endast de nyckelvariabler som var korrelerade med neuroticism uppvisade 

signifikanta negativa samband, emedan övriga samband var positiva. Korrelationer 

mellan bakgrundsfaktorer och övriga variabler kunde inte visa på något signifikant 

samband. 

 

                                                 
1
 Enligt Cohen (1988) är ett samband, beräknat med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient, 

svagt vid r = .10, medelstarkt vid r = .30 och starkt vid r = .50. 
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Tabell 2. Korrelationer för de studerade variablerna.

Variabel N 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Ålder 54 -

2. Kön 63 -.08 -

3. Tillsvidareanställning 61 .27 -.22 -

4. Self-efficacy 63 .01 -.03 .20

5. Självkänsla 63 -.15 .01 .05 .87**

6. Locus of control 62 .07 .09 .20 .64** .46**

7. Neuroticism 62 -.04 -.16 -.09 -.74** -.74** -.52**

8. Proteiska karriärattityder 63 .15 .23 .23 .44**   .27* .59** -.43**

Notera: * = p<.05,  ** = p<.01 (2-svansad).                               
 

Multipel regressionsanalys 

Resultatet av regressionsanalysen (se Tabell 3) visade att modellen signifikant kunde 

förklara 36 % av variationen i proteiska karriärattityder (F= 4.8, p<.01).  

 

Tabell 3. Regressionsanalys med ålder, kön, tillsvidareanställning, self-efficacy, 

självkänsla, locus of control och neuroticism som prediktorer. Beroende variabel är

proteiska  karriärattityder. Regressionsvikt redovisas i Beta.

Prediktorer Proteiska karriärattityder

Ålder -.01

Kön   .18

Tillsvidareanställning  .20

Self-efficacy  .26

Självkänsla -.35

Locus of control    .42*

Neuroticism -.20

R²(Adj)  .36

F 4.849***

Notera: N = 50, *p<.05, **p<.01, ***p<.001                            
 

För de enskilda prediktorerna visade sig endast ett signifikant samband.  

Personlighetsfaktorn intern locus of control uppvisade som prediktor för proteiska 

karriärattityder ett signifikant samband. Regressionsanalyser för övriga prediktorer gav 

icke-signifikanta resultat.  

 

 

Diskussion 

  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns en relation mellan 

personlighetsfaktorer i termer av självkänsla, self-efficacy, locus of control samt 

neuroticism och proteiska karriärattityder. Studiens frågeställning var om valda 

personlighetsfaktorer kan predicera proteiska karriärattityder.  

 

Resultatet av korrelationsberäkningarna visade att samtliga personlighetsvariabler, 

självkänsla, self-efficacy, locus of control och neuroticism är korrelerade med 

proteiska karriärattityder.  
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Resultatet av den multipla regressionsanalysen visade att av enskilda 

personlighetsfaktorer kunde intern locus of control predicera proteiska karriärattityder. 

Övriga personlighetsfaktorer visade enskilda icke-signifikanta resultat i rollen som 

prediktorer för proteisk karriärattityd. Dock var resultatet signifikant för modellen i sin 

helhet då resultatet indikerade att personlighetsfaktorerna självkänsla, self-efficacy, 

intern locus of control och neuroticism sammantaget kunde predicera proteiska 

karriärattityder. 

 

Sålunda kan föreliggande studies frågeställning anses ha besvarats då resultatet pekar 

på att personlighet, i termer av intern locus of control, verkar kunna predicera proteiska 

karriärattityder. 

 

Korrelationer 

Korrelationsberäkningarna visade att samtliga personlighetsvariabler, självkänsla, self-

efficacy, locus of control och neuroticism samt proteiska karriärattityder var 

korrelerade. 

 

Självkänsla och proteiska karriärattityder 

Korrelationsberäkningarna visade att självkänsla var associerat med proteiska 

karriärattityder, på så sätt att individer med högre självkänsla uppvisade starkare 

proteiska karriärattityder.  I tidigare studier har framkommit att individer med hög 

självkänsla väljer yrken som stämmer väl överens med deras förmågor och 

personligheter samt att individer med hög självkänsla mer benägna än andra att välja 

sina egna strategier (Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs, 2003) vilket kan förklara 

varför individer med hög självkänsla också driver sin egen karriär.  Detta får ytterligare 

stöd av att låg självkänsla dessutom är associerat med självtvivel (McCrae et al., 2000). 

Eftersom proteiska karriärattityder karaktäriseras av inställningen att karriären är 

självdriven och att personliga värderingar styr karriären (Hall, 1996) verkar det rimligt 

att högre självkänsla är relaterat till högre proteiska karriärattityder, vilket föreliggande 

studies resultat indikerade. Tidigare forskning har visat ett signifikant samband mellan 

högre självkänsla och arbetstillfredsställelse (Tharenou, 1979), vilket ytterligare stärker 

resultatets rimlighet, då betydelsen av att känna arbetstillfredsställelse verkar korrelera 

positivt med proteisk karriär (Hall, 2004). 

 

Self-efficacy och proteiska karriärattityder 

Resultatet av korrelationerna visade att self-efficacy och proteiska karriärattityder var 

korrelerade, genom att en högre nivå av self-efficacy var associerat med en högre nivå 

av proteiska karriärattityder. Resultatet stöds av tidigare studier som har visat att 

individer med låg self-efficacy undviker att engagera sig i att utforska karriären eller 

att förbinda sig till en given karriärväg. Likaså kan lägre self-efficacy leda till 

svårigheter att sätta mål för karriären (Taylor & Betz, 1983).  I enlighet med teori om 

proteisk karriär och proteiska karriärattityder är psykologisk framgång ett övergripande 

mål som individen har, och framgångskriterierna är internt styrda (Hall, 1996; Hall & 

Chandler, 2005) vilket stöder rimligheten i den positiva korrelationen mellan self-

efficacy och proteiska karriärattityder som föreliggande studie har uppvisat. 

Psykologisk framgång i kontext av karriär, utvecklas enligt Hall och Chandler (2005) 

cykliskt genom att, för individen, meningsfulla och utmanande mål sätts och uppnås 

och det verkar därför, i enligt tidigare forskning (Taylor & Betz, 1983) som att 

sambandet med self-efficacy kan vara intressant i sammanhanget.  
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Locus of control och proteiska karriärattityder 

Av föreliggande studies korrelationsberäkningar framkom att intern locus of control 

och proteiska karriärattityder är relaterade till varandra. Den positiva korrelationen 

indikerar att högre intern locus of control är relaterat med högre grad av proteiska 

karriärattityder, ett samband som stöds av tidigare forskning som har visat ett positivt 

samband med intern locus of control och attityder kring karriärbeslutsfattande 

(Rodriguez & Blocher, 1988). 

 

Neuroticism och proteiska karriärattityder 

Neuroticism uppvisade i föreliggande studie negativa korrelationer med samtliga 

personlighetsfaktorer samt med proteiska karriärattityder. Det negativa sambandet som 

framkom indikerar att högre neuroticism är relaterat med lägre grad av proteiska 

karriärattityder. Enligt McCrae et al. (2000) betraktas neuroticism som en motpol till 

självkänsla, varför föreliggande studies samband verkar rimliga då självkänsla 

korrelerade positivt med proteiska karriärattityder. Dessutom har tidigare forskning 

visat att arbetstillfredsställelse, som är en viktig faktor i proteisk karriär (Hall, 1996), 

ökar när neuroticism minskar (Scollon & Diener, 2006).  

 

Multipel regressionsanalys 

Studiens frågeställning var om valda personlighetsfaktorer kan predicera proteiska 

karriärattityder. Resultatet av regressionsanalysen visade att när bakgrundsfaktorer och 

samtliga personlighetsfaktorer relaterades till proteiska karriärattityder, var endast 

intern locus of control signifikant.  Resultatet indikerar således att när alla faktorer tas i 

beaktande är locus of control den faktor som är viktig för att predicera proteiska 

karriärattityder, vilket betyder att personer med högre intern attribution driver sin egen 

karriär i högre utsträckning. Resultatet stöds av tidigare forskning som har indikerat att 

locus of control har betydelse i karriärsammanhang. Thornton (1978) visade i sin 

studie att individer med intern locus of control rapporterade en större aktivitet kring sin 

karriärplanering och var mer proaktiva i sina steg mot att nå uppsatta karriärmål.  

 

Resultatet av den multipla regressionsanalysen visade att intern locus of control utgör 

en viktig prediktor för proteiska karriärattityder, vilka huvudsakligen baseras av 

attityder om karriären som självdrivande och värderingsstyrd. Mot bakgrund av den 

förändrade omvärlden har ansvaret för att driva karriären förflyttats från att 

huvudsakligen vara organisationens ansvar, till att vara individens ansvar (Anderson & 

Schalk, 1998; Hall, 1996). Detta motiverar och indikerar rimligheten i föreliggande 

studies resultat, att intern locus of control kan predicera proteiska karriärattityder. 

Individer med en intern locus of control upplever personlig kontroll över resultat vilket 

är relaterat till upplevelse av eget ansvar, vilket i sin tur är en grundläggande 

uppfattning inom proteisk karriärattityd.  

 

Validitet och reliabilitet 

Det finns i föreliggande studie fyra begränsningar som kan påverka tolkningen av 

resultatet. För det första användes tvärsnittsdata i analyserna, vilket för med sig ett 

problem med den interna validiteten. Detta innebär en osäkerhet i bedömningen av 

korrelationerna. I föreliggande studie har det gjorts ett antagande om riktningen i 

sambandet baserat på tidigare forskning och befintliga teorier.  

 

För det andra kan det i föreliggande studie finnas en begränsning som kan härledas till 

att samtliga variabler är mätta med självskattning. Enligt Spector (1994) kan 
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metodeffekter uppstå i ett sådant fall, vilket kan avvärjas antingen med att man 

använder objektiva skalor eller gör longitudinella studier. I föreliggande studie låg 

intresset i första hand på subjektiva skalor varför sådana användes. Det är i 

sammanhanget relevant att påpeka att med självskattingsskalor mäts attityder och inte 

beteende, varför resultatet av den anledningen inte kan härledas till faktisk benägenhet 

att handla i det verkliga livet. Den interna konsistensen kan anses vara god då alfa i 

testen befinner sig intervallet mellan acceptabel och utmärkt.  

 

Som en tredje eventuell begränsning för tolkning av studiens resultat bör 

begreppsvaliditeten nämnas. Begreppsvaliditeten bör för proteiska karriärattityder 

prövas vidare, då mätinstrumentet är relativt nyutvecklat. Skillnader i kultur kan antas 

påverka grad av proteiska karriärattityder, vilket kan påverka validiteten i 

mätinstrumentet som används i föreliggande studie. Eventuellt kan översättning från 

engelska till svenska ha haft en effekt på mätningens resultat, då den engelska 

versionen är konstruerad och anpassad efter amerikansk kultur. Testet har dock 

översatts av tre personer, vilka oberoende av varandra har ommodellerat uttrycken till 

svenskt uttryckssätt i den mån det anses ha behövts, utan att förändra mening och 

innebörd. 

 

Likaså är urvalet, som en fjärde begränsning, relevant att diskutera då det utgjordes av 

studenter (visserligen med arbetslivserfarenhet) vilket kan ha begränsat 

generaliserbarheten. Kan ett urval som utgörs av anställda med lång 

arbetslivserfarenhet uppvisa ett annat resultat? Ett antagande är att heltidsanställda vars 

proteiska karriärattityder har prövats i handling i en organisatorisk vardag kan skifta då 

externa faktorer kan motverka interna drivkrafter. Enligt Festingers (1957) teori om 

kognitiv dissonans kan attityder förändras när en individs beteende och handlingar inte 

överensstämmer med dennes attityder. Även Super (1957) beskriver hur attityder kan 

förändras genom individens arbete och sysselsättning. Men, som tidigare nämnt är det 

attityder som föreliggande studie valt att undersöka och föreliggande studie har 

följaktligen mätt proteiska karriärattityder hos studenter med arbetslivserfarenhet. 

Urvalets storlek kan ha påverkat resultatet då ett mindre urval utgör en ökad risk för så 

kallat typ II-fel. Resultatet visade i korrelationsberäkningarna att samtliga 

personlighetsfaktorer var korrelerade med proteiska karriärattityder. I den multipla 

regressionsanalysen kunde emellertid endast en personlighetsfaktor, locus of control, 

predicera proteiska karriärattityder. Ett större urval kanske skulle kunna visa fler 

personlighetsfaktorer som prediktorer? Även om resultatet inte kan anses 

generaliserbart till en större population så indikerar gjorda fynd trots allt på mycket 

intressanta tendenser, vilka bör utforskas vidare.  

 

Slutsatser/Avslutande kommentarer 

Sammanfattningsvis indikerar resultatet att intern locus of control utgör en viktig 

prediktor för proteiska karriärattityder, vilket visar på att det finns samband mellan 

personlighet och proteiska karriärattityder. Resultatet är av intresse, inte bara för 

forskning, utan även för individ och samhälle. 

 

Proteiska karriärattityder antas ha uppstått som en självanpassande respons till det 

förändrade arbetslivet, där företagen i mindre utsträckning kan erbjuda trygghet och 

kontinuitet i en anställning (Briscoe, 2006; Inkson, 2006). Detta kan innebära att 

proteiska karriärattityder kan vara en effektiv hållning i en oförutsägbar och 

okontrollerbar värld. Att kontinuerligt utveckla de två metakompetenserna, 
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förändringsbenägenhet och identitet är också ett sätt att utveckla anställningsbarheten 

(Hall, 1996; Hall & Mirvis, 1995).  

 

Karriärautonomi nämns ofta som en positiv faktor i arbetslivet och för 

karriärutveckling. Många människor hyllar självbestämmandet, autonomin i karriären 

men andra finner dock friheten skrämmande då de inte har något stöd utifrån (Kegan, 

1994). I så kallat gränslöst arbete, där den anställde arbetar t ex i konsultverksamhet, 

kan en proteisk karriärorientering verka som en modererande faktor, vilket studier av 

Colakoglu (2005) har visat. Individen kan, genom att anta proteiska karriärattityder vid 

gränslöst arbete öka välbefinnandet genom att relationen mellan gränslöst arbete och 

självständighet stärks. Detta skapar enligt Colakoglu ett förhållningssätt som är positivt 

i den oförutsägbarhet och okontrollerbarhet som gränslöst arbete kan innebära, samt en 

positiv syn på lärande och utveckling. Proteisk karriärorientering kan utvecklas, vilket 

ökar den anställdes karriärautonomi med positiva hälsoeffekter som följd (Colakoglu, 

2005). Intern locus of control (Thornton, 1978) och proteiska karriärattityder (Briscoe, 

Hall & DeMuth, 2006; Colakoglu, 2005) kan sålunda utvecklas och förändras hos en 

individ, vilket kan bidra till att stärka en individs självkoncept och välbefinnande. 

Detta innebär att det finns nytta att utvinna för både den anställde och organisationen. 

En organisation har ofta god kunskap om sina anställda, bland annat genom de 

personlighetstester som ofta används i rekryterings och urvalsprocesser. Genom att 

dessutom ha god kunskap om i vilken utsträckning intern locus of control förekommer 

hos den anställde, kan även indikationer om proteiska karriärattityder erhållas, vilket 

kan hjälpa en organisation att inte bara tillsätta rätt person på rätt tjänst, utan även 

konstruktivt kunna möta den anställdes framtida behov utveckling, kontinuerligt 

lärande och självkännedom. Vid nyrekryteringar av en viss typ av tjänster som 

innefattar gränslöst arbete, exempelvis konsulttjänster, kan även kunskapen om den 

anställdes locus of control och proteiska karriärattityder vara av betydelse för den 

anställdes välbefinnande och hälsa (Colakoglu, 2005).  

 

Så länge organisationens mål och individen målsättning går hand i hand verkar det som 

att proteiska karriärattityder är positivt för alla parter. Enligt Hall och Moss (1998) 

tolkar emellertid många arbetsgivare det nya kontraktet så som att den anställde helt 

och hållet ska vara helt ensam ansvarig medan andra, mer progressiva företag ser 

nyttan av att bidra till det kontinuerliga lärandet som skapar anställningsbarhet och 

följaktligen en viss trygghet för den anställde. Att stötta och utveckla individers intern 

locus of control och proteiska karriärattityder torde även kunna bidra till en ökad 

rörlighet på arbetsmarknaden. 

 

För framtiden föreslås forskning på andra populationer än studenter, vilket kan 

förbättra generaliserbarheten av föreliggande studies resultat. Framför allt kan 

anställda i olika skeden i livet vara av intresse. Proteiska karriärattityder antas kunna 

skifta (Briscoe, Hall & DeMuth, 2006) genom olika karriärstadier i livet, vilket gör det 

intressant att med longitudinella studier följa dess förändringar för att kunna se hur 

personlighet är relaterat till proteiska karriärattityder över tid. Även om personlighet är 

ett relativt stabilt konstrukt över tid, ses förändringar över tid, exempelvis neuroticism  

som tenderar att minska efter 18 års ålder, vilket gör det intressant att vidare utforska 

relationen mellan personlighet och proteiska karriärattityder tillsammans med 

tidsperspektivet (McCrae et al., 2000). Mer utförligt kan även proteiska karriärattityder 

och dessas relationer till kultur, sociala faktorer samt utbildningsnivåer undersökas då 

olika socioekonomiska förhållanden har funnits relatera till skillnader i attityder och 
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värderingar av arbete (Olson et al., 2006). Proteiska karriärattityder kan exempelvis 

tänkas vara attityder som är mer vanligt förekommande i västvärlden. Vidare forskning 

om och hur proteiska attityder eventuellt omsätts i beteende är även av intresse och 

relationen mellan proteisk karriärattityd och karriärbeteende utforskas genom 

exempelvis experiment och/eller observationer. 

 

Sammanfattningsvis indikerar studiens resultat att personlighet, i termer av intern locus 

of control kan predicera proteiska karriärattityder. Individer med högre intern locus of 

control driver sin egen karriär i högre utsträckning. Ökade kunskaper om proteisk 

karriärorientering, dess relation till personlighet och även till andra faktorer, kan vara 

av intresse för både individ och samhälle då en proteisk karriär, rätt hanterad, kan ha 

goda effekter både för den anställde och för organisationen. 
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