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Sammanfattning

Under  de senaste  decennierna  har  det  inom HR (Human Resources)  skett  en 
domänutvidgning, där allt  större ansvar tas för fler aspekter av människors liv. 
Man får ofta ett intryck av att det finns ett genuint intresse för människors liv och 
hälsa  bortom arbetet.  Ett  grundläggande antagande inom HR är  emellertid  att 
välmående  individer  leder  till  en  ökad  produktivitet.  Därigenom  finns  en 
otydlighet i det egentliga syftet med de av arbetsgivarnas aktiviteter som syftar till 
människors hälsa och välmående. Det finns därmed anledning att närmre studera 
de idéer om människors arbete, tid och liv som cirkulerar inom HR. 

HR som kunskapsområde och branch är dock svårt att fånga i ett enda empiriskt 
material.  En  avgränsning  behöver  göras.  I  denna  studie  har  arbetspsykologin 
identifierats  som en stor  och  viktig  influens  inom HR,  som dessutom har  en 
legitimerade funktion i sin roll som vetenskap. Med utgångspunkt i kritisk teori 
studeras  därför  läroböcker  i  arbetspsykologi  och  i  arbetspsykologin  grundat 
arbetsmiljöarbete. 

Studien visar att det inom arbetspsykologin finns en föreställning om arbetet som 
någonting rationellt och betydelsefullt för människor. Arbetets framväxt beskrivs 
som  något  utav  en  civiliseringsprocess.  Motsättningen  mellan  individens  och 
organisationens intressen är närvarande i böckerna men hanteras av författarna på 
delvis olika sätt. Detta pekar på en splittring inom disciplinen; ingen enhetlighet 
finns i hur motsättningen ska hanteras. Samtidigt är målet en vinna-vinna-situation 
och en verklig insikt om motsättningens problematik verkar inte finnas. Man talar 
ofta om att ett helhetsperspektiv på människors liv och hälsa är viktigt. Ett sådant 
kan sägas finnas ur arbetspsykologins eget perspektiv, där utgångspunkten är att 
individens och organisationens intressen sammanfaller.  Helhetsperspektivet  kan 
dock  ifrågasättas  om ett  sådant  antagande inte  görs.  Strävan efter  människors 
välmående är nämligen inte förutsättningslös; förslag till förbättringar av arbetet 
och arbetssituationen är alltid av sådant slag att de även gynnar organisationen. 

Nyckelord: Arbetspsykologi, HR, arbete, stress, arbetsmiljö, hälsopromotion, 
arbetsglädje, kritisk teori, läroböcker 

2



Satisfied and Profitable. An Enquiry on the Notion of People's Work, Time and 
Life within Work Psychology 

Fredrika Engberg 

Abstract 

During the last decades, HR (Human Resources) has expanded its reach, taking an 
increasingly large responsibility for for more aspects of people's lives. One can 
often get the impression that there is a genuine interest in people's lives and health 
beyond  work.  However,  a  basic  assumption  within  HR is  that  well-being for 
workers leads to increased productivity. Due to this assumption, the real purposes 
behind management activities for health and well-being are unclear. Hence, there 
is reason to make a closer investigation of the ideas about people's work, time and 
life that circulate within HR.

HR, being both a field and a profession, is difficult to capture using a single set of 
sources. The investigation needs to be limited. For the purposes of this study, work 
psychology  has been identified as a major and important  influence on HR, an 
influence  which  furthermore  grants  legitimacy  to  HR due  to  its  status  as  a 
scientific  field.  Accordingly,  textbooks  in  work  psychology  and  in  working 
environment  management  based  on  work  psychology  are studied  from  the 
perspective of critical theory.

The study finds that, within work psychology, work is imagined as rational and 
meaningful for people. The history of work is described as somewhat of a process 
of  civilisation.  The conflict  between the interests  of  the individual  and of  the 
organisation is present in the textbooks but is treated partly in different ways. This 
indicates fragmentation within the field; there is no consensus on how to handle 
the conflict of interests. Simultaneously, the aim is a win-win-situation, indicating 
a lack of  insight into the complexity of the conflict. The importance of a holistic 
perspective  on  people's  lives  and  health  is  mentioned  repeatedly.  Such  a 
perspective can be said to be present  from the viewpoint  of  work psychology 
itself, based as it is on the assumption that the interests of the individual coincide 
with the interests of the organisation. However, the holistic perspective can be 
questioned if such an assumption is not made. Human well-being is not promoted 
without  premisses;  suggestions  for  improvement  of  work  and  the  working 
conditions are always of the kind that will also favour the organisation.

Key words:  Work  psychology,  HR,  work,  labor,  stress,  working environment, 
health promotion, job satisfaction, critical theory, textbooks 
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1  Inledning 

Det har idag blivit  regel snarare än undantag att  människor i stor utsträckning 
känner sig stressade, såväl på jobbet som på fritiden. Livspusslet, ett begrepp som 
mytandes av TCO inför valrörelsen 2002 (TCO 2012), har blivit ett vida känt och 
citerat fenomen. Många vittnar om att tiden inte räcker till till allt det man skulle 
vilja göra. En stor del av de konkreta tips som möter oss om hur vi ska hantera vår 
stress och tidsbrist  kommer från stressforskningen, där  tipsen ofta handlar  om 
sådant som att sova och äta ordentligt, se till att koppla av på semestern, planera 
sin  tid  och  sitt  arbete  och  sänka  krav  och  förväntningar  (se  exempelvis 
Stressforskningsinstitutet 2012 och KI 2009). 

Men strategier för att hantera livspusslet når numer många också på ett annat sätt – 
via  arbetsgivaren,  inte  sällan  via  organisationens  HR-verksamhet.  Under  de 
senaste decennierna har det inom HR skett en domänutvidgning, där man tar allt 
större ansvar för fler aspekter av människors liv än bara arbetet, exempelvis via 
friskvårdsaktiviteter och stresshantering. Hur kan det komma sig att vi nu får göra 
vad som tidigare ansågs vara fritidsaktiviteter på arbetstid? Man får ofta intrycket 
att  ett  genuint  intresse  finns  för  människors  liv  och  hälsa.  Samtidigt  är  ett 
grundläggande antagande inom HR att välmående och engagerade individer leder 
till en ökad produktivitet. Det faktum att stressen ofta är kopplad till arbetet leder 
inom HR inte till slutsatsen att arbetet i sig skulle vara problematiskt – tipsen och 
hanteringsstrategierna ifrågasätter sällan arbetet som sådant. 

Att företagen har ett intresse av att vi som människor mår bra för att detta leder till 
ökad produktivitet är möjligen inte en så kontroversiell tanke. Men om det ges 
sken av att man faktiskt bryr sig om människan bortom medarbetaren sätter det 
problemet  i  nytt  ljus.  Om ett  sådant  intresse inte finns är  det  en  viktig  fråga 
huruvida vi  som människor  verkligen borde ta hjälp av  HR-branchen med att 
organisera  våra  liv.  I vissa  avseenden  finns  anledning  att  misstänka  att 
utvidgningen av HR-branchens ansvarsområden endast  innebär att  lönearbetets 
disciplinerande  funktion  utvidgas  till  andra  livsområden.  I  en  värld  liknande 
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Huxleys klassiska  Brave New World (2004) underlättas från arbetsgivarhåll våra 
liv  (jämför  Huxleys  ångestdämpande  soma som  på  daglig  basis  intas  av 
medborgarna) för att "alla ska bli lyckliga", för att på så sätt inte börja grubbla 
över livets stora frågor och därmed riskera att komma på tanken att ifrågasätta 
systemet i sig. 

Det  finns  således  en  otydlighet  i  det  egentliga  syftet  med de  aktiviteter  från 
arbetsgivarhåll  som  syftar  till  människors  hälsa  och  välmående.  Av  den 
anledningen finns skäl att närmre studera de idéer om människors arbete, tid och 
liv som cirkulerar inom HR och vad syftet med arbetsmiljöarbete och andra försök 
att förbättra livssituationen från arbetsgivarhåll egentligen är. 

HR som kunskapsområde och branch är dock svårt att fånga i ett enda empiriskt 
material.  En  avgränsning  behöver  göras.  I  denna  studie  har  arbetspsykologin 
identifierats  som  en  stor  och  viktig  influens  inom  HR,  dessutom  med  en 
legitimerade funktion i sin roll som vetenskap. Med utgångspunkt i kritisk teori 
studeras  läroböcker  i  arbetspsykologi  och  i  arbetspsykologin  grundat 
arbetsmiljöarbete.  Innehållet  i  just  läroböcker  kan tänkas  få  stort  genomslag i 
arbetslivet, då det är dessa idéer som förmedlas till blivande personalvetare. Detta 
gör läroböcker till ett relevant och viktigt material att studera. 

Bakgrund 

Arbetspsykologin, en tillämpad underdisciplin till psykologin, har rötter ungefär 
ett sekel tillbaka i tiden. Ingengören Frederick Taylor började i början av det förra 
århundradet att, inspirerad av naturvetenskapliga metoder, studera arbetare  i syfte 
att  effektivisera  arbetsprocessen  och  resultatet  blev  den  "vetenskapliga 
arbetsdelningen". Det var dock först i och med Human Relations-skolan, med sin 
främsta upphovsman psykologen Elton Mayo, som de psykologiska aspekterna av 
arbetssituationen uppdagades. Startskottet anses ofta vara  Hawthornestudierna, i 
vilka  man avsåg att  studera  under vilka  förhållanden som arbetarna vad mest 
effektiva. Arbetarna visade sig dock arbetade bättre oavsett vilka förhållanden som 
undersöktes och vad man då insåg var att effektiviteten ökade bara av det faktum 
att arbetarna kände sig sedda. 

Arbetspsykologin  har  således  alltid  varit  tätt  sammanknuten  med  arbetslivet. 
Syftet har varit att undersöka under vilka förhållanden som arbetarna mår bäst och 
arbetar  som mest  effektivt.  I  takt  med att  arbetspsykologin  utvecklades  växte 
personaladministrationen (PA) fram i arbetslivet. Under 1900-talets första hälft 
var personalarbetet främst av social och humanitär art, med ansvar för sjukvården 
på arbetsplatserna och främja personalens bildning. Under 1950- och 1960-talen 
förändras fokus till mer utav en administrativ inriktning (Granberg 2011:22ff). 
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Det  var  dock  först  under  1960-  och  1970-talen  inom  fackföreningarna  som 
arbetsmiljöfrågan och frågor om demokrati  och deltagande på arbetsplatsen på 
allvar började få en alltmer central plats. På 1970-talet kom arbetsmiljölagarna och 
konceptet  det  goda  arbetet formulerades  av  Metall  1985,  ett  koncept  som 
innefattade principer för hur arbetsplatsen och arbetsmarknaden bör fungera, med 
fokus på sådant som deltagande, inflytande och medbestämmande (Johansson och 
Abrahamsson 2007:58ff). 

Lanseringen  av  konceptet  det  goda  arbetet  sammanföll  med  en  ny industriell 
kontext. Internationell konkurrens ställde krav på rationalisering och effektivitet. 
En  managementdiskurs  växte  fram  i  mitten  av  1980-talet  och  ett  stort  antal 
managementkoncept  spreds  i  världen,  som  Lean  Production,  Total  Quality  
Management, Time Based Management, The Boundaryless Organisation, lärande 
organisation och  den individuella organisationen. Förutom att försöka skapa en 
mer  effektiv  organisation,  syftar  även flera  av  dessa till  att  skapa  engagerade 
individer  vars  värderingar  ska  bli  desamma  som  företagets.  Denna 
managementdiskurs kan ses som en del av en ny samhällsdiskurs med fokus på 
avreglering och ökad marknadsstyrning (Ibid:61-68). 

Under 1980-talet ändrade PA inom företagen delvis riktning och begreppen HR 
(Human Resources) och HRM (Human Resource Management) började användas. 
En anledning till detta skifte var att ett företagsledningsperspektiv fick en tydligare 
roll i  personalarbetet (Granberg 2011:26). I utvecklingen sedan 1980-talet finns 
således motstridiga tendenser. För det första från fackligt och politiskt håll ett ökat 
fokus  på  arbetsmiljöfrågor  och  på  medarbetarnas  rätt  till  medbestämmande, 
kontroll, lärande och utveckling. För det andra från ett managementhåll en vilja att 
dels skapa engagerade och motiverade medarbetare och dels att rationalisera och 
effektivisera organisationen (Johansson och Abrahamsson 2007:67). 

HR är idag en mycket stor branch och idériktning. HR består av allt från teorier 
om management, organisation och ledarskap till praktisk verksamhet, i form av 
personal- och arbetsmiljöarbete på arbetsplatser. HR ses allt mer som en del av 
företagens strategiska verksamhet och finns på alla större företag och även i form 
av externa aktörer hos mindre och medelstora företag. Det finns sammanslutningar 
för personer verksamma inom HR, som Svenska HR-föreningen och en välbesökt 
blogg,  HR-bloggen,  där  frågor  om  arbete,  arbetsmiljö,  stress,  motivation  och 
ledarskap diskuteras flitigt. Inom HR finns också influenser från många håll, från 
såväl  managementidéer  och  arbetspsykologi  som  fackliga,  arbetsmarknadspo-
litiska och juridiska idéer om arbetsmiljö och individens rätt till spännande och 
utvecklande arbetsuppgifter.  Dessa idéer  kan  sägas  smälta  samman inom HR. 
Samtidigt gör dock de många olika influenserna att det finns motstridiga tendenser 
inom  HR  och  därmed  en  otydlighet  i  vad  som  egentligen  är  målet  med 

7



verksamheten. 

Mot denna bakgrund finns det behov av att närmre studera idéer inom HR och 
som jag ser det framför allt av två anledningar. För det första är HR en stor och 
därmed mycket inflytelserik branch. Idéer inom HR om vad arbete är och dess 
betydelse för samhället och för människor kan tänkas få mycket stor inverkan på 
de idéer som cirkulerar i arbetslivet och därmed även i samhället i stort. För det 
andra  gör  mångfalden  av  influenser  att  det  finns  motstridiga  tendenser  och 
otydlighet  i  verksamhetens mål.  Det  jag framför allt  ser  som problematiskt  är 
otydligheten  i  den utsträckning i  vilken man arbetar  för  individens  respektive 
organisationens intresse. Man utger sig ofta för att arbeta såväl för individens som 
för organisationens bästa – den tes som drivs är att välmående individer skapar 
mer effektiva organisationer. Samtidigt framstår organisationens effektivitet och 
produktivitet ofta som överordnade mål. Denna otydlighet skapar i förlängningen 
en otydlighet i arbetslivet och i samhället om vad syftet med arbetet är. 

Det bör i sammanhanget förtydligas att denna motsättning mellan individen och 
organisationen, samhället eller nationen inte är ny eller speciell just för HR eller 
arbetspsykologin.  I  alla  tider  har  man  behövt  hantera  frågan  om  huruvida 
individens hälsa och välmående är till för individens egen skull eller om det är en 
"kollektivets  resurs".  Sentida  exempel  på olika sätt  att  se  på motsättningen är 
exempelvis WHO:s skiftande definitioner  av hälsa,  där  den första definitionen 
beskrev hälsan som ett tillstånd hos individen medan en senare revidering istället 
beskrev hälsan som individens  resurs (Hanson 2004:58f),  och synen på hälsa i 
makarna Myrdals Kris i befolkningsfrågan på 1930-talet, där hälsan snarare sågs 
som  nationens  resurs.  Det  ansågs  där  var  viktigt  att  "de  nya  generationerna 
utvecklades  till  största  möjliga  fysiska  och  psykiska  hälsa  med  åtföljande 
möjligheter att uppbära landets framtida produktiva liv" (Ibid:46). 

Trots att denna motsättning länge varit närvarande menar jag att ämnet ständigt är 
viktigt  att  studera.  Motsättningen  tar  sig  olika  uttryck  i  olika  sammanhang, 
kulturer och epoker. Jag menar att det alltid finns ett behov av att granska och 
förtydliga syftet med hälso- och arbetsmiljöarbete och andra typer av insatser som 
kan tolkas som att de görs för människans skull. Då man idag inom HR till viss 
del utger sig för att se till och arbeta för människors välmående är det viktigt att 
studera frågan närmre även här. 

HR är dock mycket svårt att fånga i ett enda empiriskt material, då det är såväl en 
branch som idé- och teoririktning. Det man däremot kan göra är att försöka fånga 
en del av HR genom att titta på ett visst materal. För att undersöka detta ämne har 
jag valt att studera läroböcker i arbetspsykologi och i arbetspsykologin grundat 
arbetsmiljöarbete. Detta har jag gjort av framför allt två anledningar. För det första 
var  det  ett  studerbart  och  relativt  lättåtkomligt  material.  För  det  andra  är  jag 
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intresserad av den legitimerande funktion som arbetspsykologin har inom HR i sin 
egenskap av vetenskap. 

PA och HR har alltid varit tätt sammanknutna med arbetspsykologin och utgör 
fortfarande en stor influens och en stor del av den vetenskapliga grunden inom 
HR. Idéer inom arbetspsykologin får på det sättet stor inverkan på de idéer som 
blir sanningar inom HR och i förlängningen i arbetslivet och i samhället i stort. 
Till  skillnad mot managementidéer,  där det inte direkt  är oväntat  eller dolt  att 
organisationens produktivitet är målet, är arbetspsykologin en av de influenser där 
även individens intresse kan tänkas vara ett  av målen.  Även fackrörelsen och 
lagstiftning kan tänkas vilja tillvarata individens intressen. Då jag är intresserad av 
vetenskapens  legitimerande  funktion  har  jag  dock  valt  att  studera 
arbetspsykologin. 

Viktigt att tänka på är att om jag i slutändan vill uttala mig om idéer inom HR 
behöver jag ta hänsyn till att det är svårt att säga i vilken utsträckning och exakt 
hur arbetspsykologin influerar HR. Man kan även tänka sig en situation där HR, 
arbetspsykologin, managementidéer och fackliga idéer idag påverkar varandra i 
alla riktingar, där det är svårt att avgöra var en idé kommit ifrån och hur och varför 
den lever vidare. Det jag i viss utsträckning kommer att kunna uttala mig om är de 
idéer  som  idag  cirkulerar  inom  arbetspsykologin.  Hur  dessa  idéer  faktiskt 
fortplantar sig inom HR kan jag i denna studie inte fastslå. 

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Det vetenskapsteoretiska och metodologiska perspektivet i studien bygger framför 
allt på Alvesson och Sköldbergs bok  Tolkning och reflektion (2008), i vilken de 
gör  en  omfattande  genomgång  och  diskussion  om  den  kvalitativa  metodens 
vetenskapsfilosofiska grunder. I likhet med Alvesson och Sköldberg menar jag att 
kvalitativ metod och vetenskapsfilosofi bör knytas närmare varandra. De refererar 
Göran  Ahrne  (1984)  som  menar  att  valet  av  kvalitativ  metod  i  konkreta 
forskningsprojekt, snarare än att motiveras negativt utifrån det faktum att den inte 
kvantifierar,  vilket  ofta  är  fallet,  istället  bör  motiveras  aktivt  utifrån 
vetenskapsteoretiska grunder (Alvesson och Sköldberg 2008:17ff). Jag ser således 
den vetenskapsteoretiska utgångspunkten som viktig, och som tätt sammanknuten 
med metodologin. Studiens analysmetod, vilken behandlas i nästa kapitel, kommer 
således att följa på de principer som presenteras här. 

Det  vetenskapsteoretiska  perspektivet  i  denna  studie  är  kritisk  teori  och 
kunskapsintresset är därmed emancipatoriskt. Begreppet kommer från Habermas 
som skiljer mellan de tre kunskapsintressena tekniskt, historiskt-hermeneutiskt och 
emancipatoriskt,  där  det  senare  kännetecknas  av  reflektion  kring  och 
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ifrågasättande av aktuella förhållanden (Ibid:304). Syftet är på så sätt att bidra till 
frigörelse. Kritisk samhällsvetenskap handlar inte om "begränsad" kritik, utan... 

...söker  komma  under  ytan  på  vanliga  källor  till  missnöje  och  traditionella 
motsättningar  för  att  utforska  och  diskutera  antaganden  och  djupare  sociala 
formeringar... Med kritisk teori avses... en undersökning av sociala institutioner, 
ideologier,  diskurser...  och  medvetandeformer  i  representations-  och 
dominanstermer. Kritiken undersöker om och hur dessa inskränker människors 
fantasi,  autonomi  och  beslutsfattande...  Den  kritiska  samhällsvetenskapen 
undersöker också godtyckliga och rigida sätt att dela in och förstå den sociala 
verkligheten som följer kulturella och språkliga konventioner... Den bryter alltså 
upp  den  sociala  verkligheten  och  gör  den  tillgänglig  för  nya  politiska 
överväganden och beslut. (Ibid:284) 

Den kritiska teorin ligger nära vissa former av hermeneutik och kännetecknas just 
av  en  tolkande ansats  kombinerat  med  ett  "utpräglat  intresse  för  kritiskt 
ifrågasättande av den realiserade sociala verkligheten". Den kritiska teorin omtalas 
därför ibland som kritisk hermeneutik. I relation till andra socialkonstruktivistiska 
perspektiv är den kritiska teorin mer makroinriktad. Man ser just de dominerande 
förhållandena som djupt problematiska och är främst intresserad av det som låser 
fast verkligheten (Ibid:287f). 

I den kritiska teorin uppfattas människan som tvetydig, motsägelsefull och öppen. 
Människan i det moderna samhället uppfattas som manipulerad och som ett offer 
för  samhällsmaskineriet  men  på  samma  gång  som  partiellt  och  potentiellt 
autonom. Det är i detta spänningsförhållande som den kritiska teorin finner sin 
raison d'etre (Ibid:310). I studien är således en utgångspunkt att en form av falskt 
medvetande är möjligt, samtidigt som människan är potentiellt kapabel att se och 
därmed bryta sig loss från denna situation. Detta uppfattas dock inte som att det 
skulle finnas något sådant som objektiva intressen. Istället uppfattas det närmast ur 
postmarxisterna  Laclau  och  Mouffes  (2008)  perspektiv,  vilka  menar  att  den 
emancipatoriska  socialistiska  kampen  snarare  måste  bli  en  radikaldemokratisk 
kamp, med medvetenhet om att inget slutmål i den emancipatoriska kampen finns. 
På det sättet kan man säga att det som i emancipationens namn trots allt går att 
argumentera för är "mer eller mindre fria situationer" och på det sättet också "mer 
verkliga" intressen. 

Det finns problematiska aspekter av kritisk teori,  som framför allt  handlar om 
elitistiska och politiska tendenser. För att hantera detta är det viktigt att inte låsa 
fast  sig vid sin  frågeställning och ett  bestämt sätt  att  betrakta världen.  Det är 
viktigt att vara medveten om att man rör sig i ett i vid mening ideologiskt-politiskt 
område och denna medvetenhet  bör  synas i  texten.  Däremot  är  det  viktigt  att 
påpeka  att  det  emancipatoriska  kunskapsintresset  inte  nödvändigtvis  behöver 
innebära att  forskningen är  orimligt  radikal.  Viktigt  är  bara  det  att  bidra  med 
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kritisk självreflektion inom forskningen (Ibid:314-324). 

I studien anses även arbetspsykologin ha en  legitimerande funktion, en idé som 
ligger nära den kritiska teorin men även mer specifikt kan tillskrivas exempelvis 
Foucault (2002). Foucault menade att makt och vetande är tätt sammanknutna. Ur 
detta  perspektiv  ligger  därmed en mycket  stor  makt  i  det  som i  ett  samhälle 
kommer att uppfattas som vetenskap. 

Då uppsatsens ämne till stor del kretsar kring synen på arbete bör även något sägas 
om min syn på detta. Idéer om arbetet och lönearbetet har skiftat genom historien 
och  ser  olika  ut  i  olika  sammanhang  och  kulturer.  Jag  ser  således  arbetets 
organisering i vårt samhälle som kontingent, dvs. som möjligt men inte nödvändigt 
(Winter Jørgensen och Phillips 2000). Rådande idéer om arbete skulle på så sätt 
kunna ses som en form hegemoni (Laclau och Mouffe 2008) som gör det svårt att 
ifrågasätta det nuvarande systemet. Arbetskritiker har på liknande sätt kallat vårt 
samhälle ett arbetssamhälle (Paulsen 2009) där "arbetet överlevt teknologin" eller 
talat om en  arbetsideologi (Gorz 1997) som gör oss blinda för arbetets verkliga 
syften. 

Tidigare kritisk teori och forskning 

Samhällsutvecklingen sedan 1980 har fört med sig nya principer och nya former 
av krav i  arbetslivet  och flera sociologer och andra samhällsvetare har försökt 
karaktärisera detta nya arbetsliv  med dess nya styrmedel. Allvin m fl (2006) har 
beskrivit  det gränslösa arbetet där tidigare tydliga skillander mellan arbete och 
fritid har kommit att luckras upp eller försvinna helt. 

Mycket teoretisk kritik har förts fram om det nya sättet att styra organisationer via 
management och företagskultur. Hugh Willmott (1993) menar att  företagskultur 
verkar  avmoraliserande på  individen i  det  att  den  hindrar  människor  från  att 
konfronteras  med  moraliska  frågor,  vilket  är  en  viktig  del  av  den  mänskliga 
existensen. Istället för att låta människor utmanas av och uppskatta livets stora 
frågor förespråkar man en totalitär lösning med enkla givna svar. Willmott menar 
att  människans  ”inbyggda  irrationalitet”  förstärks  av  den  kommersialism  som 
karaktäriserar  det  kapitalistiska samhället.  Han menar  att  man  därmed  kan se 
företagskulturen  som  företagens  strategi  för  att  ta kontroll  över  individernas 
meningsskapande, vilket blivit möjligt pga. kapitalismens segmenterande effekter 
(Willmott 1993:529f). Kritiska studier av det moderna arbetslivet och strategier 
inom företag och HR har även gjorts av Allvin (1997), Alvensson (2001) och Korp 
(2002). 

Det  finns  även  utbredd  kritik  av  det  funktionalistiska  perspektivet  inom 
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arbetspsykologin.  Paulsen  (2008)  har  kritiserat  den vanliga  tolkningen  inom 
arbetspsykologin av resultaten av lotterifrågan. Under flera decennier har frågan 
ställts till människor om vad de skulle göra om de vann så mycket penagar på lotto 
att  de blev ekonomiskt  oberoende –  fortsätta  arbeta som vanligt,  sluta på sitt 
nuvarande jobb och istället arbeta med något annat eller sluta arbeta helt. Den 
vanliga tolkningen parar ihop de två första alternativen och menar att dessa båda 
innebär att man skulle fortsätta att arbeta. Paulsen vill däremot att de två senare 
alternativen istället bör betraktas som att man skulle sluta på sitt nuvarande arbete 
om man inte var ekonomiskt tvungen att stanna kvar, vilket enligt honom är ett 
mer relevant poäng. 

Mot  denna  bakgrund ser  jag  det  som viktigt  att  studera  idéer  om arbete  och 
motsättningen  mellan  individen  och  organisationen  inom  HR  och 
arbetspsykologin. Först och främst är det viktigt att kritiskt granska hegemoniska 
idéer  i  samhället  som har  stor  inverkan  på  hur  vi  lever  våra  liv.  Att  studera 
motsättningen  är  dessutom en  emancipatorisk  och  etisk  fråga.  Människor  bör 
tillåtas ta egna beslut om hur de vill leva sina liv, snarare än att förledas in i en, 
förvisso  bekväm,  vardag  där  de  reduceras  till  produktionsfaktorer.  Denna 
bekvämlighet, tillsammans med en internalisering av organisationers värderingar, 
minskar drastiskt förutsättningen för ett  kritisk perspektiv på samhället och på 
dagens  arbetsliv.  Arbetspsykologin  fungerar  dessutom  legitimerande  för  den 
kunskap som används inom HR, vilket ytterligare förstärker detta. 

Det är en sak att man inom HR och arbetspsykologin vill hjälpa människor till en 
bättre  situation  i  förvärvslivet.  Ett  dilemma  uppstår  emellertid  då  HR  och 
arbetspsykologin utvidgar sin sfär till att även hjälpa människor i deras liv utanför 
arbetet, oavsett om det sker i all välmening. Om vi i framtiden vill ha ett verkligt 
meningsfullt arbetsliv måste vi vara beredda att kritiskt granska de mål som ställs 
upp inom arbetslivet och de arbeten som utförs. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att göra en vetenskaps- och arbetskritisk undersökning av 
den dominerande synen på människors arbete, tid och liv som idag råder inom 
arbetspsykologin, och därmed eventuellt även inom HR-branchen, i Sverige. För 
detta ändamål kommer aktuell  litteratur  om arbets-  och organisationspsykologi 
och om arbetsmiljöfrågor,  såväl  utbildnings- som arbetsmaterial,  att  studeras.  I 
studien kommer jag för det första att fokusera på föreställningar om arbetets plats i 
samhället och om arbetets betydelse för människor inom arbetspsykologin. För det 
andra kommer jag att fokusera på hur man ser på motsättningen mellan individens 
och  organisationens  intressen.  Detta  för  att  till  sist  kunna  titta  på  i  vilken 
utsträckning  man  inom  arbetspsykologin  har  ett  verkligt  helhetsperspektiv  på 
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människors liv. De övergripande frågor som ställs är följande. 

1. Hur beskrivs dagens arbetsliv i litteraturen? 
2. Hur beskrivs människans relation till arbetet? 
3. Hur framställs det goda arbetet? 
4. Hur framställs arbetets baksidor? 
5. Vilka lösningar föreslås till dessa problem? 
6. Är det huvudsakliga syftet med arbetsmiljöarbetet enligt litteraturen 

individens eller organisationens bästa? 
7. Hur ska människor enligt litteraturen använda och hantera sin tid, främst 

med avseende på balansen mellan förvärvsarbete, familj, fritid och annat? 
8. I vilken utsträckning och hur kommer ett holistiskt perspektiv på 

människors liv till uttryck i litteraturen? 

Begreppen arbete och lönearbete 

I studien förstår jag som tidigare nämnts arbetet och löenarbetet som kontingenta 
fenomen. Syftet med studien är dock att undersöka vilken förståelse av arbetet och 
lönearbetet som finns i  litteraturen. När jag presenterar och diskuterar resultaten 
kommer jag alltså att följa och försöka reda ut de idéer som finns i litteraturen. Då 
litteraturen främst handlar om lönearbetet kommer således även studien framför 
allt att vara centrerad kring detta. 

Disposition 

I det kommande kapitlet presenteras det empiriska materialet och analysmetoden. I 
slutet av kapitlet görs även en beskrivning av de sex teman genom vilka resultaten 
kommer att presenteras. Därefter följer i kapitel 3-8 en presentation av resultaten, 
med ett tema per kapitel.  I kapitel 9 sammanfattas studiens resultat och ett par 
slutsatser och implikationer diskuteras. 
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2  Metod och material 

Det empiriska materialet 

Materialet  består  av  fem  böcker  om  arbets-  och  organisationspsykologi, 
arbetsmiljö, stress och hälsopromotion, utgivna av forskare eller andra personer 
med akademisk bakgrund verksamma inom HR. Böckerna är publicerade år 2001 
eller senare. Böckerna varierar från att  vara teoretiska läroböcker i arbets- och 
organisationspsykologi  till  att  vara  något  mer  praktiska  böcker  om 
arbetsmiljöarbete riktade till  arbetsplatser och anställda. Alla böckerna, även de 
mer  praktiskt  inriktade,  är  dock  skrivna  med  en  vetenskaplig  utgångspunkt. 
Författarna  har  akademisk  utbildning  på  området  och böckerna  riktar  sig  till 
studerande och/eller personer verksamma inom HR. 

De  praktiskt  inriktade  böckerna  är  alla  nischade  mot  hälsopromotion  och 
arbetsglädje. Det kan förklaras av att det "salutogena" arbetsmiljöarbetet under de 
senaste åren blivit allt mer populärt inom arbetspsykologin och HR. Många böcker 
som är  skrivna  om arbetsmiljöarbete  under  de  senaste  åren  har  därför  denna 
inriktning. Resultaten kommer att bli något vinklade av detta, samtidigt som de 
kommer att ge en bild av den utveckling som faktiskt skett inom arbetspsykologin 
och HR under de senaste åren. 

Insamlingen skedde genom att fältet undersöktes för att ringa in de mest lämpliga 
böckerna.  Jag  letade  på  litteraturlistor  från  kurser  i  arbets-  och 
organisationspsykologi och sökte i biblioteksdatabaser och på nätet efter böcker 
med  sökord  som  "arbetspsykologi",  "arbetsmiljö",  "arbete  stress", 
"hälsopromotion"  osv.  Jag  ville  hitta  aktuella,  generella  böcker.  Inledningsvis 
letade jag  enbart  efter  introduktionsböcker  i  arbetspsykologi  men då  jag  bara 
kunde hitta två stycken svenska introduktionsböcker1 som var publicerade senare 

1 En av dessa böcker är i realiteten dansk och översatt till svenska. Då den är skandinavisk och 
dessutom översatt till svenska betraktar jag dock boken som "i stort sett" svensk. Innehållet i 
boken  skiljer  sig  förmodligen  inte  i  någon  större  utsträckning  från  innehållet  i  de  övriga 
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än år  2000 breddade jag letandet till  att  även innefatta mer praktisk inriktade 
böcker. Jag ville dock att även dessa böcker skulle vara "vetenskapliga" och valet 
föll därför på att komplettera materialet med böcker om arbetsmiljöarbete skrivna 
av personer med akademisk utbildning inom psykologi, beteendevetenskap eller 
hälsa. Detta då jag föreställer mig att även om böckerna är mer praktiskt inriktade 
så har författarna en liknande syn  på ämnet. Inom detta mer praktiska område 
finns något mer publicerat men fortfarande inte mycket. När jag hade letat ett tag 
hade jag hittat tre sådana böcker och valde att nöja mig med dessa, då det var en 
lagom mängd litteratur.  Jag har i  denna studie valt att  studera ett  fåtal böcker 
snarare än en större mängd, för att på så sätt kunna studera dessa på djupet och 
även  kunna  jämföra  dem  sinsemellan.  En  sådan  jämförelse  är  intressant  då 
böckerna har delvis olika syften och målgrupp. Förhoppningen är att de kan ge en 
bred bild av fältet genom att skillnader och likheter mellan böckerna identifieras. 

Nedan följer en kort presentation av de fem böckerna. Jag nämner även något om 
hur jag använt dem, då deras innehåll gjort att de i relation till frågeställningarna 
är intressanta på delvis olika sätt. 

1.  Arbets-  och  organisationspsykologi.  Individ  och  organisation  i  samspel 
(Aronsson m fl  2012).  Boken är en omfattande introduktionsbok i  arbets- och 
organisationspsykologi  som  presenterar  och  kommenterar  teorier  om  allt  från 
arbetets värde för människan till ledarskapsteorier. Jag var dock här inte främst 
intresserad av de arbetspsykologiska teorier som presenterades. Snarare ville jag 
komma åt författarnas egna idéer, vilka kommer fram i urvalet av teorier, i hur de 
presenterar teorierna och i allt det de säger som inte har med teorierna att göra. 

2.  Arbete och stress. En introduktion till  arbetsmiljöpsykologi (Agervold 2001). 
Även denna bok är en introduktionsbok i arbetspsykologi. (Egentligen är det som 
titeln  vittnar  om  en  introduktion  i  arbetsmiljöpsykologi  men  denna  är  enligt 
författaren själv en vidareutveckling av arbetspsykologin.) Den befinner sig dock 
på en enklare nivå än Aronsson m fl:s  bok; den är kortare och behandlar inte 
teorier på samma sätt utan är istället en presentation av ämnet till stor del utifrån 
författarens egna idéer. På det sättet är hela boken lämplig som material. 

3.  Hälsopromotion  i  arbetslivet (Hanson  2004).  Boken  är  en  väl  teoretiskt 
förankrad  bok  om  hälsopromotion  med  arbetsplatsen  som  exempel.  Den  här 
boken, liksom de två andra böckerna om arbetsmiljö, behandlar i stort sett inte 
frågan om arbetets plats i samhället eller arbetets betydelse. Däremot kan de alla 
tre sägas kretsa kring frågan om vad som utgör en bra arbetsplats och de är därför 
mycket intressanta då frågor om bra och dåliga arbetsförhållanden, motsättningen 
mellan individen och organisationen och människors tid och liv diskuteras. De är 
dessutom intressanta att diskutera ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. 

böckerna. 
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4.  Skapa och bygga hälsa på arbetsplatsen (Tangen och Conrad 2009). Boken 
handlar i likhet med Hansons bok om hälsopromotion på arbetsplatsen och är även 
den förankrad i teori. 

5. Arbetsglädje – att skapa större arbetslust (Angelöw 2006). Även den här boken 
kan i likhet med Hansons och Tangen och Conrads bok sägas handla om "positivt" 
arbetsmiljöarbete. Den skiljer sig dock från de andra två, dels då den inte anknyter 
till teori på samma sätt, utan mer är en presentation av författarens egna idéer om 
och  erfaranheter  av  arbetsmiljöarbete,  dels  då  den  inte  använder  begreppet 
hälsopromotion, utan istället begreppet arbetsglädje. 

Slutligen bör sägas att den litteratur som studeras i den här uppsatsen har sitt syfte 
och är användbar på vissa sätt. Min avsikt är inte att helt och hållet ifrågasätta 
litteraturen. Snarare är den att bidra till en kritisk reflektion kring förgivettagna 
idéer och antaganden inom vetenskapen. Det är dessutom viktigt att poängtera att 
studien inte ska förstås som en kritik av de enskilda författarna, som många gånger 
verkar ha goda intentioner. Avsikten är att studera arbetpsykologin som disciplin 
och dessa böcker har fått fungera som ett urval ur denna. 

Analysmetod 

Analysmetoden följer de teoretiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter som 
beskrevs  ovan  i  inledningskapitlets  teoriavsnitt.  Jag  ska  dock  i  detta  avsnitt 
redogöra för hur jag ser på vetenskaplig metod och hur jag gått tillväga under 
analysarbetet. I likhet med Alvesson och Sköldberg menar jag att hur metoden i 
praktiken går till inte är så viktigt utan att det är ontologi och epistemologi som är 
avgörande för god samhällsvetenskap. Fokus på procedurer och tekniker kan leda 
uppmärksamheten  från  grundläggande  problem  förknippade  med  bland  annat 
tolkningens roll i forskningsarbetet och därmed underskattar behovet av reflektion 
(Alvesson och Sköldberg 2008:25ff). 

Reflekterande empirisk forskning bör kännetecknas av tolkning och reflektion, dvs 
såväl tolkning som "tolkning av tolkningen". Fyra grundläggande element i den 
reflekterande forskningen är  en systematik  och teknik  i  tillvägagångssättet,  en 
klargöring  av  tolkningens  primat,  medvetenhet  om  forskningens  politisk-
ideologiska  och  maktrelaterade  karaktär  och  reflektion  i  förhållande  till 
representations-/auktoritetsproblemet (Ibid:19ff).  I  denna studie har  jag valt  att 
utgå från dessa principer och därmed förhålla mig relativt "fritt" till metoden. Med 
ett  systematiskt  tillvägagångssätt  har  jag  strävat  efter  att  tolka  och  tolka  om 
innehållet i böckerna. 
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Vid  genomläsningen  av  litteraturen  identifierade  och  skrev  jag  ned  relevanta 
utdrag  och  idéer  i  ett  dokument.  Jag  fokuserade  på  sådant  som  anknöt  till 
frågeställningarna  men  var  även  öppen  för  att  andra intressanta  aspekter  av 
materialet skulle kunna finnas. Böckerna fick varsin färg och allt som antecknades 
markerades  med  sidnummer  där  det  hämtats.  Allt  eftersom  jag  läste  och 
antecknade ordnade och omordnade jag materialet i teman och underkategorier. 
Eftersom allt material var färgkodat och markerat med sidnummer var det inga 
problem att sortera om i texten. När genomläsningen var klar läste jag igenom hela 
dokumentet och fick då en övergripande bild av resultatet. Jag kunde då bland 
annat göra gapanalyser och där det behövdes gå tillbaka till böckerna om något var 
oklart eller saknades. När detta var färdigt var jag redo att presentera resultaten. 
Under arbetet med materialet försökte jag ha en så öppen inställning som möjligt 
och ständigt ifrågasätta mina tolkningar. Under arbetet skedde en utveckling där 
mina  teman  och  kategorier  flera  gånger  förändras  allteftersom  jag  studerade 
materialet. 

Presentationen av resultaten 

Då arbetet med litteraturen var färdigt hade sex teman växt fram, som i grova drag 
byggde på frågeställningarna. Dessa sex teman kommer att presenteras i tur och 
ordning i kapitel 3-8. De första fyra temana kan sägas främst vara av empirisk 
karaktär, medan de två senare befinner sig på en mer abstrakt nivå. I det första 
temat,  Arbetets plats i samhället, som behandlas i kapitel 3, diskuteras de idéer 
som i böckerna finns om vad arbete är, historieskrivningen om arbetets framväxt, 
såväl idéer om arbete som arbetets praktik, och beskrivningen av dagens arbetsliv. 

I  kapitel  4  behandlas  det  andra  temat,  Arbetets  betydelse  för  människan.  Här 
diskuteras den betydelse som arbetet tillskrivs, med särskilt fokus på huruvida det 
i  böckerna finns en idé om arbetet  som  i  sig betydelsefullt  eller om det finns 
medvetenhet om kontingensen i denna betydelse. I kapitlet diskuteras även hur 
arbetslöshet och pension framställs, då detta i litteraturen till stor del diskuteras 
som  en  avsaknad  av  arbete och  vilka  konsekvenser  detta  kan  leda  till  för 
människor, vilket är tätt sammanknutet med frågan om arbetets betydelse. 

Trots att det i materialet finns en tendens att betrakta arbetet som generellt sett 
betydelsefullt för människor är olika bra arbetssituationer något som behandlas 
utförligt  i  böckerna.  Dessa  behandlas  i  det  tredje  temat,  Bra  och  dåliga 
arbetsförhållanden, i kapitel 5. Här studeras dels vilka problem som lyfts fram och 
dels  hur  man beskriver  målet,  den bra arbetssituationen.  Efter  dessa första tre 
teman,  som  alla  behandlat  synen  på  arbete,  förs  i  slutet  av  detta  kapitel  en 
diskussion om huruvida det kan sägas finnas någon form av hegenomi om arbete i 
litteraturen. 
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I  det  fjärde  temat,  Motsättningen  mellan  individen  och  organisationen,  som 
behandlas i kapitel 6, sätts just denna motsättning i fokus. Motsättningen har då 
redan skymtats något i de tidigare kapitlen, framför allt i det närmast föregående 
kapitlet om bra och dåliga arbetsförhållanden. Man har här kunnat se en spänning i 
det  faktum  att  de  bra  och  dåliga  situationerna  för  individen  respektive 
organisationen  inte  nödvändigtvis  sammanfaller.  I  kapitel  6  är  diskussionen 
emellertid centrerad kring hur författarna uttrycker sig just kring motsättningen, 
exempelvis i hur de motiverar olika typer av arbetsmiljöinsatser. 

I kapitel 7 presenteras det femte temat, Människors tid och liv. Med utgångspunkt i 
de  förslag  till  förbättringar  av  människors  arbets- och  livssituation  som ges  i 
litteraturen,  hur  frågor  om  människors  fritid  och  sådant  som  "livspusslet" 
behandlas och hur man pratar om holism och helhet, diskuteras här huruvida ett 
"verkligt" helhetsperspektiv finns på människors tid och liv. 

Under  arbetet  med  materialet  framkom  att  en  viss  diskussion  om 
vetenskapligheten  i  litteraturen  var  på  sin  plats.  För  det  första  då  vissa 
tveksamheter kring vetenskapligheten framkom under läsningen, dels på grund av 
ett tydligt inomparadigmatiskt tänkande inom disciplinen, dels då en betydande 
del av materialet verkade bygga på egna erfarenheter samtidigt som det till viss del 
framställdes som vetenskap. För det andra var det något som påkallades av det 
vetenskapsteoretiska perspektivet. Trots att det inte ingått i det inledande syftet 
diskuteras därför som sista tema detta närmre i kapitel 8, Vetenskapligheten. 
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3  Arbetets plats i samhället 

I detta inledande tema ska jag diskutera hur man i litteraturen ser på arbetets plats i 
samhället. Temat är indelat i tre avsnitt. Först behandlas idéer om vad arbete är. 
Sedan diskuteras den historieskrivning som görs i litteraturen. Till sist behandlas 
beskrivningen  av  dagens  arbetsliv.  Denna  indelning  ska  ses  som  en  grov 
uppdelning av materialet. Det är ofta svårt att dela in materialet på det här sättet 
och avsnitten kan verka flyta in i varandra. Förhoppningsvis är de dock en viss 
pedagogisk hjälp i presentationen av materialet. Nämnas bör dock exempelvis att 
avsnittet om historieskrivningen behandlar de tillfällen då författarna uttrycker sig 
om historisk  framfäxt  och  historiska idéer  och  detta  avsnitt  innefattar  dagens 
situation i de fall då de jämför idag med historien. Avsnittet om dagens arbetsliv 
handlar om när de "fristående" pratar om situationen idag. 

Vad är arbete? 

Frågan om vad arbete eller lönearbete är problematiseras av Agervold och även 
kort av Aronsson m fl. I de övriga tre böckerna nämns frågan inte. Där är  det 
arbetet på arbetsplatsen som står i centrum och således är det lönearbetet man talar 
om när man talar om arbete. 

Agervold menar att  många förmodligen tänker  på  lönearbetet då de tänker på 
arbete men menar att det vid närmare eftertanke kanske inte är så enkelt att arbete 
enbart är de aktiviteter vi gör för en lön (Agervold 2001:15). Han för därför en 
bredare diskussion om vad arbetet egentligen är. Agervold menar att arbetet är det 
som  skiljer  människan  från  djuren,  då  arbete  är  en  medveten,  planerad och 
målinriktad aktivitet. Människan har en förmåga att anpassa naturen efter sig själv 
och  tack  vare  sin  intellektuella  förmåga  har  hon  kunnat  överleva  även  på 
ogynnsamma platser.  Hon har dessutom utvecklat  samarbete och arbetsdelning 
och  utvecklat  verktyg  så att  arbetet  kunnat effektiviseras (Ibid:11ff).  Agervold 
menar vidare att arbetet har ytterligare en väsentlig aspekt, en aspekt som skiljer 
det  från hobbyn, nämligen  nödvändigheten.  Detta förklarar  han något märkligt 
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genom att göra en skillnad mellan yttre mål och självändamål och menar att den 
aktivitet som syftar till att nå ett yttre mål kan kallas att arbeta medan det vi utför 
för dess egen skulle är en hobby (Ibid:15). Tilläggas bör även att Agervold vid ett 
senare tillfälle nämner att Jahoda, i likhet med honom själv, "definierat" arbete 
som "ett bruk av själ eller kropp, helt eller delvis med syfte att skaffa sig några 
fördelar utöver glädjen med själva arbetsaktiviteten" (Ibid:17), vilket framför allt 
verkar handla om en likhet med hans distinktion mellan arbete och hobby. 

Agervold diskuterar även skillnaden mellan arbete och fritid, en uppdelning som 
han menar blev påtaglig först under industrialiseringen. Arbetet utförs nu under en 
i förväg avtalad tid och därefter är man ledig. Han poängterar dock att man inte är 
"helt ledig" efter jobbet eftersom att det då ofta finns andra måsten. Han ställer 
därför frågan hur mycket tid som egentligen finns över till "fritid" (16). I resten av 
boken diskuteras arbetsmiljöfrågor och det är då lönearbetet som avses. 

Agervold verkar främst vilja problematisera den dominerande idén om arbetet som 
lönearbete snarare än att reda ut frågan. Han ger inte ett tydligt svar på vad arbete 
är  och  verkar  inte  ens  försöka  förklara  vad  lönearbetet  i  vårt  samhälle  idag 
egentligen är. Agervold ger en bild av arbetet som något i grunden karaktäristiskt 
för människan. Beskrivningarna är dock osammanhängande och det är otydligt när 
han pratar om arbete och när han pratar om lönearbete. Framför allt då han menar 
att  arbete  enbart  är  de  nödvändiga  aktiviteter  som  vi  gör  blir  resonemanget 
otydligt. Att prata om vad som är "nödvändigt" är svårt och det finns omfattande 
teori på området (för en genomgång, se exempelvis Paulsen 2010) men ingen teori 
refereras.  Vid ett  senare tillfälle  i  boken diskuterar  han kort  mänskliga  behov 
(Agervold 2001:56f) men detta är inte något som kopplas till  diskussionen om 
arbetets  karaktärsdrag.  Istället  nöjer  han  sig  med  att  förklara  nödvändigheten 
genom att skilja på yttre mål och självändamål, vilket gör beskrivningen än mer 
otydlig. 

Även Aronsson m fl nämner kort frågan om arbetets natur. De menar att arbetet 
alltid har "hört samman med att vara människa" och att det är "genom arbete som 
människor  och  samhällen  överlever  och  utvecklas".  I tidiga  agrara  samhällen 
ägnade  sig  människor  åt  konkreta  aktiviteter  "som  skapade  grunden  för  den 
mänskliga existensen", som att jaga, fiska, elda och laga mat. Det fanns inte någon 
klar  åtskillnad mellan  arbete  och  fritid  och  inget  "allmänt  arbetsbegrepp".  De 
menar  vidare  att  det  först  var  under  antiken  som  vi i  västvärlden  fick  ett 
arbetsbegrepp och först under de senaste århundradena som det uppstått en klass 
som "uppfattar sig som lönearbetare" (Aronsson m fl 2012: 21). Genom resten av 
boken  presenteras  olika  teorier  och  det  varierar  om dessa  behandlar  generellt 
arbete eller lönearbete. Aronsson m fl ger dock inte uttryck för några fler egna 
idéer om arbetet än dessa. 
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Precis som Agervold ser Aronsson m fl arbetet som något i grunden avgörande för 
det mänskliga. Aronsson m fl antyder dock en historisk dimension till varför vi 
idag har ett arbetsbegrepp och något som vi kallar lönearbete; det har uppkommit 
under antiken respektive under de senaste århundradena. Vad som karaktäriserar 
detta  arbetsbegrepp  eller  lönearbetet  diskuteras  dock  inte.  När  det  gäller  att 
karaktärisera arbetet verkar man nöja sig med att prata om detta "ursprungliga" 
arbete som en förklaring till vad arbetet egentligen är. Det som framför allt blir 
tydligt  i  Agervolds  och  Aronsson  m  fl:s  beskrivningar  är  att  de  verkar  vilja 
framställa, alternativt har en bild av, arbetet, och därmed även lönearbetet, som 
någonting  rationellt,  något  som  exempelvis  Paulsen  (2010,  2013)  menat  inte 
stämmer i dagens samhälle. När de ska förklara arbetets essens går de tillbaka till 
en ursprunglig situation men övergången till lönearbetet lämnas oförklarad. 

Historieskrivningen 

En beskrivning av synen på arbete och arbetets funktion och betydelse genom 
historien görs, precis som en diskussion om arbetets karaktärsdag, framför allt av 
Aronsson m fl och av Agervold. Enligt Aronsson m fl har värderingen av arbetet 
gått  från  "plåga,  pina  och  förbannelse"  till  något  som  "för  många  blivit  ett 
livsprojekt och något som ska bidra till individens självförverkligande" (Aronsson 
m fl 2012:21). Arbetet tillerkänns i denna utveckling en allt större betydelse i vårt 
samhälle. 

Det pågår i vår del av världen en långsiktig process, där arbete tillerkänns fler 
värden än att endast vara en källa till försörjning. Arbetet ses således inte bara 
som ett instrument för att nå andra mål utan som ett värde i sig. (Ibid:57) 

De  menar  dessutom  att  arbetet  vuxit  än  mer  i  betydelse  under  de  senaste 
decennierna, då det starkare än tidigare knutits till välfärdssystemen (Ibid:23, 60). 
De menar att det idag inom politiken råder konsensus kring arbetets värde. 

I vår tid finns... i politiska kretsar en stark uppslutning kring lönearbetets värde... 
Det  politiska  begreppet  arbetslinjen  är  i  Sverige  positivt  laddat  såväl  inom 
vänstern som inom borgerligheten..." (Ibid:23) 

I beskrivningen av utvecklingen från synen under antiken via den judisk-kristna 
traditionen till den protestantiska synen utfärdar de dock något utav en varning, då 
de nämner att Luther idag gör sig påmind då det varnas för att vi låter pliktkänsla 
och arbetsengagemang styra oss allt för mycket (Ibid:21f).  

I historieskrivningen poängterar de även två viktiga konflikter som uppstått mellan 
produktionens mål och människan. Den första är konflikten mellan produktionens 
krav och människans fysiska kapacitet, där fokus kom att läggas på hur mycket 
man kunde utnyttja människans kropp. Människan liknades vid maskinen och man 
tänkte sig att denna maskin kunde ansträngas men inte överansträngas. Den andra 
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konflikten,  den  mellan  produktionen  och  människans  psykiska  behov  och 
preferenser, uppstod under första halva av 1900-talet, då man insåg betydelsen av 
människans motivation. Human Relations-skolan uppstod som försökte kartlägga 
människans psykiska funktioner i relation till arbetet (Ibid:25). 

Även om det inte uttryckligen sägs, verkar Aronsson m fl:s beskrivning av arbetets 
utveckling till största delen vara positiv. Ordval som betydelse används ofta och 
skulle kunna hävdas vara neutralt  men har samtidigt en viss positiv klang. Att 
arbetet  beskrivs på ett  positivt  sätt  som mer betydelsefullt  idag då det  knutits 
starkare till välfärdssystemen är en aning märkligt – det detta faktiskt innebär är ju 
att människor idag inte har samma rätt till välfärd om de inte arbetar som tidigare. 
Det verkar handla om en slags civiliseringsprocess, där vi gått mot en allt mer 
sofistikerad relation till arbetet. Utvecklingen saknar dessutom ofta aktörer och ett 
konfliktperspektiv.  De  två  konflikterna  mellan  produktionen  och  människan 
nämns men framställs som något som man försökt lösa på olika sätt. Synen på 
arbetet idag görs uttryckligen till en apolitisk fråga. 

Denna syn på utvecklingen som en civiliseringsprocess kan tänkas hänga ihop 
med deras tendens att skriva historien "baklänges" – de förklarar historien som en 
slags progression snarare än att försöka sätta sig in i varje epok för sig. Detta blir 
tydligt i hur man i historieskrivningen använder uttryck som att arbetet för Luther 
och Calvin "fortfarande [var] ett kall eller en plikt och inte något som man tänkte 
kunde medföra någon egen inre belöning för individen" och att det "ska dröja till 
in  på  1900-talet  innan  ergonomin  som  vetenskap  tar  sig  an  detta  problem" 
(Ibid:22ff, mina kursiveringar). 

Till skillnad mot Aronsson m fl gör Agervold inte en lika positiv beskrivning av 
utvecklingen. Utvecklingen beskrivs mer neutralt och såväl positiva som negativa 
aspekter poängteras. Agervold bekriver hur människor började flytta ihop i allt 
större samhällen och att detta bidrog till en allt större arbetsdelning. Med tiden 
uppstod en skillnad mellan dem som ägde jord och makt och dem som arbetade. 
Under antiken såg man ned på arbetet och hade slavar men i och med många 
religioner,  inte  minst  kristendomen,  fick  arbetet  en  viktigare,  uppfostrande 
funktion. Agervold menar att denna kristna syn skiner igenom idag, då vi betraktar 
arbetslösa som lata och som snyltare på samhället. Arbetet är idag en moralisk 
fråga – vi ser det som en plikt att arbeta och att bidra. Dessutom ser vi det som det 
bästa för människan, då ledigheten är roten till allt ont (Agervold 2001:18f). 

Agervold  beskriver  även  förändringen  i  arbetets  innehåll,  från  hantverks-  till 
industriarbete. En rationalisering av arbetsprocessen lade grunden för det moderna 
industriarbetet  –  arbete  inriktat  på massproduktion.  Agervold  menar  att  denna 
utveckling skett "på gott och ont". Förändringen var bra för arbetsgivaren men inte 
för arbetaren som blev tvungen att arbeta under mycket dåliga förhållanden och 
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arbetarna  gjorde  motstånd.  De  moderna  principerna  var  mer  effektiva  –  men 
enbart  ur  "snäv  produktinshänsyn".  Samtidigt  tillät den en massproduktion  av 
varor  som  ingen  idag  skulle  kunna  drömma  om  att  vara  utan  (Ibid:23-28). 
Agervold beskiver även hur de senaste decenniernas nya teknik förändrat arbetets 
utformning (Ibid:28-31). 

Slutligen  poängterar  Agervold att  det  finns många paradoxer  i  den nuvarande 
situationen.  Den  nya  teknologin  gör  att  vi  är  på  väg  att  realisera  de  gamla 
drömmarna om samhället där ingen behöver arbeta. Samtidigt klagar de arbetslösa 
över att inte ha jobb och de som arbetar verkar jobba mer än någonsin. Även om 
många jobb varken är omväxlande eller roliga är det många arbetslösa som vill ha 
dessa jobb. Detta är inte bara på grund av lönen, utan även för att det är viktigt för 
dem att ha ett arbete, att bidra, att ingå i en arbetsgemenskap osv. Agervold menar 
att  dessa  paradoxer  är  "svåra  att  förklara"  (Ibid:19f).  Som  nämndes  ovan 
poängterar Agervold konflikter på ett  tydligare sätt  än Aronsson. Men trots att 
Agervold poängterar problem under tidigare epoker görs ingen tydlig koppling till 
hur  dessa kan förklara  situationen idag,  som enbart framstår  som oförklarbar. 
Agervold problematiserar arbetets funktion idag men han går inte längre än till att 
poängtera att situationen är märklig och svår att förklara. 

Angelöw och Hanson sätter inte in arbetet i ett historiskt sammanhang. Hanson 
fokuserar i sin bok något mer på hälsa och gör därför istället en beskrivning av hur 
man sett på hälsa genom historien. Tangen och Conrad nämner vid ett tillfälle att 
behovet av  återhämtning är viktigare i dag, då många arbeten i  den "moderna 
västerländska livsstilen" kräver en högre grad av koncentration, till skillnad mot 
"tidigare epoker"  där flertalet  var  mångsysslare (Tangen och Conrad 2009:26). 
Arbetets funktionssätt tas alltså i dessa tre böcker i princip för givet. 

Beskrivningen av dagens arbetsliv 

I  samband med Aronsson m fl:s och Agervolds beskrivningar ovan av arbetets 
historia antyds även hur de ser på dagens arbetsliv. Aronsson m fl menar att arbetet 
idag har fått en större betydelse, då det tillerkänns fler värden än att enbart vara en 
källa  till  försörjning  och  då  det  även  knutits  starkare  till  välfärdssystemen. 
Agervold  menar  att  det  finns  "paradoxer"  i  dagens  arbetsliv  som är  svåra  att 
förklara. 

Utöver detta diskuteras även i  böckerna ett  par  karaktärsdrag hos arbetslivet  i 
dagens samhälle. Det här är en fråga som framför allt tas upp av Aronsson m fl, 
Agervold och Hanson. Frågan diskuteras i störst utsträckning av Aronsson m fl 
som ägnar ett  par kapitel åt bland annat det gränslösa arbetet, föränderlighet och 
stress. I kapitlen diskuterar de dessa frågor ingående och presenterar flera teorier. 
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Det som framförallt är intressant här är dock vilken inställning de verkar ha till 
dessa  teorier  om  det  moderna  arbetslivet.  Då  de  pratar  om  sådant  som 
globalisering,  avreglering,  gränslöshet,  flexibilitet  och stress  verkar  de ofta  ha 
något utav en kritisk inställning till dessa förändringar. Det ska dock poängteras att 
det  är  relativt  i  detta  sammanhang.  Med  kritisk  menar  jag  att  de  lyfter  fram 
positiva och negativa sidor av förändringarna, utan att ta ställning för det ena eller 
andra. Angående de nya mjuka styrningsteknikerna menar de exempelvis att det 
"generellt medfört att individens utrymme för individuell anpassning av arbetskrav 
och  utvecklingsmöjligheter  ökat"  samtidigt  som  det  inom  "vissa  delar  av 
arbetslivet  sker  en  mer  omfattande  detaljreglering  och  mer  registrering  av 
arbetsprestationer  än någonsin"  (Aronsson m fl  2012:143f).  Något  som nästan 
verkar  vara  uppgivenhet  visar  sig  dessutom ibland,  exempelvis  då  de  vid  ett 
tillfälle  angående det  nya  dygnet-runt-samhället  menar  att  många undrar  "vart 
mänskligheten är på väg" (Ibid:128). 

Intressant är att  inget intresse verkar finnas för  varför dessa förändringar sker. 
Förändringar behandlas som oundvikliga; de bara händer och det är inget som som 
vi kan göra någonting åt. Det kan tänkas antingen bero på att de anser att frågan 
faller utanför ämnets gränser eller på att  man inte anser att det finns aktörer i 
sammanhanget  –  det  är  svårt  att  avgöra.  Då  de  diskuterar  sådant  som 
globalisering, avreglering och gränslöshet verkar dock inga direkta aktörer finnas. 
När de pratar om gränslöshet menar de exempelvis att drivkraften är "företagens 
strävan att  anpassa sig efter  marknader"  (Ibid:128).  Vad som händer på dessa 
marknader och varför man måste anpassa sig efter dem är inte något som berörs. 
Globalisering  och  avreglering  beskrivs  ofta  inte  som  något  mer  än  nya 
förutsättningar  i  arbetslivet:  "Globalisering  och  avreglering  är  några  viktiga 
faktorer  i  de  senaste  decenniernas  samhällsutveckling..."  (Ibid:113).  Samtidigt 
verkar en viss medvetenhet finnas om att man gör på det här sättet: "Globalisering 
åberopas, ibland till  synes lättvindigt,  som direkt eller indirekt skäl till  att  nya 
villkor  i  arbetslivet  växer  fram,  eller  till  att  vissa  arbets-  och 
organisationspsykologiska fenomen förtjänar att belysas" (Ibid:290). 

Sammanfattningsvis kan man säga att förändringar i samhället enligt Aronsson m 
fl  är  sådant  som  "rullar  på"  (Ibid:196),  ofta  på  grund  av  företagens 
anpassningsåtgärder.  Det  som arbetspsykologin behöver göra är att  skaffa mer 
kunskap om människors psykologiska reaktioner på detta. 

Effekterna från marknaden når de enskilda anställda via företagens anpassnings- 
och  utvecklingsåtgärder.  Vilka  åtgärder  företag  vidtar  och  hur  de  genomförs 
kommer att ha stor betydelse för företagens framtida konkurrenskraft och därmed 
för  de  anställdas  arbetsvillkor  och  kanske  även  för deras  livssituation. 
Psykologiskt kunnande om hur människor agerar under förändringsprocesser och 
förändringsstress torde ha stor betydelse för hur lyckosam omställningsprocessen 
blir. (Ibid:404) 
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Även Agervold och Hanson berör ämnet, om än inte i samma omfattning som 
Aronsson  m fl.  Agervolds  bok  handlar  om arbetsmiljöpsykologi  med  särskild 
inriktning mot stress och stresshantering men Agervold sätter inte in ämnet stress i 
ett historiskt sammanhang. Det faktum att ämnet stress behandlas verkar inte ha 
något att göra med att det skulle vara karaktäristiskt för dagens arbetsliv – även 
om valet av ämne såklart vittnar om att  området är aktuellt.  När Agervold ska 
karaktärisera dagens arbetsliv tar han istället främst fasta på arbetsorganiseringen 
och teknikutvecklingen, något som jag redan varit inne på tidigare. Han nämner att 
det  största yrkesområdet idag är servicesektorn,  från att  tidigare varit  jordbruk 
respektive industri (Agervold 2001:23) och han beskriver hur tekniken förändrat 
arbetets sammansättning och organisering (Ibid:28ff). 

Ytterligare ett perspektiv på dagens arbetsliv framkommer i slutet av boken då 
Agervold diskuterar de "nya ledningsteorier" som han menar uppstod i takt med 
den  samhälleliga  och  teknologiska  utveckling  som  startade  på  1980-talet. 
Agervold menar att dessa nya ledningsteorier kan vara ett sätt att komma tillrätta 
med stressen på arbetsplatserna. De skulle  kunna göra  att  cirkeln  sluts, då de 
skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och för det utvecklande arbetet. Han 
nämner dock ett par nackdelar, framförallt att kravet på engagemang kan göra att 
vissa pressar sig för hårt och att en ny typ av stress därför uppstår på grund av för 
mycket  stress  och  ansvar.  De  goda  intentionerna  resulterar  då  inte  i  det 
utvecklande arbetet (Ibid:102ff). Agervolds beskrivning av dagens arbetsliv är, i 
likhet med Aronsson m fl:s, i stort sett apolitisk. Den samhällsutveckling som skett 
sedan 1980-talet beskrivs inte i politiska termer utan ses främst som en lösning på 
arbetets problem. 

Även  Hanson  diskuterar  kort  situationen  i  dagens  arbetsliv.  Han  gör  en  helt 
igenom  kritisk  beskrivning av  utvecklingen  och  utmärker  sig  på  det  sättet  i 
sammanhanget. Hanson menar att vi idag skapat en "obalans" i arbetslivet där vi 
fokuserar för mycket på ägare och kunder, på ett sätt som drabbar medarbetare. 
Utvecklingen har  tagit  sig  tydligast  uttryck  i  den  organisationsutveckling som 
genomsyrat arbetslivet sedan 1980-talet med en "stark och nödvändig" förändring 
mot ökad marknadsstyrning. Vi lever nu i en ny tid med nya ekonomiska villkor 
och  globaliseringen  har  ökat  kraven  på  rationaliseringar.  Syftet  med  dessa 
förändringar har dock, enligt Hanson, varit gott och är "fullt logiskt", då det är i 
kundmötet som värdet skapas i dagens arbetsliv. Vi kan dock även se mindre bra 
effekter, som överbelastning och utbrändhet till följd av ökad otydlighet och frihet 
i arbetslivet. Hanson menar att vi idag har en "alarmerande situation av ohälsa i 
arbetslivet" med hög grad av stress och stigande sjuktal (Hanson 2004:23-30). 

Tangen och Conrad och Angelöw nämner enbart  kort  situationen i  arbetslivet. 
Tangen och  Conrad menar på något ställe att den "nya tidens krav skapar inre 
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konflikter då vi slits mellan förväntningar och krav från familj, vänner, arbete och 
fritidsaktiviteter” (Tangen och Conrad 2009:20) och på ett annat ställe att dygnets 
timmar ofta inte verkar räcka till för allt vi vill göra (Ibid:25). Som nämnts ovan 
menar  de även att  behovet  av  återhämtning är  större idag (Ibid:26).  Angelöw 
nämner vid ett tillfälle att "nedskärningar, rationaliseringar och besparingar" lett 
till en ökad arbetsbelastning och att arbetstakten har ökat under de senaste åren 
(Angelöw 2006:57). Tangen och Conrad  och Angelöw verkar se den nuvarande 
situationen som ett utgångsläge som inte går att göra någonting åt. I likhet med 
Aronsson m fl:s beskrivning är det dock även här svårt att säga om det beror på att 
de anser att det faller utanför deras område. 

*

Sammanfattningvis kan sägas att frågan om vad arbete är och en historieskrivning 
är något som görs främst i introduktionsböckerna. När arbetet ska förklaras återgår 
man till en slags ursprungssituation och arbetet framställs på så sätt som någonting 
rationellt.  Någon  förklaring  till  vad  lönearbete  är ges  dock  inte. 
Historieskrivningen görs som en slags civiliseringsprocess där vi gått mot en allt 
mer sofistikerad relation till arbetet. 

En beskrivningen av dagens arbetsliv görs i olika utsträckning i alla fem böckerna. 
Generellt beskrivs dagens situation apolitiskt och utan aktörer. Men samtidigt kan 
man se att författarna tar fasta på olika saker. Hos Aronsson m fl verkar ett visst 
kritiskt perspektiv finnas, på det sättet att de kan se förhållandena som mindre bra, 
men ingen ambition att vilja ändra på förhållandena. Istället menar man att det 
som  behövs  är  psykologisk  kunskap.  Agervold  menar  att  dagens  arbetsliv 
kännetecknas  av  paradoxer  som  är  svåra  att  förklara och  ser  de  nya 
ledningsstrategierna som en eventuell lösning på problemen. Hanson gör den mest 
kritiska beskrivningen och menar att det idag finns ett allt för stort fokus på vinst 
och kunder snarare än på medarbetare. 
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4  Arbetets betydelse för människan 

I detta kapitel ska jag diskutera den betydelse för människan som arbetet tillskrivs. 
I  slutet av kapitlet kommer jag även att diskutera hur arbetslöshet och pension 
beskrivs då detta ligger nära frågan om arbetet betydelse. Det som jag framför allt 
är intresserad av här är huruvida det finns en inställning till arbetets betydelse som 
kontingent eller ej. 

Frågan om arbetets betydelse diskuteras främst av Aronsson m fl och Agervold. 
Aronsson m fl tar upp frågan om arbetets betydelse vid ett flertal tillfällen och ur 
olika vinklar. Deras inställning till frågan verkar vara dubbel. Å ena sidan visar de 
upp en ganska oreflekterad inställning till  arbetets betydelse. De nämner ofta i 
förbifarten  att  arbetet  är  centralt  och  betydelsefullt  för  människor.  De  menar 
dessutom att detta gäller än mer idag än tidigare. "Som vi sett i tidigare kapitel står 
arbetet idag inte längre bara för individens försörjning, utan det är även en källa 
till identitet, självkänsla och självförverkligande" (Aronsson m fl 2012:165). De 
nämner även vid ett tillfälle att det kan tyckas "märkligt" att arbetet har en så pass 
central roll under våra liv (Ibid:59) – som om det är något som är svårt att förklara. 
De tar upp ett par historiska teorier som har försökt förklara människans relation 
till arbetet, som teorier av Freud och Marx, och nämner även ett par kritiska idéer 
om lönearbetets avskaffande, medborgarlön och om att arbetet kommer att ta slut. 
De menar dock tvärtom att antalet arbeten snarare ökat och att arbetet, istället för 
att minska i betydelse, snarare kommit att bli mer betydelsefullt. Istället för att 
vilja  befria  människan  från  arbetet  finns  det  idag  en  stark  uppslutning  från 
politiskt såväl som fackligt håll kring människors rätt till arbete (Ibid:60). 

Å andra sidan visar Aronsson m fl upp en medvetenhet om kontingensen i denna 
situation. De problematiserar frågan i ett kapitel som speciellt behandlar arbetets 
betydelse. För det första menar de att arbetets centralitet är "relativt stabil men 
påverkas av samhälleliga normer kring vilka rättigheter och skyldigheter vi har 
som människor" (Ibid:63). De nämner även att studier visat att det finns kulturella 
skillnader i den betydelse arbetet tillskrivs. För det andra menar de att människor 
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tycks anpassa sina förväntningar och attityder efter vilka möjligheter som finns. 
De tar upp lotterifrågan och menar att resultaten ofta tolkats som att arbetet har ett 
stort  icke-materiellt  värde.  De  nämner  dock  att  denna  tolkning  kritiserats  av 
Paulsen och dessutom att  viljan  att  stanna kvar  på jobbet  har  visat  sig ha ett 
oväntat  lågt  samband med arbetstrivsel;  många som svarar  att  de trivs bra på 
jobbet skulle ändå välja att sluta om de hade ekonomisk möjlighet. För det tredje 
menar de att även om studier visat att arbetet tillfredställer människors materiella 
mål såväl som expressiva och sociala mål och strävan efter makt och prestige har 
studier även visat att pengarna är den enskilt viktigaste anledningen till att ta en 
anställning  (Ibid:  Kapitel  3).  Slutligen  framgår  det  då  de  diskuterar 
motivationsteorier att syftet med dessa ofta är att förstå människors motivation och 
behov för att på så sätt kunna anpassa arbetssituationen efter det, vilket visar på en 
inställning till arbetet som ett sätt att tillfredsställa de mänskliga behoven (Ibid: 
Kapitel 11). 

Agervold uppvisar en liknande dubbelhet angående arbetets betydelse även om 
hans medvetenhet om kontingensen i arbetets betydelse inte är lika tydlig. Genom 
hela  boken  fungerar  Inger,  som  arbetar  på  ett  socialkontor,  och  hennes 
arbetssituation som ett exempel på olika aspekter av arbetet. Bara vid ett  fåtal 
tillfällen  problematiserar  Agervold  mer  eller  mindre  indirekt  denna  bild.  Med 
Inger som exempel förklarar Agervold hur hennes arbete har både positiva och 
negativa sidor. Arbetet är omväxlande, intressant och meningsfullt. Samtidigt är 
det påfrestande och det har blivit värre med tiden. Hon är ofta för trött för att göra 
något mer när hon kommer hem efter jobbet, som att träffa vänner och bekanta. 
Ibland tänker hon att hon inte orkar mer men sedan att hon inte vet vad hon annars 
skulle  göra.  Detta  är  enligt  Agervold  en  beskrivning  av  några  av  "arbetets 
väsentliga sidor". Han menar att arbetet för Inger har betydelse för hur hon "trivs 
med sig själv, för hennes självrespekt och syn på sig själv som människa, och för 
hennes tillfredställelse på det hela taget i ett större levnadsmässigt sammanhang" 
(Agervold 2001:5ff). 

Även Agervold tar  upp lotterifrågan.  Han nämner  dock  inte,  till  skillnad  mot 
Aronsson m fl, kritik av studien. Agervold menar att studiens resultat visar att 
arbetet har ett värde för oss utöver lönen. Han menar att detta även märks då också 
många arbetslösa spelar på lotto och då de som intervjuas i TV efter en stor vinst i 
de flesta fall uppger att de kommer att fortsätta med sitt  lönearbete. Dessutom 
menar han att de flesta människor själva delar "den erfarenheten, att de ogärna 
skulle  avvara  arbetet,  även  om de  ofta  kan  vara  nog så  missnöjda  med  det" 
(Ibid:9f). Vid ett par andra tillfällen, bland annat i ett avsnitt om varför arbetet är 
viktigt  för  oss,  nämner  dock  Agervold  i  förbifarten att  lönen  är  den  största 
anledningen till  att vi arbetar. Han nämner att han, då han ska prata om varför 
arbetet  är  viktigt, "bortser  från lönen".  Efter  det att  han har  förklarat  arbetets 
viktiga aspekter menar han att studier "dessutom" visat att lönen är den viktigaste 
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anledningen till att vi arbetar men att arbetet även har andra kvaliteter och att det 
är dessa kvaliteter som gör att vi föredrar arbete. 

En större internationell undersökning har dessutom visat att de förhållanden som 
nämnts här karakteriserar det goda arbetet oavsett om man jobbar i Japan, Europa 
eller USA, men att den viktigaste grunden för att över huvud taget arbeta, är den 
yttre belöningen i form av lön. Men arbetet har också några "inre" kvalitéer, som 
förutom lönen anses viktiga... Även om det är få som har ett jobb där alla dessa 
egenskaper ingår är det ändå typiskt att de är mer eller mindre förekommande, 
och bidrar till det engagemang många känner för sitt arbete och sin arbetsplats. 
Det gör att de flesta föredrar arbete framför arbetslöshet eller ledighet. (Ibid:22) 

Agervold  visar  även  upp  en  viss  medvetenhet  då  han  diskuterar  människans 
"psykologiska behov". Dock görs inte heller här någon stor poäng av detta och det 
är  ingenting som i  övrigt  nämns i  boken.  Agervold  menar att  människan kan 
tillfredsställa dessa psykologiska behov "i de flesta sammanhang i livet" och att vi 
kan "kompensera för dem på olika sätt". 

Agervold tar upp ett  par teorier om behov och motivation,  nämligen Maslows 
behovsteori,  McGregors teori  om teori  X och teori  Y och Herzbergs teori  om 
hygien- och motivationsfaktorer. Han lyfter fram att McGregor menade att teori X 
kanske kan ha fungerat tidigare men att den inte fungerar i ett samhälle där de 
fundamentala behoven blivit  tillfredsställa.  Nu kan man inte lägre motivera de 
anställda med ekonomiska eller säkerhetsmässiga belöningar. Man måste istället 
locka  med  annat,  som  social  samvaro,  möjlighet  att  prestera,  utvecklas  och 
förverkliga sig själv.  Om arbetet  inträttas på detta sätt  kommer man att  få  en 
motiverade, engagerade och effektiva medarbetare (Ibid:56ff). 

Utmärkande hos såväl Aronsson m fl som hos Agervold då de talar om arbetets 
betydelse är att en medvetenhet finns om att ekonomiska skäl är de viktigaste till 
varför människor arbetar, samtidigt som detta är något man "bortser" från då man 
diskuterar arbetets betydelse. Det framstår som att man, medvetet eller omedvetet, 
försöker tona ned ekonomins betydelse. 

I de övriga tre böckerna är fokus riktat mot hur hälsa och arbetsglädje kan skapas 
och arbetets egentliga "betydelse" diskuteras inte. Hanson nämner dock frågan 
indirekt  vid  ett  tillfälle  då  han  menar  att  Maslows behovsmodell  visar  vilka 
funktioner arbetet "kan" uppfylla (Hanson 2004:22). Här finns en ganska tydligt 
inställning till betydelsen som kontingent. 

Att inte arbeta: arbetslöshet och pension 

Arbetslöshet  och  pension  diskuteras  framför  allt  av Aronsson m fl  men  även 
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Agervold diskuterar kort arbetslöshet. Agervold menar att ett av den arbetslöses 
stora problem är "för mycket fritid". Detta då han menar att det ju inte är "samma 
sak att ha ledigt efter en arbetsdag som att ha massor av fritid, när allting lika 
gärna kan göras i morgon som idag". Agervold tar även upp Marie Jahodas teori 
om  arbetets  funktioner.  Han  räknar  upp  de  fem  latenta  funktionerna  och 
konstaterar att  man, förutom arbetets "ekonomiska utbyte", även förlorar dessa 
förhållanden vid arbetslöshet. Han avslutar dock med att säga att det är "förlusten 
av de här sakerna, som enligt Jahoda är av stor betydelse för vår förståelse av att 
så många lider när de är arbetslösa. Man förlorar någonting som anses viktigt för 
trivsel och välmåga" och här verkar den ekonomiska aspekten ha försvunnit igen 
(Agervold 2001:17). 

Aronsson  m  fl  gör  en  mer  reflekterande  beskrivning  av  arbetslöshet.  De  tar 
exempelvis  flera  gånger  upp  att  den  ekonomiska  förlusten  ofta  är  det 
grundläggande problemet vid arbetslöshet. De menar att forskningen gång på gång 
visat att de flesta arbetslösa drabbas av negativa reaktioner och att det främst är 
det  psykiska  välbefinnandet,  som  exempelvis  självkänslan,  som  drabbas. 
Samtidigt menar de att ekonomiska svårigheter och fattigdom visat sig vara den 
viktigaste förklaringen till detta och konstaterar att arbetslöshet förstås i grunden 
handlar om att sakna inkomst och försörjningsmöjligheter. De beskriver även en 
teori  som handlar om att människors reaktioner på arbetslöshet är beroende av 
förhållanden som arbetets värde i livet för den enskilde, ekonomiska och sociala 
resurser,  kognitiv  bedömning  av  situationen,  personlighet,  utbildning  och 
demografiska faktorer (Aronsson m fl 2012:145ff). Utöver detta nämner de vid ett 
tillfälle – som sista mening i kapitlet! – att arbetslösheten även kan få negativa 
konsekvenser då det "kan upplevas som inte helt socialt accepterat" (Ibid:161). 

Även Aronsson  m fl  tar  upp  Jahodas  teori  och  de  gör en mer  sanningsenlig 
beskrivning  än  Agervold.  De  beskriver  arbetets  manifesta  såväl  som  latenta 
funktioner och menar att de latenta funktionerna är socialpsykologiska funktioner 
som  arbetet  fått i  våra  liv.  De  poängterar  att  det  är  förlusten  av  de  latenta 
funktionerna i kombination med de manifesta som leder till negativa reaktioner 
vid arbetslöshet. De menar dessutom att  variationen i  arbetslösas reaktioner på 
arbetslöshet delvis kan förklaras av att arbetets latenta funktioner kan tillgodoses 
på  andra sätt. De poängterar att lönearbetet enligt Jahoda har kommit att bli en 
institution i samhället som fyller dessa funktioner. Utöver Jahodas teori tar de även 
upp ett par andra teorier. De nämner bland annat att David Fryer menar att den 
viktigaste förklaringen till negativa reaktioner vid arbetslöshet är att människors 
handlingsmöjligheter  och  kontroll  begränsas,  inte  minst  genom  ekonomiska 
svårigheter (Ibid:151ff). 

Slutligen diskuterar Aronsson m fl  även ett  par sätt  att  hantera arbetslöshetens 
negativa effekter och underlätta återgång i arbete. De menar först och främst att 
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det bästa är att få ett nytt arbete, då det är klart belagt att negativa reaktioner och 
symtom då försvinner. För det andra kan olika insatser minska problemen under 
arbetslöshetstiden.  En  generell  slutsats  är  att  aktiviteter  som  upplevs  som 
meningsfulla har en positiv  inverkan på välbefinnandet.  Olika gruppaktiviteter, 
som  jobbsökarklubbar,  kan  vara  bra  och  likaså  kompetenshöjande  aktiviteter. 
Eftersom  individens  egen  bedömning  av  situationen  verkar  ha  avgörande 
betydelse  kan  även  insatser  som  syftar  till  att  stärka  initiativ  och  kognitiva 
bedömningar av situationen vara värdefulla (Ibid:153f). 

Aronsson m fl  diskuterar även de reaktioner som pensionering kan orsaka. De 
liknar  pensionering vid  arbetslöshet och menar att  även detta kan ses som en 
förlust av arbete, även om pensionering är en mer positiv händelse (Ibid:145). De 
menar  att  det  finns  betydande  variationer  i  hur  anpassningen  till  livet  som 
pensionär fungerar men att många tenderar att behålla sina tidigare livsmönster 
även efter pensioneringen. Övergången är för det stora flertalet oproblematisk. Det 
som dock framförallt spelar in är den ekonomiska ersättningen, hälsotillståndet 
och  sociala  tillgångar.  De  poängterar  även  att  vissa  studier  har  visat  på 
hälsomässiga förbättringar vid pensionering, vilket tolkas som att stressen i arbetet 
försvinner. De menar att det inte är ovanligt att "pensioneringen upplevs som en 
befrielse från arbetets tvång med minskad stress och påfrestning". Övergången till 
pensionering kan dessutom lindras, bland annat genom förberedelser på arbetet 
och genom att tidpunkten i viss utsträckning kan väljas själv så att pensioneringen 
blir  frivillig.  Dessutom  menar  de  att  pensionering  är  socialt  accepterat 
(Ibid:158ff). 

Agervold gör en väldigt ensidig beskrivning av arbetslöshet där denna framstår 
som att "inte ha något att göra". Han gör även en förenklad tolkning av Jahoda, där 
poängen  att  arbetet  är  en  institution  fallit  bort.  Aronsson  gör  en  mer  riktig 
beskrivning av Jahodas teori. I diskussionen om arbetslöshet betonar de dessutom 
starkare  arbetets  ekonomiska  betydelse  än  då  de  talar  om  arbetets  betydelse 
generellt.  Avslutningsvis är det  intressant att  konstatera att  arbetets betydelse i 
princip inte behandlas i de tre arbetsmiljöböckerna. På många sätt kan arbetet som 
betydelsefullt  sägas indirekt  framgå men man talar  inte uttryckligen om detta. 
Undantaget  är  Hanson  som  vid  ett  tillfälle  beskriver  arbetets  betydelse  som 
kontingent. 
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5  Bra och dåliga arbetsförhållanden 

I det här kapitlet ska jag diskutera de idéer man i litteraturen har om "bra" och 
"dåliga" arbetsförhållanden. Trots att man har vissa idéer om arbetets generella 
betydelse för människan, vilket behandlades i föregående kapitel, finns det även 
uppfattningar om olika bra förhållanden i arbetet. Dessa idéer kan sägas framträda 
på i huvudsak två olika sätt. För det första diskuteras "problem" med arbetet. I 
anslutning till  detta föreslås ofta sätt  att  lösa dessa situationer.  När  problemen 
diskuteras och lösningar föreslås framkommer även indirekt hur man tänker sig att 
en bra situation ser ut. För det andra beskrivs ofta vad som karaktäriserar en bra 
arbetssituation. Här framkommer även indirekt en bild av vad som karaktäriserar 
en mindre bra situation. 

Dessa två sätt att prata om arbetet är inte renodlade utan flyter ofta in i varandra. 
Då det är intressant att studera såväl vad som betraktas som problem som hur man 
tänker sig en optimal arbetssituation är det dock intressant att i viss utsträckning 
försäka särskilja dessa och studera dem var för sig. Jag kommr i kapitlet att börja 
med att titta på problembeskrivningarna, för att sedan titta på hur man beskriver 
bra arbetssituationer. 

De problem med arbetet som behandlas i litteraturen kan också grovt delas in i två 
kategorier. Dels finns en slags tidlös kategori av problem där man talar om sådant 
som dålig passform mellan individen och arbetsplatsen och obalans mellan krav 
och kontroll. Dels finns en kategori av problem som relateras till den specifika 
situationen i det nya arbetslivet, som gränslöshet och ökade krav. Jag kommer att 
beskriva problemen enligt denna uppdelning. Även dessa två typer av problem 
flyter dock in i varandra och kommer att göra så även i min diskussion. Jag vill 
fånga vidden i hur man framställer bra och dåliga arbetssituationer och syftet med 
dessa uppdelningar är att förtydliga att dessa tendenser finns. 

Utifrån de resultat  som framkommit i  de första tre temakapitlen, som alla kan 
sägas beröra uppfattningar om arbete, avlutas detta kapitel med en diskussion om 
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dessa  uppfattningar  och  om  huruvida  det  i  litteraturen  kan  sägas  finnas  en 
hegemoni om arbetets värde. 

Tidlösa problem 

De problem av tidlös karaktär som diskuteras i litterauren handlar främst om stress 
och andra liknande problem relaterade till krav och kontroll i arbetet. Detta avsnitt 
kommer därför främst att handla om dessa problem. I litteraturen behandlas dock 
även ett par gruppsykologiska fenomen samt inbäddning och inlåsning. Även detta 
kommer att diskuteras i slutet av avsnittet. 

Agervold behandlar i stort sett enbart tidlösa aspekter av arbetets negativa sidor. 
Hans bok kan sägas handla om "passformen" mellan individ och miljö. Problem 
uppstår, enligt Agervold, då det finns en "dålig passform" mellan arbetets krav och 
individens förmågor.  En bra  passform uppstår  då krav  och  resurser  motsvarar 
varandra och beskrivs i en modell som att "individen = miljön" medan en dålig 
passform  beskrivs  som  "individen  ≠ miljön".  Den  fysiska  arbetsmiljön  och 
arbetets organisering, i  form av arbetspress,  arbetsuppgifter, social organisering 
och  kontroll  och  inflytande,  inverkar  på  passformen.  På  individsidan  är  det 
individens  kapacitet,  såsom  utbildning  och  förmågor,  och  motiv,  som 
värdesättning, ansvar, variation och sociala kontakter, som har betydelse. Agervold 
breddar sin modell något, då han menar att en ny typ av modeller som utvecklades 
på 1980-talet även tar med individens upplevelse av miljön. Han menar även att 
tiden  och  varaktigheten  i  en  belastning  också  kan  ha  avgörande  betydelse. 
Dessutom tar han kort upp krav-kontroll-modellen och menar att den kan förklara 
"vilka  arbetsförhållanden  som är  särskilt  viktiga", nämligen  arbetets  krav  och 
personalens möjlighet till kontroll över arbetssituationen (Agervold 2001:32-43). 

Agervolds beskrivning av den dåliga passformen och dess konsekvenser är mycket 
osammanhängande.  Det  som  framförallt  är  otydligt  är varför den  dåliga 
passformen är ett problem. Otydligheten beror dock inte på att skäl inte ges, utan 
snarare på att så många skäl ges och att nya skäl ständigt uppkommer genom hela 
boken. Det är dessutom svårt att hänga med i vad som leder till vad. Skälen till att 
den  dåliga  passformen  är  ett  problem  kan  dels  handla  om  olika  typer  av 
besvärande situationer för individen (Ibid:9, 39-49, 60), dels om att individen inte 
lär  sig  något  eller  utvecklas  (Ibid:43)  och  dels  om att  dessa  problem  i 
förlängningen kan leda till  sjukfrånvaro (Ibid:91). Utöver detta behandlas även 
stress som ett problem i ett eget kapitel. Skälen till att stressen är ett problem är 
exempelvis sömnproblem, nervositet, ångest, otrygghet, nedstämdhet, depression. 
Stress  kan  dessutom  leda  till  utbrändhet,  vilket  i  sin  tur  kan  leda  till  andra 
problem. Vid ett  tillfälle  kan utbrändheten leda till  problemet att  man drar sig 
tillbaka  "i  sig  själv,  till  sina  vänner  och  sin  familj"  och  vid  ett  annat  till 
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familjeproblem  (Ibid:66-71).  Agervold  poängterar  slutligen  även  vid  ett  par 
tillfällen att dessa problem även är problem för företaget och för samhället. Han 
menar exempelvis att tillfredsställelse erfarenhetsmässigt har visat sig inverka på 
produktiviteten (Ibid:44) och att det tycks finnas ett tydligt samband mellan stress 
och sjukdom och sjukfrånvaro (Ibid:91). 

Lösningen,  enligt  Agervold,  är  att  optimera förhållandet  mellan  individen och 
miljön. Han ger förslag på vad individen såväl som företaget kan göra. Individen 
kan  försöka  lösa  den  belastande  situationen,  konflikterna  eller  det  enformiga 
arbetet,  bli  bättre  på  arbetet  eller  utbilda  sig,  se  positivt  på  situationen  eller 
känslomässigt bearbeta och acceptera den (Ibid:69). När det gäller att förbättra sin 
arbetsmiljö kan individen förbättra planneringen eller försöka förbättra situationen 
tillsammans med ledningen eller kollegor.  Angående att  förbättra sig själv kan 
individen ägna sig åt fysisk träning och äta sundare och lära sig att slappna av på 
semestrar och ledighet (Ibid:95f).  När det gäller företaget ger Agervold ett  par 
förslag på vad som är "viktiga psykologiska villkor på arbetsplatsen", nämligen 
inflytande,  medbestämmande  och  kontroll,  en  medarbetarorienterad  ledning, 
samarbete och social kontakt och anställningstrygghet och säkerhet. Han menar 
även att  arbetspressen och arbetstempot har en stor betydelse (Ibid:76ff).  Men 
företaget  kan  även  arbeta  med  att  stärka  individens motståndskraft  mot 
belastningar, vilket ofta är fokus i friskvårdsprogram (Ibid:93). 

Slutligen diskuterar Agervold de nya ledningsteorier som uppkom på 1980-talet 
(Ibid:102ff) och menar att dessa ledningsprinciper skulle kunna vara lösningen på 
problemen. De plattare organisationerna, med arbetsledarens minskade betydelse, 
leder till att flera av de negativa förhållandena med arbetet tas bort eller minskas. 
Medarbetarna får större inflytande, mer varierande uppgifter, mer social kontakt 
och samarbete och ett  större engagemang i  företaget (Ibid:55).  Han menar att 
"cirkeln kan slutas" då dessa ledningsteorier skulle kunna leda till det goda och 
utvecklande  arbetet.  Agervold  menar  dock  att  det  finns  en  viss  risk  i  dessa 
principer, om kravet på engagemang blir så stort att mearbetarna pressar sig så hårt 
att en ny typ av stress och belastningar uppstår på grund av för mycket ansvar och 
självförvållad  arbetspress.  De goda  intentionerna  skulle  då  inte  resultera  i  ett 
utvecklande arbete (Ibid:104f). 

Aronsson m fl tar i sin bok upp flera olika aspekter av arbete och därmed även 
flera olika problem i relation till  detta. Ett  par av dessa problem kan ses som 
tidlösa och kommer därför att tas upp i detta avsnitt. Andra problem relateras till 
situationen i dagens arbetsliv och kommer därför att behandlas i nästa avsnitt. De 
flesta problem i arbetslivet som Aronsson m fl berör har att göra med situationen i 
dagens arbetsliv men när de diskuterar stress gör de detta i ett något mer tidlöst 
perspektiv.  De  menar  att  stress  påverkas  av  sådant  som  arbetskrav, 
handlingsutrymme, socialt  stöd,  materiell  och icke-materiell  belöning samt den 
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anspänning med vilken individen möter krav och utmaningar. De poängterar även 
att det är individens tolkning av en situation som avgöra om den blir stressande 
eller inte. Aronsson m fl är betydligt tydligare i sin beskrivning än Agervold. De 
menar vid flera tillfällen uttryckligen att stress är ett problem av två anledningar. 
Dels påverkar det vår prestationsförmåga och dels kan det i längden ha negativa 
effekter på hälsa och välbefinnande. Angående prestationsförmågan nämner de att 
sådant som uppmärksamhetsförmåga, minne, inlärning och förmåga till kreativt 
och divergent tänkande försämras. Angående individens välbefinnande nämner de 
att stressen dels kan leda till kroppsliga besvär och sjukdomar, och dels att den kan 
leda till psykisk ohälsa, exempelvis utbrändhet (Aronsson m fl:187-195). 

Aronsson m fl diskuterar ett antal olika lösningar på problemet med stress. För det 
första lyfter de fram två modeller över stress i arbetslivet, krav-kontroll-modellen 
och  the  Effort-Reward  Imbalance  Model,  och  menar  att  dessa  och  liknande 
stressmodeller med anknytning till arbetslivet kan användas i ett hälsofrämjande 
arbete.  För  det  andra  tar  de även upp att  stimulusmiljön  behöver  vara  lagom 
intensiv och omväxlande. För det tredje menar de att forskning har gett kunskap 
om arbetsorganisatoriska förhållanden som som minskar risken för skadlig stress. 
Sådana  förhållanden  är  exempelvis  delaktighet  och  inflytande,  möjligheter  till 
personlig  och  yrkesmässig  utveckling,  tillräckliga  resurser,  socialt  stöd  och 
uppmuntran. Slutligen menar de att utbrändhet kan hanteras genom individuellt 
utformade  planer  som  exempelvis  kombinerar  gradvis  minskning  av 
sjukskrivningen med fysisk aktivitet (Ibid:186-196). 

Även Tangen och Conrad diskuterar  stress som ett problem. De nämner kort ett 
par orsaker till stressen i arbetslivet, som exempelvis den nya tidens krav, arbets- 
och  organisationsföränringar,  för  hög  eller  låg  arbetsbelastning,  otydlighet 
beträffande arbetsledning och arbetsuppgifter, osäker arbetssituation på grund av 
exempelvis  nedskärningar,  oregelbundna arbetstider  och  brist  på återhämtning. 
Dessa  orsaker  diskuteras  dock  inte  som  problem  utan just  som  orsaker till 
problemet stress (Tangen och Conrad 2009:20). 

Då de diskuterar lösningar är det alltså stressen som på olika sätt ska hanteras. För 
att  komma  tillrätta  med  stressen  behöver  vi  dels  utrusta  oss  med  bra 
hanteringsstategier och dels skapa tid för  återhämtning. De nämner att personer 
med hög KASAM2 är bättre på att hantera stress (Ibid:19-24) och en del av bokens 
syfte är att visa hur man kan stärka individens KASAM på arbetsplatsen (Ibid:7). 
Ett sätt att lösa problemet kan alltså sägas vara just detta. Men även återhämtning 
betonas som en nyckelfaktor och ett par förslag ges på hur detta kan gå till. Sömn 
och  tid  för  återhämtning  i  det  vardagliga  livet  är  centralt,  liksom  att  inte 

2 KASAM (Känsla Av SAMmanhang) är en modell framtagen av sociologen Aaron Antonovsky. 
Modellen går ut på att meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet är centralt för att leva ett 
hälsosamt liv (NE.se 2012, "hälsa"). 
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regelbundet arbeta övertid eller ta med jobbet hem. På semestern bör vi se till att 
njuta  av  den  lediga  tiden.  Men  även  arbetsplatsen  i sig  kan  inrättas  för  att 
underlätta återhämtning. Vi behöver exempelvis utrymmen för återhämtning på 
arbetsplatsen  och  vi  kan  må  bra  av  att  bli  "positivt  distraherade  av  olika 
fascinerande  stimuli",  som  estetiska  och  konstnärliga  föremål,  akvarium  och 
växter på arbetsplatsen (Ibid:25ff). 

Stress är som här visats något som diskuteras i  stor utsträckning i  litteraturen. 
Orsakerna  till  varför  stressen  uppstår  varierar  mellan  böckerna  och  det  som 
generellt  kan kostateras är att  det är otydligt vad som är problem, orsaker och 
konsenvenser. Stress och dålig passform framställs som problem då de "leder till 
en massa problem". Oavsett vad som orsakat vad handlar böckerna till stor del om 
vad som kan göras för att åtgärda dessa problem. Något tydligt svar på vad som 
egentligen orsakar stressen ges inte. 

Aronsson m fl diskuterar även ett par gruppsykologiska fenomen. Deras bok har 
inte bara fokus på människan i  arbetslivet  utan en stor del av boken ägnas åt 
organisationspsykologiska frågor, som främst handlar om hur företaget ska hantera 
sina  "mänskliga  resurser"  och  styra  organisationen. Då  de  diskuterar 
gruppsykologi är det främst ur företagets perspektiv med fokus på frågor om vad 
som styr  en grupps prestationer  och förmåga att  utföra sina arbetsuppgifter så 
effektivt och bra som möjligt, hur våra beteenden förändras genom närvaron av 
andra och om flera individer presterar bättre tillsammans än var och en för sig. De 
lyfter fram problem som processförluster, social loafing och free riders. Angående 
lösningar på dessa problem menar de bland annat att studier visat att social loafing 
minskar  om  den  enskildes  beteende  är  synligt  för  arbetsledaren.  De  menar 
dessutom att det idag finns mycket forskning som identifierar faktorer som har en 
positiv inverkan på gruppers prestationer, som exempelvis gruppens motivation, 
normsystem,  målklarhet,  återkoppling,  belöningar,  kompetensutveckling  och 
möjlighet till kreativitet (Aronsson m fl 2012:245-250). 

I samband med att de diskuterar arbetsrelaterade attityder diskuterar Aronsson m fl 
även kontraproduktivt eller antisocialt beteende. De menar att detta fenomen kan 
handla om allt från att komma försent, maska i arbetet och bidra till  ett sämre 
arbetsklimat  till  sådant  som faller  innanför  ramen  för  klinisk  psykologi  eller 
rättsväsendet. Att medvetet maska i arbetet kan, enligt Aronsson m fl, vara uttryck 
för  missnöje  med  arbetsvillkor  eller  ledning  men  det  kan  också  handla  om 
personliga problem, besvärliga hemförhållanden eller sjukdom. De menar dock att 
detta  beteende  oavsett  orsak  går  ut  över  verksamhetens  produktivitet  och 
effektivitet.  Vad  som  kan  göras  för  att  motverka  kontraproduktiva  beteenden 
diskuteras dock inte (Aronsson m fl 2012:228f). Tydligt är som nämndes att dessa 
fenomen främst diskuteras ur ett organisationsperspektiv. 
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Slutligen diskuteras även fenomenen inbäddning och inlåsning kort av Aronsson 
m fl och Angelöw. Aronsson m fl menar att begreppet inbäddning kan användas 
för att förklara varför människor blir kvar på arbetsplatser och i yrken som de inte 
är helt tillfredsställda med trots att det finns andra, till synes attraktiva alternativ. 
Inbäddningen är de krafter som hindrar en person från att lämna sitt arbete. Sådana 
krafter  kan exempelvis  vara att  arbetet  på andra  sätt  ger  individen en önskad 
livssituation,  som  att  individen  har  anknytning  till  andra  människor  på 
arbetsplatsen, att företagets värderingar stämmer överens med individens eller att 
arbetsorten upplevs som en bra uppväxtmiljö för ens barn. Aronsson m fl menar 
att inbäddning inte nödvändigtvis behöver vara ett problem men att ett problem är 
att  den  minskar  sannolikheten  för  att  individen  ska dra  fördel  av 
karriärmöjligheter. De menar slutligen att det än så länge inte finns några modeller 
för att analysera inbäddningens hälsoeffekter (Aronsson m fl 2012:100ff). 

Aronsson m fl  diskuterar  även inlåsning.  De diskuterar  inte skillnaden mellan 
inbäddning och inlåsning men den senare verkar vara en värre form av den förra. 
Inlåsning är,  enligt  Aronsson m fl,  en  situation  när  människor  är  kvar  på en 
arbetsplats eller i ett yrke som de inte längre ser som den önskvärda. Underförstått 
är i  denna kategorisering att  individen skulle vilja, men inte kan, förändra sin 
arbetssituation.  Aronsson  m  fl  nämner  kort  att  inlåsningen  är  en  klass-  och 
utbildningsfråga. Då de uttryckligen pratar om orsakssamband anger Aronsson m 
fl dock att onda cirklar sannolikt spelar en stor roll. De menar att inlåsning hänger 
ihop med ohälsa bland annat på det sättet att personer kan bli kvar i arbeten som 
de inte längre fysiskt klarar av och även att själva upplevelsen av att vara i fel yrke 
eller på fel arbetsplats kan leda till ohälsa. Slutligen menar de att arbetsplats- och 
yrkesbyten kan återge den enskilde upplevelsen av kontroll  över sin livs-  och 
arbetssituation, och att det finns goda skäl att tro att de positiva hälsoeffekterna 
även har samhälleliga konsekvenser, då den kvantitativa omfattnigen av inlåsning 
är stor (Ibid:105ff). 

Även Angelöw nämner kort inlåsning då han diskuterar rörlighet. Han förklarar 
begreppet som att det avser en "negativ anställningssituation", där man befinner 
sig i fel yrke och/eller på fel arbetsplats. Han menar att alltför många anställda 
idag upplever att de är inlåsta. Orsaker till inlåsningen diskuteras inte. Angelöw 
diskuterar inte heller uttryckligen varför inlåsningen är ett problem. Fokus ligger 
istället  på  rörlighetens  positiva  effekter.  Rörligheten  behandlas  enbart  som en 
fråga  för  den enskilda  organisationen.  Rörlighet  är,  enligt  Angelöw,  en  viktig 
strategi för att  skapa en arbetsplats med hög arbetsglädje med positiva effekter 
såväl  för  individen  som  för  organisationen.  För  att öka  rörligheten  kan 
organisationen exempelvis upprätta en intern och en extern personalpool, använda 
sig av arbetsrotation och anordna studiebesök (Angelöw 2006:73f). 

Intressant  är  att  i  dessa  diskussioner  om inbäddning  och  inlåsning  verkar  ett 
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ganska tydligt individperspektiv finnas. Själva problemet verkar vara att individen 
befinner sig på fel plats och far illa av detta. Huruvida detta orsakar problem för 
arbetsgivaren  eller  inte  är  inte  något  som  berörs,  vilket  gör  att  denna 
problembeskrivning  utmärker  sig  från  de  andra  som behandlas  här.  Samtidigt 
verkar man utgå ifrån att  det  finns någon slags optimal  arbetssituation och att 
lösningen handlar om att  återgå till  denna och återfå kontroll  över situationen. 
Problemet görs till någon form av matchningsproblem, vilket exempelvis tar bort 
fokus från att ett visst arbete skulle kunna vara problematiskt i sig – att det kan 
tänkas finnas bättre och sämre jobb. 

Det nya arbetslivet 

Situationen i det nya arbetslivet är något som främst diskuteras av Aronsson m fl, 
även om de övriga författarna alla kort  nämner någon problematisk situation i 
dagens arbetsliv. Aronsson m fl diskuterar sådant som det gränslösa arbetslivet, 
tillfälliga anställningar, anställningsotrygghet, organisationsförändringar och nya 
problem som uppstått på grund av mångfalden på arbetsmarknaden. Gränslösheten 
beror, enligt Aronsson m fl, på företagen och organisationernas strävan att anpassa 
sig efter  marknader men även på medborgarnas krav på ökade öppettider  och 
ständig tillgänglighet. När yttre regleringssystem för tid och rum försvagas ökar 
dock istället kraven på individen att hantera såväl mängden arbete som var och när 
arbetet ska utföras. Angående "lösningar" av denna situation diskuteras framförallt 
individers strategier  för att  markera gränsen mellan arbete och övrigt  liv,  som 
exempelvis  att  avsätta vissa tider  eller  platser  för  arbete.  De menar också att 
socialt  stöd  från  chefer  och  arbetskamrater  idag  kan  hjälpa  mot  för  hög 
arbetsbelastning, då arbetarkollektivet, som tillsammans brukade stå emot för höga 
arbetskrav, inte är lika starkt. Gränslösheten kan enligt Aronsson m fl även skapa 
problem  för  personer  med  prestationsbaserad  självkänsla  och  för 
arbetsnarkomaner  och  tävlingsinriktade.  Här  menar  de  att  det  framför  allt  är 
viktigt att förstå vad som är en rimlig arbetsbelastning. De menar också att även 
om gränslösheten skapat en större frihet för många har informationstekniken även 
gjort att en ökad kontroll av andra grupper är möjlig. Några lösningar på detta 
problem diskuteras inte (Aronsson m fl 2012: Kapitel 7). 

Aronsson m fl  diskuterar  även samspelet  mellan "arbete och övrigt  liv"  och i 
samband med det diskuterar de  livspusslet och de konflikter som kan uppstå på 
grund av krav från både arbetet och familjen. De menar att det idag är närmast en 
självklarhet att det finns ett samspel mellan arbete och familjeliv och attatt de två 
områdena ofta diskuteras i termer av "livspusslet". Men även om de lyfter fram att 
det finns en problematik i samspelet mellan arbete och familj är de nästan mer 
noggranna med att poängtera att det även finns positiva aspekter i detta samspel. 
De lyfter exempelvis fram rollbefrämjandet, som syftar på hur de olika rollerna i 
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arbete och familj kan ge stimulans, fungera som stöd och förstärka varandra på ett 
positivt sätt (Ibid:79-86). 

Aronsson m fl diskuterar även ett par trygghetsaspekter. För det första talar de om 
tillfälliga anställningsformer, som har blivit allt vanligare i dagens arbetsliv. Även 
om  de  tar  upp  att  tillfälligt  anställda  i  större  utsträckning  råkar  ut  för 
arbetsplatsolyckor,  blir  marginaliserade,  får  mindre  inflytande  och  får  sämre 
ekonomi  än  andra  så  menar  de  att  positiva  eller  negativa  konsekvenser  av 
anställningskontraktet till stor del beror på individens upplevelser och preferenser. 
Inga  lösningar  på  detta  problem  diskuteras  (Ibid:115f).  De  diskuterar  även 
anställningsotrygghet och  menar  att  konsekvenserna  av  anställningsotrygghet 
generellt  kan  sägas  vara  negativa  såväl  för  individen  som  för  företaget. 
Anställningsotrygghet  uppstår  ofta i  samband med uppsägningar  och en större 
medvetenhet  om  de  negativa  effekterna  kan  mildra  konsekvenserna  vid 
personalreduktionen (Ibid:155ff).  De diskuterar även  organisationsförändringar, 
som  de  menar  ökat  i  takt  framförallt  sedan  1980-talet.  De  menar  att 
organisationsförändringar, precis som andra typer av förändringar, har ett "inbyggt 
problem",  nämligen  att  människor  tenderar  att  reagera  negativt  mot  dem.  Vi 
människor behöver förändringarna för vår anpassning och överlevnad, samtidigt 
som vi inte gillar den känsla av otrygghet och förlorad kontroll som förändringar 
ofta medför. Som förslag på hur de negativa effekterna kan mildras tar de upp 
liknande  förslag  som  i  diskussionen  om  anställningsotrygghet,  dvs  tydlig 
information till de anställda (Ibid: Kapitel 17). 

Aronsson m fl diskuterar även de nya problem som kan uppstå i arbetslivet då 
arbetsplatser,  på  grund  av  globaliseringen,  kännetecknas  av  en  allt  större 
mångfald. De menar att mångfald i sig inte behöver vara problematiskt och att en 
del  av  mångfaldsproblematiken  snarare  ligger  i  en  brist  på  mångfald.  Deras 
utgångspunkt är, enligt dem själva, att många mänskliga sammanhang gagnas av 
att  olikheter  är  representerade.  Mångfalden  kan  orsaka  problem  på 
organisationsnivå såväl som på grupp- och individnivå. Angående problemen på 
grupp- och individnivå menas att ju mer varaktig kontakten över kulturgränsen är, 
desto mer tid finns för framväxt av förståelse och förtroende (Ibid: Kapitel 16). 

Även Hanson diskuterar kort ett par problem i dagens arbetsliv. Han menar för det 
första att vi idag skapat en obalans i  arbetslivet, då vi fokuserat för mycket på 
vinst och kunder och för lite på medarbetarna. Han menar att  detta skett  i  all 
välmening, då det idag är i kundmötet som värde skapas. Om obalans råder uppnår 
vi  dock inte den optimala nyttan för någon av dessa tre parter i ett långsiktigt 
perspektiv.  Hanson  menar  att  även  att  de  nya  platta organisationerna  lett  till 
överbelastning och utbrändhet. Utvecklingen mot ökad demokratisering och ökad 
frihet  sades  vara  bra  både för  kunder  och  medarbetare  men denna  förändring 
gjordes till stora delar oreflekterat. Gränsen mellan arbete och frihet har minskat 
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och även denna nya fria  situationen leder nämligen till  stress och belastningar 
(Hanson 2004: Kapitel 1). Hanson nämner inte uttryckligen hur vi kan komma 
tillrätta med det  här problemet men han menar gissningsvis att  det just är det 
hälsofrämjande arbetet som han beskriver i resten av boken som kan ta oss dit. 

Agervold diskuterar som nämnts framförallt passformen mellan individ och miljö. 
Han diskuterar dock även vid ett tillfälle att de sociala sidan av arbetet kan orsaka 
problem och denna fråga anknyter  han till  situationen i  dagens arbetsliv.  Han 
menar att det på arbetsplatser kan uppstå sådant som mobbning, osäkerhet kring 
gällande  normer  och  motstridiga  tillsägelser,  vilket  kan  orsaka  obehag  för 
individen. I det nya teambaserade arbetssättet kan långsamma individer hamna 
utanför. Motstridiga tillsägelser kan exempelvis bero på att ledningen ger oklara 
uppgifter och bristande feedback,  vilket  i  sin tur bero på att  ledningsformerna 
under de senaste decennierna har mjukats upp. I samband med detta menar han att 
det har kommit motreaktioner som önskar mer tydlig ledning (Agervold 2001:51). 
Detta kan alltså sägas gå emot hans i övrigt positiva uppfattning ovan om att nya 
ledningsstrategier är lösningen på arbetsplatsproblemen. 

Angelöw menar att arbetstakten har ökat under de senaste åren, vilket har lett till 
ökad arbetsbelastning. Han menar att  den höga arbetsbelastningen är en viktig 
orsak  till  bristande  arbetsglädje  och  hög  sjukfrånvaro  (Angelöw  2006:57). 
Samtidigt menar han vid andra tillfällen att arbetsglädjen är en viktig förutsättning 
för en hälsosam, effektiv och framgångsrik arbetsplats (Ibid:9). Anledningen till 
att  den höga arbetsbelastningen är ett problem kan alltså sägas vara att den på 
något sätt förhindrar alla dessa förhållanden. Angelöw ger även ett antal ganska 
konkreta förslag till vad som kan skapa en lagom stor arbetsbelastning  och öka 
möjligheterna  till  återhämtning.  Intressant  är  att  många  av  dessa  förslag  har 
"arbetskritiska" inslag, då de handar om att individen ska arbeta mindre. Förslagen 
handlar  om  sådant  som  en  ökad  grundläggande  bemanning,  avlastning  av 
arbetsuppgifter, begränsning av övertidsarbeten, längre sammanhängande ledighet, 
återhämtningspauser i arbetet, tid för reflektion och eftertanke, respekt för gränsen 
mellan  arbete  och  fritid,  flexibla  arbetstider  och  arbetstidsförkortningar  (Ibid: 
57ff). 

Det som generellt kan sägas att det verkar finnas en inställning till situationen i 
dagens arbetsliv som ett slags "sakernas tillstånd" – en situation som bara är och 
som man inte kan göra något åt.  Hanson utgör ett  intressant undantag då han 
framför relativt kritiska idéer om hur vi idag foskuserar allt för mycket på kunder 
och vinst snarare än människor. Han gör dock ingen djupare analys av detta och 
verkar mena att det hälsofrämjande arbetet kan hjälpa oss att komma till rätta med 
denna problematik. Angelöw framför vissa förslag om att en lösning på problemen 
skulle  kunna vara  att  arbeta  mindre  men detta förslag,  som har  arbetskritiska 
tendenser, framstår som ett undantag även i hans egen bok. De skiftande sätt på 
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vilka författarna hanterar problemen kanske framför allt visar på en splittring inom 
disciplinen.  Inga  enhetliga  idéer  finns  om  hur  problemen  ska  hanteras,  utan 
författarna försöker hantera problemen på sina egna sätt. 

En bra arbetssituation och hur den skapas 

Aronsson m fl gör en ganska "neutral" beskrivning av den goda arbetssituationen. 
De konstaterar kort att för att en organisation ska fungera effektivt krävs det att de 
anställda är motiverade och engagerade samt att arbetssituationen gynnar deras 
hälsa och välbefinnande. Med detta sagt presenterar de sedan genom boken en rad 
teorier  och  modeller  om fysisk  arbetsmiljö,  arbetstillfredsställelse,  motivation, 
engagemang och balans mellan krav och kontroll. De poängterar även att det är 
viktigt  att  förstå  att  det  är  det  upplevda arbetsklimatet  som  framförallt  har 
inverkan på motivation och välbefinnande (Aronsson m fl 2012:196). De framför 
dock vid ett par tillfällen en viss kritik mot antagandet om att välmående individer 
är mer produktiva. De nämner även att motivationsforskningen inte har studerat 
baksidorna,  exempelvis  vad  som  händer  när  människor blir  "för"  motiverade 
(Ibid:210). 

Agervold använder ofta begreppet  det goda arbetet och det är detta som verkar 
vara den optimala situation man vill uppnå på arbetsplatsen. Det goda arbetet är 
det arbete som ger människan utvecklingsmöjligheter och för vilket människan 
känner engagemang och motivation. Han skriver vidare att: 

Arbete ska... rymma möjligheter att lära sig nya saker i jobbet, för utveckling av 
de  intellektuella  förmågorna.  Till  detta  hör  också  möjligheter  till  nya 
arbetsuppgifter  med  tillhörande  upplärning  eller  fortbildning.  Inte  bara  den 
kunskapsmässiga  sidan,  utan  även  det  arbete,  som  utvecklar  personlighetens 
känslo- och motivationsmässiga sidor, hör till här: möjligheten att engagera sig i 
arbetet med mänsklig utveckling som följd. (Agervold 2001:46) 

Precis  som Aronsson m fl  betonar  han  även  att  det  framförallt  är  individens 
upplevelse av situationen som har betydelse (Ibid:76ff). Som tidigare berörts är 
det, enligt Agervold, framförallt passformen mellan individen och miljön som är 
viktigt för att uppnå denna situation. Han nämner dock även ett par andra viktiga 
förutsättningar,  nämligen  samarbete  och  kontakt  på  arbetsplatsen,  ett 
medarbetarorienterat  ledarskap  och  ett  lagom arbetstempo.  Även  Agervold  tar 
dock,  som tidigare nämnts,  i  slutet  av boken kort  upp ett  problem med denna 
arbetssituation. Han menar att en risk med kravet på engagemang är att en ny typ 
av stress uppstår, med för mycket ansvar och självförvållad arbetspress, vilket då 
inte skulle resultera i ett utvecklande arbete (Ibid:105). 

Vad som karaktäriserar en bra arbetssituation är något som kan sägas vara själva 
fokus i de tre arbetsmiljöböckerna. Den generella idén kan sägas vara att målet är 
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en arbetsplats  karaktäriserad  av  hälsa,  arbetsglädje  och effektivitet,  något  som 
såväl  individen  som  organisationen  och  samhället  i  stort  tjänar  på. 
Hälsopromotionen eller arbetsglädjearbetet är ett sätt att ta sig till denna situation 
och  beskrivs  således  som  strategier för  organisationen.  Samtidigt  bygger 
hälsopromotionen och arbetsglädjearbetet på ett slags "vinna-vinna-tänkande" där 
resultatet  antas gynna alla inblandade. Intressant är  även att  det,  på olika sätt, 
poängteras i alla tre böckerna att också individen har ett ansvar för att bidra till 
hälsan och arbetsglädjen på arbetsplatsen. 

Hansons bok handlar om hälsopromotion i arbetslivet. Ledordet är salutogenes och 
den modell som Hanson valt för hälsofrämjandet är KASAM. Fokus är således att 
meningsfullhet,  begriplighet  och  hanterbarhet  behöver  skapas på arbetsplatsen. 
Hälsopromotionen sätts, enligt Hanson, i ett sammanhang genom fyra kriterier. 
Dessa kriterier är 1) fokus på främjande till skillnad mot att bota eller förebygga 
ohälsa, 2) ett  arenatänkande, det vill säga att hälsopromotionen måste bedrivas 
inom en specifik sfär, 3) fokus på delaktighet, då människors delaktighet är är en 
viktig  förutsättning  för  förändring  och  4)  ett  processtänkande,  eftersom 
hälsopromotion  är  en  långsiktig  förändringsprocess  (Hanson  2004).  Angående 
idén om arenor menar han att det i praktiken inte är möjligt att hantera människans 
hela livsmiljö på en gång i det hälsopromotiva arbetet. Därför har arenatänkandet 
kommit att användas och arbetsplatsen just är en sådan arena där hälsopromotion 
kan bedrivas (Ibid:201). 

Hanson diskuterar även vid ett tillfälle ansvarsfördelningen för hälsoarbetet. Han 
menar att ett par olika trender funnits under de senaste åren. Ansvar har lagts på 
organisationerna  att  erbjuda  friksvårdsaktiviteter  och  träning  samtidigt  som 
individen har setts som ansvarig för att leva hälsosamt. Medarbetarens roll för att 
förändring ska kunna ske betonas  dessutom allt  mer. Hanson menar  att  dessa 
trender i praktiken förhoppningsvis innebär att det blir en balans mellan individ- 
och  organisationsfrågor  och  i  ansvarsfördelningen  mellan  anställda  och 
arbetsgivare (Ibid:230). 

Även Tangen och Conrads bok handlar om hälsopromotion.  De belyser hur vi 
"med ett hälsopromotivt agerande kan påverka medarbetarnas hälsa, engegemang 
och  produktivitet".  Den  generella  modellen  är  också för  Tangen  och  Conrad 
KASAM,  även  om de kompletterar  modellen  med ett  par andra  verktyg.  Det 
hälsopromotiva  arbetet  bör,  enligt  Tangen  och  Conrad,  bestå  av  att  skapa 
medvetenhet  i  det  sociala rummet,  känsla av sammanhang,  delaktighet,  balans 
mellan  krav,  kontroll,  inflytande  och  belöning,  socialt  stöd  och  motivation. 
Dessutom bör ledarskapet vara hälsostödjande. Tangen och Conrad fokuserar, till 
skillnad mot Hanson och Angelöw, även på den fysiska arbetsmiljön och menar att 
KASAM även kan byggas in där. De menar exempelvis att individens behov av 
stimulering, säkerhet och identitet behöver tillgodoses, att planlösningen bör skapa 
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förutsättningar för social samvaro och förebygga trängsel och skapa återhämtande 
miljöer. De lyfter även fram att sådant som ljud, belysning, färg och temperatur 
samt  ergonomi  och  tilltalande  design  har  stor  betydelse  (Tangen  och  Conrad 
2009). 

Trots  att  hälsopromotionen  även  av  Tangen  och  Conrad  framställs  som  en 
"processinriktad strategi" som ska utveckla stödjande miljöer och därmed skapa 
förutsättningar för hälsa (Ibid:30), betonar även de vid ett par tillfällen individens 
ansvar. I samband med att de diskuterar delaktighet menar de exempelvis att man 
sällan blir  delaktig utan att man gör sig delaktig och att "[a]lla har en plikt att vara 
aktiva och ta ansvar för sin egen och andras delaktighet" (Ibid:54). 

Angelöws  bok  skiljer  sig  från  de  andra  två  arbetsmiljöböckerna.  Ledordet  är 
arbetsglädje och  trots  att  idéerna  i  boken  är  mycket  lika  idéerna  inom 
hälsopromotionen använder Angelöw inte alls detta begreppet (Angelöw 2006:10). 
Angelöw menar att arbetsglädjen är en av de viktigaste förutsättningarna för att 
"utveckla en arbetsplats  i  positiv  riktning" mot att  bli  "hälsosam, effektiv och 
framgångsrik".  Han  betonar  dessutom  på  ett  ännu  mer uttalat  sätt  att  även 
individen har ett ansvar för arbetsglädjen. Hans bok handlar om vad "chefer och 
medarbetare tillsammans kan göra" för att skapa arbetsglädje (Ibid:9). 

Angelöws bok består av två delar. För det första presenterar han ett antal strategier 
för hur man "på en arbetsplats systematiskt kan arbeta med att stärka arbetsglädjen 
hos  chefer  och  medarbetare".  Dessa  strategier  är  bland  annat  ett  stödjande 
ledarskap,  att  ge  uppskattning  och  att  uppmärksamma framgångar  mer  än 
problem, att se till att arbetsuppgifterna är utvecklande och meningsfulla, att ha ett 
helhetsperspektiv  på  medarbetarnas  livssituation,  ett  delat  ansvarstagande,  att 
arbeta för inflytande, delaktighet, teamarbete och kommunikation och en lagom 
arbetsbelastning.  För  det  andra  beskriver  Angelöw  hur  man  kan  stärka  den 
personliga glädjen. Han ger förslag på ett antal metoder för att stärka glädjen, ger 
"tips för att vara lycklig" och presenterar även ett "Självhjälpsprogram för ökad 
glädje". Dessa tips handlar bland annat om fysisk aktivitet och kost, avslappnings-
övningar och att på olika sätt tänka positivt. Angående det delade ansvarstagandet 
menar  Angelöw  att  det  är  ledningens uppgift  att  "skapa  föutsättningar  för 
arbetsglädje och chefer och medarbetare" men att varje person "har ansvar för sitt 
eget liv och sin egen glädje och hälsa". Varje person på arbetsplatsen bör fundera 
över sådant som vad man kan göra för att skapa mer arbetsglädje på arbetsplatsen 
och hur man själv kan uppnå mer arbetslust (Ibid:45). 

Det som överlag kan sägas att att det i alla böckerna verkar finnas en föreställning 
om  att  problem  kan  uppstå  i  arbetet  och  på  arbetsmarknaden  men  att  dessa 
problem kan och  bör  lösas för  att  konsensus ska återuppstå.  Olika  förslag på 
lösningar ges men den generella tendensen är att angående tidlösa problem och bra 
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arbetssituationer  verkar  en  inställning  finnas  om att  en  viss  modell,  som god 
passform,  hälsopromotion  eller  arbetsglädje,  är  lösningen  på  alla  problem. 
Samtidigt  är  tendensen  angående  situationen  i  dagens  arbetsliv  att  ingenting 
egentligen går att göra för att lösa problemen. Istället behöver man hantera dem på 
olika sätt. Argument som att stressen uppstår för att vi arbetar för mycket eller att 
människors förväntningar på livet är högre idag nämns inte. 

*

Det är efter dessa första tre teman läge att diskutera huruvida det finns någon form 
av hegemoni om arbetets betydelse, värde eller nödvändighet i litteraturen. Jag 
skulle vilja påstå att det delvis finns en sådan hegemoni i introduktionsböckerna. 
Samtidigt som man visar medvetenhet om kontingensen i  arbetets betydelse är 
detta ingenting som man gör centralt. Endast i ett fåtal fall framförs kritik mot 
arbetet. I praktiken tas det dock helt och hållet för givet. 

I arbetsmiljöböckerna är läget något annorlunda. Jag skulle vilja säga att det både 
finns och inte finns en arbetshegemoni. Å enda sidan diskuteras inte frågan om 
arbetets betydelse i böckerna, vilket pekar på att man egentligen inte ser arbetet 
som någonting i  grunden nödvändigt.  Å andra sidan verkar arbetet i praktiken 
även här tas helt för givet. Om en hegemoni om arbetets värde finns i litteraturen 
skulle  det  kunna vara  en  anledning till  att  mer  kritiska  idéer  om arbetet  inte 
kommer fram i så stor utsträckning. 
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6  Motsättningen mellan individen och 
organisationen 

Motsättningen mellan individens och organisationens intressen har skymtats i de 
föregående kapitlen,  framför  allt  i  det  närmast  föregående om bra  och  dåliga 
arbetsförhållanden. I detta kapitel ska jag undersöka frågan närmre. Motsättningen 
är i böckerna inte helt och hållet dold, utan tas tvärtom i olika utsträckning upp 
och diskuteras. Ämnet är trots det, som tidigare nämnts, värt att studera, då den 
här motsättningen tar sig olika uttryck i  olika sammanhang. Även om det inte 
alltid konstrueras som ett problem i böckerna är ämnet något som, då det faktiskt 
tas upp, uppenbarligen bedöms som i behov av viss förklaring även av författarna 
själva. 

Ämnet berörs i  alla fem böckerna men hanteras på delvis olika sätt.  Det som 
framför allt blir intressant är därför att titta på varje bok för sig, dels för att i detalj 
se hur motsättningen framställs i varje bok och dels för att tydligt kunna titta på 
skillnaderna mella böckerna. Då en viss likhet finns mellan introduktionsböckerna 
respektive mellan arbetsmiljöböckerna kommer jag att diskutera dem enligt denna 
uppdelning. 

I introduktionsböckerna... 

Generellt kan sägas att det i de två introduktionsböckerna finns en medvetenhet 
om en "spänning" mellan individen och organisationen. Man verkar dock ha en idé 
om att konsensus, en vinna-vinna-situation, är den önskvärda situationen och det 
mål som  alla vill  uppnå. Såväl Aronsson m fl  som Agervold menar att  det är 
arbetspsykologins  uppgift att  identifiera  de  förhållanden  som  gynnar  både 
individen och organisationen. 

Aronsson m fl uttrycker denna uppgift på följande sätt. 

En viktig uppgift för arbets- och organisationspsykologin är att identifiera villkor 
som gynnar både organisationen och dess anställda.  För att en organisation ska 
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fungera effektivt, krävs det att de anställda är motiverade... samt engagerade i sitt 
arbete och presterar bra...  Men en förutsättning för  hög produktivitet  och god 
kvalitet på det som produceras, oavsett  om vi  talar om varor eller  tjänster, är 
också att de anställdas resurser används på ett ansvarsfullt sätt som motverkar 
höga stressnivåer och gynnar deras hälsa och välbefinnande...  (Aronsson m fl 
2012:167) 

Aronsson m fl menar dessutom att forskningen till stor del legitimeras just av att 
generera kunskap som kan användas i detta syfte. 

Forskningen vinner mycket av sin legitimitet genom att generera kunskap som 
kan bidra till att förebygga eller förhindra arbetets negativa sidor och bidra till att 
utveckla  arbetsförhållanden  som  gynnar  hållbarhet  både  för  individer  och 
verksamhet. (Ibid:30) 

Samtidigt  finns  en  medvetenhet  om  en  motsättning  mellan  individen  och 
organisationen.  Vid ett  tillfälle  menar  de exempelvis  att  användningen av  den 
arbetspsykologiska forskningen kan ta  två principiellt  skilda vägar och att  det 
finns en inbygd konfliktfråga mellan arbetslivets parter. 

Ser  vi  till  den  arbets-  och  organisationspsykologiska  forskningen,  kan 
användningen av forskningen och kunskapen sägas ta två principiellt skilda vägar. 
Den ena vägen skulle kunna kallas styrning och ledning, medan den andra kan 
sägas  handla  om  arbetsvillkor  och  skyddet  för  de  anställda.  Dessa  vägar 
överlappar varandra och hör samman, men motiven och intressena bakom skiljer 
sig åt...  Arbetsmiljön har varit  – och är fortfarande – en konfliktfråga mellan 
parterna i arbetslivet. Den underliggande frågeställningen handlar om förhållandet 
mellan god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor å den ena sidan och produktivitet och 
företagens lönsamhet å den andra. (Aronsson m fl 2012:382f) 

Då  de  diskuterar  hälsopromotion  lyfter  de  dessutom  fram  hälsopromotionens 
baksidor.  De  menar  att  det  hälsopromotiva  tänkandet ligger  nära  företagens 
strategiska målsättningar och att risken är att det här förs in en lönsametslogik 
även i arbetsmiljöfrågorna, vilket kan medföra att humanistiska värden förlorar i 
vikt medan ekonomibaserade ökar i tyngd (Ibid:396). Slutligen visar de även upp 
en medvetenhet då de problematiserar det generella och flitigt använda antagandet 
att välbefinnande leder till bättre prestationer. De konstaterar att det i forskningen 
enbart på aggregerad nivå visat sig finnas ett svagt positivt samband och att det 
dessutom inte finns belägg för att välbefinnandet skulle vara orsaken snarare än 
verkan (Ibid:191). 

Samtidigt är ett företagsperspektiv ständigt närvarande i boken. Intressant är att de 
i  samband  med  diskussionen  om  hälsopromotionens  baksidor  poängterar  att 
psykologin har ett individperspektiv med fokus på insatsers värde för individen 
(Ibid:396). Detta är inte något som lyfts fram i resten av boken. I ljuset av att de 
själva  ofta  använder  sig  av  antagandet  om  att  välbefinnande  leder  till  ökad 
produktivitet framstår det som märkligt att de vid ett tillfälle problematiserar detta 
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antagande. Bara det att arbetspsykologin och organisationspsykologin i boken har 
gjorts till  ett  och samma ämne visar på att ett organisationsperspektiv är högst 
närvarande. En av bokens fem delar handlar om organisationsstyrning och även 
teorier som faller in under bokens övriga delar, framför allt teorier om arbetsmiljö, 
motivation och arbetsrelaterade attityder och beteenden i delen Arbete, motivation 
och välbefinnande, har tydliga organisationsperspektiv. 

Etiska perspektiv på motsättningen mellan individen och organisationen diskuteras 
i princip inte av Aronsson m fl. Undantaget är då de i samband med diskussionen 
om hälsopromotion menar att  "humanistiska värden"  kan förlora i  vikt  om en 
lönsamhetslogik  införs i  arbetsmiljöarbetet.  Detta tas inte upp vid något  annat 
tillfälle i boken. En intressant jämförelse kan göras mellan frånvaron av etiska 
perspektiv på motsättningen och exempelvis hur mångfald diskuteras. Utan att det 
egentligen  nämns verkar  det  finnas  ett  etiskt  eller humanistiskt  perspektiv  på 
mångfald, då ekonomiska argument i princip inte används i dessa sammanhang. 
Det verkar vara underförstått att mångfald är bra och önskvärt. En stor del av den 
forskning som presenteras handlar om problem som kan uppstå då personer från 
olika kulturer möts men hur dessa problem kan lösas (Ibid: Kapitel 16). Det är 
mycket  intressant  att  ekonomiska  argument  krävs  i  frågor  om  människors 
välmående  och  hälsa  men  att  ett  slags  etiskt  perspektiv  är  tillräckligt  vid 
mångfaldsfrågor.  Detta  vittnar  kanske framför  allt  om att  samhällets  nomer är 
högst närvarande även inom vetenskapen. 

Precis som Aronsson m fl menar Agervold att arbetspsykologin av tradition just 
har  intresserat  sig  för  vilka  arbetsförhållanden som leder  till  såväl  trivsel  och 
välbefinnande som produktivitet. 

Arbetspsykologin har  alltid fördjupat  sig  i  hur  arbetet  ska kunna inrättas och 
organiseras med tanke på att bättre förstå arbetets psykologiska betydelse, men 
framför allt för att kunna inrätta arbetsplatser bättre och mer effektivt. Med tanke 
på att  nöjda och engagerade arbetare är  mer  effektiva,  har arbetspsykologin i 
många år intresserat sig för hur arbetet bäst ska kunna organiseras. (Agervold 
2001:8) 

Agervold lyfter däremot fram en skillnad mellan arbetspsykologin och en riktning 
som vidareutvecklats  ur  denna som han benämner  arbetsmiljöpsykologin.  Han 
menar att  medan den förra  framför  allt  studerat  under vilka  förhållanden som 
arbetarna är mest effektiva, har den senare intresserat sig för arbetets betydelse för 
hälsa och välbefinnande (Ibid:8). 

Agervold  har  ett  något  mer  kritiskt  perspektiv  på  frågan.  För  honom  verkar 
utgångspunkten vara människan,  även om han argumenterar  för  att  välmående 
individen även har fördelar för organisation och samhälle och att det är av denna 
anledning som arbetspsykologin intresserat sig för frågan. 
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Att det inte "enbart" rör sig om människors välbefinnande, utan att det också har 
ett bredare företags- och samhällsmässigt intresse har att göra med att det också 
tycks finnas ett klart samband mellan stress och förekomsten av sjukdomar och 
sjukfrånvaro.  Medan  de  psykiska  symtomen  kanske  framför  allt  tär  på  den 
enskilde, på husläkaren och på ekonomin om symtomen dämpas med tabletter, så 
har sjukdom och sjukfrånvaro en samhällsekonomisk viktig betydelse. (Ibid:91) 

Samtidigt visar Agervold inte upp en lika stor medvetenhet om att det rör sig om 
en  motsättning.  Han  poängterar  att  det  finns  två  anledningar  till att  bedriva 
arbetspsykologisk  forskning  och  arbetsmiljöarbete  men  verkar  främst  se 
konsensus  mellan  individ  och  organisation  som  ett  överordnat  mål.  Då  han 
diskuterar engegemang menar han exempelvis att det är viktigt att även företaget 
känner ett engagemang för det gemensamma. 

Men engagemanget kan inte bara komma från ett håll – en förutsättning är att 
förtroenden och upplevelsen av gemensamma intressen är ömsesidig och pålitlig, 
och banar vägen för  förverkligandet av gemensamma målsättningar.  (Ibid:105, 
mina kursiveringar) 

Agervold diskuterar inte etiska aspekter av motsättningen. Han problematiserar 
inte heller antagandet att välmående individer är mer produktiva, ett antagande 
han gör vid flera tillfällen. 

Som  redan  nämnt  finns  i  introduktionsböckerna  en  viss  medvetenhet  om  en 
motsättning mellan individen och organisationen, parallellt med en strävan mot 
konsensus. Vad som kanske är än mer intressant är dock att den motsättning som 
diskuteras, framför allt av Aronsson m fl,  inte är samma motsättning som jag är 
ute  efter  att  studera.  Aronsson  m  fl  beskriver  en  motsättning  mellan 
organisationens  lönsamhet  och  sådant  som  skyddet  av de  anställda,  goda 
arbetsvillkor och bra arbetsmiljö. Den motsättning jag är intresserad av är snarare 
den mellan organisationens intressen och individens "(mer) verkliga" intressen, 
där  problematiken  ligger  i  företagets  ansträngningar  att  påverka  individens 
motivation, engagemang och välmående för att det ska passa organisationens mål. 
Aronsson m fl  tar själva upp två arbetsmarknadskonflikter som funnits genom 
historien (dessa diskuterades i  avsnittet  Historieskrivningen i  kapitel 3). Såsom 
Aronsson m fl  beskriver  motsättningen verkar  den snarast  likna den första av 
dessa konflikter, där motsättningen står mellan företaget och individens kapacitet 
– mellan företaget och människan som en maskin som inte får överansträngas. 

...och i arbetsmiljöböckerna 

Hanson och Tangen och Conrad diskuterar ingående hälsoarbetets syfte. De för 
komplicerade  resonemang  där  såväl  etiska  som  ekonomiska  och  juridiska 
argument  för  det  hälsopromotiva arbetet  ges.  Angelöw diskuterar däremot inte 
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motsättningen utan nöjer sig med att konstatera att arbetsglädjen gynnar alla. I alla 
tre böckerna finns en tydlig idé om konsensus mellan individ och organisation – 
om att alla har ett intresse av att öka hälsan på arbetsplatsen. Det verkar finnas 
något utav en "intuitiv" ingång till att alla vill öka hälsan och att hälsa leder till 
bättre  prestationer.  De  tar  alla  även  upp  att  ett  helhetsperspektiv  är  viktigt  i 
hälsoarbetet. Ett par aspekter, som diskuterats redan i det föregående kapitlet, är 
att de alla betonar att individen också har ett ansvar i hälsoarbetet samt att det är 
skapandet av meningsfullhet och upplevelsen av hälsa som står i centrum. 

Enligt Hanson behöver hälsa skapas på arbetsplatser då det gynnar såväl individen 
som företagen och samhället. Hälsan har både ett egenvärde och ett instrumentellt 
värde  för  människor  och  befolkningens  hälsa  har  dessutom  betydelse  för 
produktionen av varor och tjänster (Hanson 2004:35). På samma sätt leder ohälsa 
till många problem. Centralt i hälsopromotionen för Hanson är KASAM och han 
menar exempelvis att om medarbetarna inte känner meningsfullhet i arbetet kan 
detta leda till "meningslös aktivitet, oreflekterat arbetande och rent av destruktivt 
beteende" (Ibid:128).  En slags intuitiv  uppfattning finns om sambandet mellan 
hälsa och produktivitet som självklart. Vid ett tillfälle talar Hanson exempelvis om 
en  "erfarenhetsbaserad  logisk  förståelse av  sambandet  mellan  medarbetaras 
välbefinnande och verksamhetens resultat" (Ibid:167, mina kursiveringar). Hanson 
har en tydlig inställning till att målet är konsensus. Han nämner exempelvis vid ett 
tillfälle att arbetsprestationen blir som bäst då individens och verksamhetens mål 
sammanfaller (Ibid:21) och vid ett annat att hälsopromotionen bygger på ett vinna-
vinna-tänkande (Ibid:207). 

I och med användandet av modellen KASAM ligger även fokus på upplevelsen av 
hälsa, som han kallar  välbefinnande, där det är individens egen bedömning som 
ligger till grund för bedömningen av hälsoläget (Ibid:59f). Intressant är att Hanson 
även tar upp en viss kritik mot detta perspektiv på hälsa. Han menar vid ett tillfälle 
att vissa forskare menar att det kan finnas en viss risk med att individen själv får 
uppskatta sig hälsa – en missbrukare kan ju exempelvis uppleva välbefinnande 
under  mycket  ohälsosamma  omständigheter.  Hanson  avslutar  dock  detta 
resonemang med att säga att en person i detta läge med ett visst stöd skulle kunna 
förbättra både sin fysiska hälsa och sitt upplevda välbefinnande (Ibid:72). Vid ett 
annat tillfälle diskuterar Hanson även kort Foucault, som han menar pekat på att 
lärande leder till att individen får en ökad makt över sin situation. Han menar då 
att det "blir en etisk fråga huruvida individen får möjlighet till ett lärande som inte 
syftar till underordning utan istället ökar hennes möjligheter till delaktighet och 
kontroll över arbetssituationen” (Ibid:103). I båda dessa fall närmar sig Hanson 
den problematik som jag ser,  vilket  är  mycket  intressant  då detta är  det  enda 
exemplet på det i materialet. Hans resonemang går dock inte lägre än så här. 

Hanson diskuterar vid ett tillfälle kort etik och moral. Ämnet diskuteras i samband 
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med  att  han  diskuterar  vikten  av  akademisk  kunskap. Diskussionen  är  av 
förhållandevis generell art och går inte in på frågan om varför hälsopromotion ska 
bedrivas.  Snarare  ligger  fokus  på  att  etiska  och  moraliska  frågor  generellt  är 
viktiga då vi har att göra med värdegrunder (Ibid:150ff). 

Hanson  verkar  ofta  åtminstone  ha  ambitionen  att  lägga  en  form  av 
helhetsperspektiv på hälsan.  Han för i sin bok en bred diskussion om hälsa som 
inte alltid håller sig enbart till arbetsplatsen. Hanson verkar ha ett intresse av hälsa 
i  bred bemärkelse och av människors övergripande livskvalitet.  Vid ett tillfälle 
frågar  han  sig  exempelvis  vad  som  generellt  skapar  livskvalitet  och  gör  att 
människor känner meningsfullhet och konstaterar att det i dagens samhälle skulle 
kunna tänkas vara att ha "något att leva av, någon att leva med och något att leva 
för"  (Ibid:125).  Han  uttalar  sig  ofta  om  hälsa  i  generella  termer  och  menar 
exempelvis att sjukdom är "ett hot mot det goda livet" (Ibid:37) och att att lindra, 
bota och minska lidande är "en självklar  uppgift  för ett  humant och utvecklat 
samhälle" (Ibid:61). 

Hansons genomgripande tes är att hälsan bör sättas främst på arbetsplatsen, även 
om detta hela tiden beskrivs som ett sätt att öka även produktiviteten. 

När fokus är hälsa så kommer organisatoriska och ekonomiska mål i andra hand. 
Eftersom  hälsan  är  en  förutsättning  för  prestation  så  gynnas  dock  även 
verksamhetens  mål  ytterst  av  hälsoarbetet.  Motsatt  så  måste  ekonomi  och 
organisatoriska  förutsättningar  finnas  som  medger  ett  hälsopromotivt  arbete. 
(Ibid:180) 

Samtidigt  verkar  valet  av  hälsosatsning  vid  ett  par tillfällen  kopplas  till 
organisationens mål. Hanson menar exempelvis att hälsopromotion "förutsätter att  
man startar med det övergripande syftet för hälsan på arbetsplatsen, kopplat till  
organisationens centrala mål” (Ibid:146) och att det är den aktuella arbetsplatsens 
behov och förutsättningar som avgör vilken eller vilka strategier som ska användas 
(Ibid:164).  Även ekonomiska aspekter  gör  sig ibland påminda, framför  allt  då 
Hanson diskuterar hur man ska få företag att satsa på hälsopromotivt arbete. Han 
frågar sig exempelvis hur man ska kunna bevisa värdet av en friskvårdssatsning 
(Ibid:143). 

Även Tangen och Conrad diskuterar utförligt syftet med hälsopromotionen såväl 
som skälen till att hälsopromotion bör bedrivas. Det är dock svårt att hänga med i 
deras resonemang,  då olika syften och skäl  ges vid olika tillfällen och då det 
ständigt verkar uppkomma nya. Ibland verkar målet vara hälsan i sig, exempelvis i 
författarnas  egna  definition  av  hälsopromotion  (Tangen  och  Conrad  2009:30). 
Samtidigt talar man ofta om sådant som "ökad effektivitet,  produktivitet,  lägre 
sjukfrånvaro, ökad hälsa och minskade ekonomiska förluster" i samma mening 
och intrycket blir inte sällan att de ekonomiska målen betonas starkare (Ibid:37). 
Generellt kan dock sägas att målen helt enkelt verkar flyta ihop; hälsopromotionen 
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leder till att allt blir bra på alla sätt för alla. 

Hälsopromotion är alltså en processinriktad strategi som ska utveckla stödjande 
miljöer. En stödjande miljö är en miljö som stärker individens position och roll i 
sitt  specifika  sammanhang  för  att  hon  ska  uppnå  sina  mål...  En  stödjande 
arbetsmiljö  bidrar  till  att  medarbetaren  slipper  förbruka  energi  och 
uppmärksamhet på att  hantera olika stressorer på arbetsplatsen för att  i  stället 
fokusera på arbetsuppgifterna...  Hälsopromotion kan därmed öppna dörrar och 
skapa  förutsättningar  för  hälsa,  vilken  kan  resultera  i  fler  ansvarsfulla  och 
hälsomedvetna medarbetare, lägre sjukfrånvaro samt ökad frisknärvaro. (Ibid:31, 
mina kursiveringar) 

Då Tangen och Conrad ska argumentera för varför hälsopromotion bör bedrivas 
gör de en indelning av skälen i lagens krav,  etiska skäl och ekonomiska skäl. De 
börjar med att hänvisa till arbetsmiljölagen. Intressant är att denna framför allt har 
fokus på att förebygga ohälsa, skador och olycksfall, vilket alltså egentligen inte är 
samma  sak  som  hälsopromotion.  Då  de  ska  diskutera  etiska  skäl  till 
hälsopromotion  för  de  ett  rörigt  resonemang  som till  slut  landar  i  mänskliga 
rättigheter. De frågar sig om det verkligen är etiskt att arbeta med hälsopromotion 
men kontrar direkt med att det samtidigt är oetiskt att inte skapa förutsättningar för 
hälsa och livskvalitet. Istället för att vara ängsliga över var gränserna går bör vi 
därför  använda etiska argument  till  att  motivera  hälsopromotionen.  Ett  vanligt 
etiskt argument för hälsopromotion är, enligt Tangen och Conrad, att det främjar 
välfärden,  vilket  i  grunden  handlar  om  etiska  principer  om  humanitet  och 
mänskliga och medborgerliga rättigheter (Ibid:39f). 

Efter  detta resonemang övergår de dock till  att  diskutera ekonomiska skäl  för 
hälsopromotion.  Anledningen till  att  de ekonomiska skälen behövs verkar ofta 
vara att det är nödvändigt för att få företag att satsa på hälsoarbte. De menar att för 
att  "nå  ut  till  verksamhetsansvariga  behöver  vi  påvisa  att  hälsosatsningar  ger 
vinster,  såväl  mänskliga  som ekonomiska"  (Ibid:41f) och  även  vid  ett  senare 
tillfälle  att  för  att  effekterna  av  hälsopromotiva  aktiviteter  ska  åskådliggöras 
behöver vi beräkna dem kvantitativt (Ibid:121). Mycket intressant är att det som 
först byggde på mänskliga rättigheter senare behöver motiveras ekonomiskt för att 
företag ska bli intresserade. Ingen koppling görs heller till det etiska i att blanda 
ihop ekonomi och humanitet. 

Ytterligare  ett  skäl  till  hälsopromotion  kan  anas  då  författarna  talar  om 
hälsopromotion på arbetsplatsen. Resonemanget är otydligt men verkar handla om 
skäl till att hälsopromotion bör bedrivas på arbetsplatser och de pratar då bland 
annat om vad som utmärker en attraktiv arbetsplats (Ibid:34f). Här verkar sådeles 
ytterligare  ett  skäl  till  hälsorpomotion  vara  att  arbetsplatsen ska locka till  sig 
medarbetare. 
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Även Tangen och Conrad verkar vilja lägga något slags "helhetsperspektiv" på 
ämnet. De pratar inledningsvis om den  holistiska skolan, som de menar handlar 
om fysiska, psykiska, emotionella, andliga och samhällsbetingade dimensioner av 
hälsa. Den holistiska skolan rymmer två fenomen: en känsla av välbefinnande och 
en förmåga eller oförmåga till handling (Ibid:11f). De pratar även om "helheter" 
på olika sätt vid andra tillfällen, exempelvis då de pratar om fysisk arbetsmiljö, 
som ljud, belysning, färg och temperatur, som "delar i helhetspusslet" (Ibid:94). 

Angående vem som bestämmer över hur hälsopromotionen ska gå till och över 
vilka aktiviteter som ska utföras är det otydligt vad Tangen och Conrad menar. 
Ofta verkar de se hälsopromotionen som något arbetsgivaren och arbetstagarna 
ska arbeta för tillsammans. Samtidigt menar de vid ett tillfälle att medarbetarna 
själva bör bestämma vilka hälsopromotiva aktiviteter som bör utföras (Ibid:108). 
Denna idé liknar Hansons beskrivning av att hälsoaktiviteter ska anpassas efter 
arbetsplatsens behov – båda handlar om att arbetsplatsen är unik. Samtidigt finns 
en  viktig  skillnad,  nämligen  i  huruvida  aktiviteterna  ska  anpassas  till 
arbetsplatsens verksamhet eller medarbetare. 

Som tidigare nämnts utmärker sig Angelöw på det sätt att han inte använder teori i 
samma utsträckning som i de två andra arbetsmiljöböckerna. Detta verkar även 
innebära att han inte problematiserar arbetsglädjearbetet på samma sätt som de 
andra författarna. Syftet med arbetsglädjearbetet beskrivs genomgående som att 
det skapar hälsosamma, effektiva och framgångsrika arbetsplatser. Arbetsglädjen 
leder, enligt Angelöw, bland annat till  bättre hälsa och välmående, högre moral 
och  ansvarstagande,  bättre  samarbete,  högre  motivation,  ökad  meningsfullhet, 
bättre livssituation, högre effektivitet och bättre resultat och ekonomi (Angelöw 
2006:17). Angelöw nämner även vid ett tillfälle att arbetsglädje kan vara nyckeln 
till en attraktiv arbetsplats (Ibid:79). Ingen principiell skillnad görs mellan effekter 
för individer och för verksamheten. 

Även Angelöw menar att ett  helhetsperspektiv är viktigt. Ett kapitel handlar just 
om detta. Han menar där att det är viktigt att väga samman arbete, familj/fritid och 
personliga  faktorer.  Detta  motiveras  dock  av  att  skäl  till  sjukfrånvaro  ofta  är 
komplexa. Eftersom att arbetsgivaren står för en stor del av sjukvårdskostnaderna 
är det därför viktigt att arbetsplatsen arbetar med helheten (Ibid:41f). 

Som  vi  här  har  sett  för  alltså  Hanson  och  Tangen  och  Conrad  invecklade 
resonemang om syften och skäl till hälsoarbete. Etik verkar vara viktigt att beröra 
men  sambandet  med  hälsopromotion  förblir  otydligt.  Ekonomiska  argument 
kommer  ofta  in.  Ekonomiska  vinster  framförs  ofta  som  positiva  effekter  av 
hälsoarbetet men framförs också ofta i sammanhang då det handlar om hur företag 
ska  övertygas  om  att  satsa  på  hälsa.  Angelöw  problematiserar  dock  inte 
arbetsmiljöarbetet utan nöjer sig med att konstatera att det gynnar såväl individen 
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som organisationen. I alla tre böckerna finns ett tydlig konsensusperspektiv, där 
man vill föra samman individens och organisationens intressen. 

En  slags  "intuitiv"  ingång  verkar  finnas  till  hälsoarbetets  positiva  effekter. 
Argumenten för hälsoarbetet haglar; att arbeta för hälsa och glädje framställs som 
bra för alla på alla sätt. Hanson sätter ord på detta då han talar om en "logisk 
förståelse" för att hälsa gynnar alla. Denna ingång pekar nästintill på någon form 
av ideologi om det salutogena hälsoarbetets positiva effekter, i likhet med den de 
ideologiska  tendenser  som  Korp  har  beskrivit  finns  inom  hälsopromotionen 
(2002). Man verkar en gång för alla ha bestämt sig för att det salutogena synsättet 
är  det  rätta  och  argumenterar  sedan  för  detta  med  alla  möjliga  orelaterade 
argument. Denna inställning till hälsopromotionen blir extra tydlig då Hanson vid 
ett  tillfälle  talar  om  Antonovskys  idéer  som  "geniala":  ”Den  radikala 
tankevändning Antonovsky bidragit till har förbluffat många, både i sin genialitet 
och i sin enkelhet” (Hanson 2004:51). 

Slutligen talar författarna i alla tre böckerna om vikten av ett helhetsperspektiv. 
Frågan är dock vilken typ av helhetsperspektiv och "vilken helhet" det handlar om. 
Det  verkar  ofta  finnas  ett  genuint  intresse  för  människors  hälsa  i  böckerna. 
Samtidigt handlar den "helhet" man i böckerna talar om i stort sett om att det är 
viktigt för företagen att se även till de anställdas privata liv och balansen mellan 
arbete och fritid, då även sådant som händer utanför arbetsplatsen kan inverka på 
stress  och  sjukskrivningar.  Helhetspersktivet  verkar  således  landa  i  en 
företagsstrategi, exempelvis för att minska frånvaro. 

*

Jag ska nu försöka sammanfatta och diskutera hur motsättningen tar sig uttryck 
inom alla  de fem böckerna.  Aronsson m fl  visar  upp en  medvetenhet  om en 
motsättning  mellan  individen  och  organisationen  och nämner  sådant  som 
konflikter och risker med hälsopromotion. De problematiserar antagandet om att 
välmående individer är mer produktiva. Trots detta verkar de ha konsensus som 
mål och ideal. Agervold är något mer kritisk till att ekonomiska argument används 
i sammanhanget och verkar mena att människors hälsa är det främsta syftet. Han 
problematiserar  dock  inte  antagandet  om  att  välmående  individer  är  mer 
produktiva och konsensus på arbetsplatsen verkar vara ett mål även för Agervold. 

I arbetsmiljöböckerna finns en intuitiv ingång till att hälsoarbete är bra för alla och 
därmed  ett  tydlig  idé  om konsensus  i  arbetslivet.  Man  verkar  ha  ett  genuint 
intresse av människors hälsa men samtidigt förs andra argument för hälsoarbete 
ständigt in och det helhetsperspektiv man talar om har generellt sett ekonomiska 
orsaker som grund. Hanson nämner kort en viss kritik mot att individer själva ska 
uppskatta sitt välmående, en kritik som ligger närmast den problematik som jag 
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ser  i  sammanhanget.  Tangen  och  Conrad  för  invecklade  resonemang  om  att 
hälsoarbete bör bedrivas av juridiska, etiska såväl som ekonomiska skäl. Angelöw 
problematiserar inte motsättningen alls utan lämnar den därhän. 

Det vi kan se är att motsättningen är närvarande i alla böckerna, om än mer eller 
mindre medvetet, men att det verkar finnas något utav en splittring hos författarna 
i hur denna motsättning ska hanteras. Det verkar faktiskt finnas ett genuin vilja att 
arbetspsykologin  och  hälsoarbetet  ska  gynna  individerna,  samtidigt  som 
ekonomiska och andra argument ständigt närvarande. Det verkar inte heller inom 
disciplinen finnas något enhetligt sätt att hantera denna motsättning, något som 
blir tydligt då alla författarna verkar försöka hantera problematiken på sina egna 
olika  sätt.  Slutligen  finns  i  alla  böckerna  en  vilja  till  konsensus,  genom  att 
individens och organisationens intressen sammanförs till ett. Även hos Aronsson 
m fl,  som uppvisar  den tydligaste  medvetenheten  om motsättningen,  finns ett 
konsensusmål. 

Som vi har sett finns det i introduktionsböckerna såväl som i arbetsmiljöböckerna 
ett  stort  fokus på  känslan eller  upplevelsen av välmående och meningsfullhet. 
Fokus handlar om att en känsla av meningsfullhet ska skapas på arbetsplatsen så 
att medarbetarna på så sätt ska bli mer engagerade och arbeta bättre. Tangen och 
Conrad menar att meningsfullhet innebär "att kunna se och förstå att situationer i  
livet har en mening och ett syfte och därmed är värda att engagera sig i" (Tangen 
och  Conrad  2009:123,  mina  kursiveringar).  En  invändning,  som  bland  annat 
framförts av Willmott (1993), mot detta är att vilka situationer i livet som har en 
mening och ett syfte av etiska skäl bör få låtas vara personliga. Att bli påtvingad 
idéer utifrån om vad som är meningsfullt liknar snarast ett slags religionstvång. 
Även  bara  det  att  försöka påverka  människor  att  uppleva  vissa  specifika 
situationer som meningsfulla bör betraktas som oetiskt. Att man försöker "skapa 
mening" för människor kanske i grunden handlar om att man försöker hantera det 
faktum att arbetslivet och många arbeten idag inte på ett tydligt eller självklart sätt 
är meningsfulla för många människor. 

Etik diskuteras på olika sätt av Aronsson m fl, Hanson och Tangen och Conrad. 
Inte i något av dessa fall kopplas dock etiken till frågan om huruvida människor 
bör låtas ta ansvar för sina egna liv, bortom arbetet. Hanson är inne på frågan vid 
ett tillfälle, då han menar att det finns risker med att människors  upplevelse av 
välmående  används  som  måtstock.  Han  går  dock  inte  djupare  in  i  detta 
resonemang utan menar att en person som uppskattar sitt eget välmående som bra 
men uppenbarligen  inte  har  en  objektivt  bra  hälsa  kan hjälpas  ur  situationen. 
Aronsson m fl nämner en konflikt mellan individen och organisationen men denna 
konflikt  är  snarast  den  mellan  organisationens  strävan  efter  lönsamhet  och 
individens kapacitet. 
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I alla tre arbetsmiljöböckerna talas det om att även individen har ett ansvar för 
hälsoarbetet på arbetsplatsen. Angelöw menar även att individen har ett ansvar för 
sin  egen  hälsa.  Denna  idé  om  individens  ansvar  är  en  märklig  aspekt  av 
hälsoarbetet.  Den  generella  idén  verkar  vara  att  individen  och  företaget 
tillsammans ska arbeta för hälsa på arbetsplatsen och på det sättet kan man förstå 
grunden till argumentet. Samtidigt är syftet med hälsoarbetet att skapa både hälsa 
och produktivitet och i vissa fall talas till och med om att en hälsosam arbetsplats 
blir mer attraktiv. Att individen görs ansvarig för sin egen hälsa och hälsan på 
arbetsplatsen såväl som för företagets produktivitet och för att arbetsplatsen ska 
framstå som attraktiv är alla märkliga idéer. Att vara hälsosam och lycklig framstår 
i detta ljus närmast som en form av emotional labor (Hochschild 2012). Det räcker 
inte med att utföra sitt arbete; det gäller att se till att vara hälsosam och lycklig 
också, eftersom det antas att man då utför ett bättre arbete. 

Såväl Hanson som Tangen och Conrad bygger sina idéer om hälsopromotion på 
Antonovskys  teori  om  salutogent  hälsoarbete  och  modell  KASAM.  Hanson 
nämner även Gadamer i samband med att han talar om upplevelsen av hälsa. En 
intressant och viktig aspekt vore att jämföra vad dessa teoretiker har sagt och hur 
dessa idéer fortplantat sig inom hälsopromotionen. Detta är dock inte något jag 
haft möjlighet att undersöka inom ramen för denna studie. 

Ett par av de aspekter som diskuterats här – strävan mot konsensus, den intuitiva 
ingången  till  hälsans  positiva  effekter  och  de  ideologiska  tendenserna  i 
hälsoarbetet – kommer att diskuteras närmre i kapitel 8 om vetenskapligheten. 
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7  Människors tid och liv 

I det här kapitlet ska jag diskutera hur vi slutligen ska förstå arbetspsykologins och 
arbetsmiljöarbetets anspråk på att hjälpa oss med att hantera våra liv. Kapitlet kan 
med fördel ses som en guide för arbetstagare till att förstå motiven bakom de tips 
som sköljer över oss – fri att använda som man vill. 

Som vi sett ges i litteraturen förslag på hur människor ska hantera sin tid och sina 
liv, såväl på arbetsplatsen som utanför. Tips ges om sådant som hur människor ska 
hantera livspusslet, hur de ska handskas med stress och hur de kan stärka sin hälsa 
och glädje. Man talar också mycket om att ett helhetsperspektiv på människors 
arbetssituation och liv  är viktigt.  Jag börjar med att  kort  sammanfatta tidigare 
relevanta resultat för att sedan diskutera huruvida ett verkligt helhetsperspektiv på 
människors liv kan sägas finnas. 

Agervold diskuterar framför allt stress och ger förslag på vad individen kan göra 
för  att  hantera  och  bli  av  med  stressen.  För  att  hantera  situationen  kan  man 
exempelvis skaffa någon typ av kalendersystem som hjälper en att planera eller 
arbeta tillsammans med kolleger  och ledning för  att förbättra de psykologiska 
villkoren på arbetsplatsen. För att bättre rusta sig själv mot stress kan man utbilda 
sig eller försöka hitta ett nytt jobb, ägna sig åt fysisk träning, sluta röka och äta 
sundare samt bli bättre på att slappna av och vara ledig på semestrar och helger 
(Agervold  2001:94-99).  Tangen och  Conrad gör  en  liknande  beskrivning  som 
Agervold.  De  betonar  återhämtning som  nyckeln  till  att  undvika  stressens 
konsekvenser.  För  att  åstadkomma  detta  bör  man  skapa  tid  och  plats  för 
återhämtning,  se  till  att  inte  ta  med arbetet  hem och se till  att  vara  ledig  på 
semestrar och njuta av sin lediga tid (Tangen och Conrad 2009:25ff). Angelöw 
utmärker sig något, då han ägnar en stor del av boken åt hur man själv kan stärka 
den personliga glädjen. Han ger där tips på metoder för att stärka glädjen och för 
att vara lycklig och presenterar ett självhjälpsprogram. Hans tips handlar om allt 
från motion, kost och avslappning till olika former av positivt tänkande (Angelöw 
2006: Del II). Angelöw tar dock även upp att arbetstidsförkortning kan vara ett sätt 
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att minska stressen (Ibid:57ff). 

Aronsson m fl ger inte tips på samma sätt som i de redan nämnda böckerna. De 
diskuterar  dock  vid  ett  tillfälle  livspusslet.  De  menar  att  det  idag  inom 
arbetspsykologin  är  "självklart  att  det  finns  ett  samspel  mellan  arbete  och 
familjeliv",  till  skillnad  mot  tidigare  då  arbetspsykologiska  teorier  stödde 
antagandet att arbetet och familjen var separata sfärer. Människor har skyldigheter 
både i arbetet och gentemot familjen. Idag behöver vi därför forskning om hur 
man ska hantera dessa krav (Aronsson m fl 2012:79f). Aronsson m fl diskuterar 
även  ett  par  problematiska  förhållanden  i  dagens  arbetsliv,  som  exempelvis 
gränslöshet. Detta är dock ingenting som man har för avsikt att påverka. Istället 
menar man även här att det som behövs är psykologisk kunskap om hur individer 
reagerar på dessa nya omständigheter (Ibid:404). 

Som vi även sett talas det i arbetsmiljöböckerna mycket om att ett helhetspersktiv 
är viktigt. Detta helhetspersktiv handlar ofta om hur situationen på arbetsplatsen 
och i människors liv kan förbättras så att hälsan och produktiviteten i arbetet ska 
öka.  Till  skillnad  mot  Tangen  och  Conrad  och  Angelöw  menar  Hanson  att 
hälsopromotionen inte ska handla om människors liv utanför arbetsplatsen. Syftet 
med "arenatänkandet" är just att kunna avgränsa det hälsopromotiva arbetet till en 
specifik sfär (Hanson 2004:177). Hanson har däremot en mycket generell syn på 
hälsa  och han är  även den som visar  upp den mest  kritiska synen på dagens 
arbetsliv. 

Även om författarna ibland verkar ha en genuin vilja att arbetssituationen ska vara 
bra och att människor ska förbättra sin hälsa blir det tydligt att förslagen, med 
vissa undantag, ges med utgångspunkt att arbetet i sig inte kan förändras. Även om 
det skulle vara arbetet i sig som orsakar stressen kommer inga förslag handla om 
att  arbetets organisering i samhället i  sig är problematisk. Istället talas om hur 
människor behöver anpassa sig efter den arbetslivssituation vi har nu. Man talar 
även om att  meningsfullhet på arbetsplatsen ska  skapas, för att människor på så 
sätt  ska må bättre på arbetet.  Ett  illustrerande exempel  på hur  den nuvarande 
situationen tas för given är hur Aronsson m fl menar att tidigare teorier har stött 
antagandet om att arbete och familj är separata sfärer. Ingen koppling görs här till 
att dagens teorier, som stödjer antagandet om att arbete och familj hänger ihop och 
måste hanteras genom ett livspussel, skulle kunna vara historiskt situerade. 

Slutligen  har  vi  sett  att  motsättningen mellan  individen och  organisationen är 
närvarande i  böckerna men hanteras på olika sätt.  En verklig medvetenhet om 
motsättningens problematik verkar inte finnas. Samtidigt har vi sett att författarna 
hanterar detta problem på delvis olika sätt. En del intressanta arbetskritiska inslag 
finns  dessutom  om  problem  i  dagens  arbetsliv  och  i  form  av  förslag  till 
arbetstidsförkortning.  Detta  kanske  framför  allt  tydliggör  splittringen inom 
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arbetspsykologin och arbetsmiljöarbetet, då det inte finns någon enhetligt sätt att 
hantera dessa frågor. 

Ett helhetsperspektiv kan sägas finnas ur arbetspsykologins egen synvinkel, där 
utgångspunkten är att individens och organisationens intressen sammanfaller. Om 
man  ser  individens  och  organisationens  intressen  på detta  sätt  uppstår  ingen 
problem då man arbetar för något som konstrueras som bra; det är ju då bra för 
alla. Helhetsperspektivet kan dock ifrågasättas om ett sådant antagande inte görs. 
Strävan  efter  människors  välmående  är  inte  förutsättningslös;  förslag  till 
förbättringar av arbetet och arbetssituationen är alltid av sådant slag att de även 
gynnar organisationen. Utifrån denna diskussion skulle jag därför vilja påstå att, 
nej,  utifrån ett  kritiskt-teoretiskt  perspektiv finns det  inte ett  verkligt  holistiskt 
perspektiv på människors arbete, tid och liv i litteraturen. Hur goda intentionerna 
än  är  och  hur  mycket  de  än  talar  om  helhetsperspektiv  förblir  strategierna 
kopplade till  verksamhetens mål. Det som saknas är dock medvetenhet om det 
problematiska  med  att  arbeta  med  individens  hälsa  utifrån  ett 
organisationsperspektiv. 

Den som väljer att delta i en hälsofrämjande aktivitet eller ta emot ett tips från 
arbetsgivaren om hur man kan hantera stress eller öka hälsan bör därför, om man 
är intresserad av denna problematik,  noga reflektera över  vilken den egentliga 
avsikten med aktiviteten är. Avsikten från arbetsgivaren kan vara genuint god men 
hjälpen  kommer  förmodligen,  mer  eller  mindre  direkt,  att  vara  kopplad  till 
verksamheten. Något att reflektera över är vad man själv hade valt att göra med 
tiden om man, istället för att ägna sig åt aktiviteter uppmuntrade av arbetsgivaren, 
själv hade fått välja aktivitet helt fritt. 

58



8  Vetenskapligheten 

I det här kapitlet ska jag diskutera vetenskapligheten i litteraturen. De studerade 
böckerna framställs på många sätt  som vetenskap. Alla böckerna är utgivna av 
förlaget Studentlitteratur, med undantag för Aronsson m fl:s bok som är utgiven av 
Natur  och  Kultur.  Författarna  är  forskare  eller  har akademisk  bakgrund  och 
böckerna riktar sig till studenter och verksamma inom HR. 

Aronsson m fl:s bok vänder sig till studenter men har även relevans för personer i 
chefspositioner.  Författarna  är  alla  professorer  eller  docenter  i  psykologi 
(Aronsson  m  fl  2012:  Baksidan).  Agervolds  bok  är  en "introduktion  till 
arbetspsykologiska teorier om stress" och författaren är "psykolog och har arbetet 
länge med stress och belastning i arbetslivet" (Agervold 2001: Baksidan). Det är 
inte lika tydligt vem Hansons bok riktar sig till. I ett företal i början av boken, 
skrivet av en professor, menas dock att boken "lämpar sig väl för studenter som 
ska  lära  sig  om  arbetsplatsens  hälsofrämjande  arbete"  (Hanson  2004:7f). 
Författaren är fil.  mag. i  arbets- och organisationspsykologi och har "mångårig 
erfarenhet  av  utbildning  inom  hälsofrämjande  och  hälsopromotion"  (Ibid: 
Baksidan). 

Tangen och Conrads bok riktar sig till  "studerande såväl  som yrkesverksamma 
som  arbetar  med  hälso-  och  arbetsmiljöfrågor"  men  även  till  arkitekter, 
byggnadsingenjörer och formgivare. Författarna "arbetar operativt och strategiskt 
med hälso- och arbetsmiljöfrågor i offentliga verksamheter" (Tangen och Conrad 
2009:  Baksidan).  Boken  utgör  således  ett  undantag  då  det  inte  framgår  vad 
författarna har för utbildning. Författarnas yrken och det faktum att boken ges ut 
av  Studentlitteratur  och  riktar  sig  till  studenter  ger  dock  även  denna  bok  en 
akademisk  framtoning.  Angelöws  bok  "lämpar  sig  främst  för 
personalutbildningar"  och  avsikten  är  att  boken  "ska  användas  praktiskt  på 
arbetsplatsen".  Författaren  är  docent  och  socialpsykolog  (Angelöw  2006: 
Baksidan). 
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Något bör även sägas om vad de själva utger sig för att göra och vad de säger om 
vetenskaplighet.  Aronsson  m fl  och  Hanson är  dem som i  störst  utsträckning 
förhåller sig till vetenskapen. Aronsson m fl medger att ett positivistiskt synsätt 
varit och fortfarande är dominerande inom arbetspsykologin (Aronsson m fl:35). 
Som tidigare nämnts menar de att arbetspsykologin alltid varit tätt sammanknuten 
med arbetslivet och arbetat för förbättringar och ökad effektivitet. Hanson pratar 
om att vetenskapen är en viktig grund inom hälsopromotionen tillsammans med 
den  praktiska  erfarenheten.  Jag  skulle  vilja  påstå  att  de  trots  detta  är 
inomparadigmatiska i sin syn på arbetet och arbetslivet. Viss kritik framförs men 
görs aldrig central  och ett  kritiskt  perspektiv på arbetet som sådant finns inte. 
Tangen och Conrad bygger sin bok på vetenskap, även om de inte för diskussioner 
om detta, och deras syn liknar Aronsson m fl:s och Hansons. 

Agervold och Angelöws böcker är något annorlunda. Böckerna bygger till stor del 
på deras egen erfarenhet. Agervold säger inte uttryckligen att boken bygger på 
hans  erfarenhet  men  det  verkar  till  stor  del  vara  så  då  han  refererar  annan 
vetenskap och forskning i mycket liten utsträckning. Angelöw använder i princip 
inte alls vetenskap och säger uttryckligen att boken bygger på hans erfarenheter. 
Han har dock intervjuat 160 personer för att få ett underlag till boken. Angelöw 
använder sig även ofta av sådana uttryck som att  "alla jag träffat säger...".  Jag 
skulle säga att Agervold och Angelöw har ett inomparadigmatiskt perspektiv på 
arbetet i likhet med perspektiven i de övriga tre böckerna. De kör dock i viss mån 
sitt eget race, vilket visar sig i att de har delvis avvikande idéer. Detta gäller dock 
framför allt Angelöw. 

Den  intuitiva  ingången  som  finns  framför  allt  i  arbetsmiljöböckerna  är  ett 
problem. Istället för att kritiskt reflektera över arbetet ses det som självklart att 
hälsa leder  till  produktivitet  och dessa idéer återskapas gång på gång utan att 
ifrågasättas. Idéerna kan framför allt bli sanningar i nästa led, bland studenter och 
för personer verksamma inom HR. Om dessa böcker, framför allt kanske en sådan 
bok  som  Angelöws,  främst  bygger  på  beprövad  erfarenhet  borde  de  kanske 
tydligare  framställas  på  det  sättet,  för  att  undvika  att  praktiska  sanningar  i 
arbetslivet förväxlas med vetenskapliga. 

60



9  Slutsatser 

Jag har i  denna uppsats,  med utgångspunkt  i  kritisk teori,  undersökt  synen på 
människors arbete, tid och liv inom arbetspsykologin.  Materialet har bestått  av 
fem  läroböcker  i  arbetspsykologi  och  i  arbetspsykologin  grundat  arbetsmiljö-
arbete.  Jag  har  studerat  uppfattningar  om  arbete,  hur  motsättningen  mellan 
individen och organisationen tar sig uttryck och i vilken utsträckning ett holistiskt 
perspektiv  på  människors  tid  och  liv  finns  i  litteraturen.  Slutligen  har  även 
vetenskapligheten i litteraturen kort diskuterats. 

Studien visar att det inom arbetspsykologin finns en föreställning om arbetet och 
arbetslivet som någonting rationellt. Då arbetet essens ska beskrivas återgår man 
ofta till en ursprungssituation där arbetet betstod i sådant som att jaga och fiska. 
Lönearbetet förblir dock oförklarat. Arbetets framväxt beskrivs som något utav en 
civiliseringsprocess.  Situationen  i  dagens  arbetsliv  beskrivs  på  vissa  sätt  som 
problematisk men den framställs generellt sett som "sakernas tillstånd" – någon 
man inte kan göra något åt. Det som behövs är istället psykologisk kunskap om 
hur människor reagerar på dessa nya förhållanden. 

Arbetet framställs i stort sett som någonting betydelsefullt för människor. En viss 
medvetenhet om betydelsens kontingens verkar finnas men det är inte något som 
lyfts fram, snarare tvärt om. Bra och dåliga arbetsförhållanden diskuteras utförligt 
men  ingen  direkt  koppling  görs  mellan  arbetets  betydelse  och  det  faktum att 
arbeten kan vara såväl  givande som skadliga för människor.  Då problematiska 
förhållanden i arbetet och i arbetslivet diskuteras problematiseras i princip aldrig 
arbetet  i  sig;  problemen  ska  lösas  för  att  en  bra  arbetssituation  ska  kunna 
återupprättas. Allt detta tyder på att det verkar finnas någon form av hegemoni om 
arbetets betydelse och nödvändighet. 

Motsättningen mellan individens och organisationens intressen är  närvarande i 
böckerna  men  hanteras  av  författarna  på delvis  olika  sätt.  Detta  pekar  på en 
splittring inom  disciplinen;  ingen  enhetlighet  finns  i  hur  motsättningen  ska 
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hanteras. Gemensamt i alla böcker är dock strävan efter konsensus. Målet är en 
vinna-vinna-situation och en verklig insikt om motsättningens problematik verkar 
inte  finnas.  Aronsson  m  fl  (2012)  visar  upp  en  viss medvetenhet  om  en 
motsättning  mellan  individen  och  organisationen  men detta  är  inte  samma 
motsättning  som  jag  är  intresserad  av.  De  ser  snarare  motsättningen  mellan 
organisationen och individens kapacitet, dvs. mellan organisationen och individen 
som en maskin som inte får överansträngas. 

Man talar ofta om att ett helhetsperspektiv på människors liv och hälsa är viktigt. 
Ett  sådant  kan  sägas  finnas  ur  arbetspsykologins  eget  perspektiv,  där 
utgångspunkten  är  att  individens  och  organisationens  intressen  sammanfaller. 
Helhetsperspektivet  kan  dock  ifrågasättas  om  ett  sådant  antagande  inte  görs. 
Strävan efter människors välmående är nämligen inte förutsättningslös; förslag till 
förbättringar av arbetet och arbetssituationen är alltid av sådant slag att de även 
gynnar organisationen. Många gånger verkar det finnas ett  genuint  intresse för 
människors  liv  och  välmående.  Det  som saknas  är  dock  medvetenhet  om det 
problematiska med att arbeta med individens hälsa utifrån ett företagsperspektiv. 

En viss problematik har visat sig i vetenskapligheten i böckerna. En medvetenhet 
om det positivistiska perspektivet inom arbetspsykologin finns i Aronsson m fl 
(2012).  En sådan,  åtminstone uttalad,  medvetenhet  finns inte  i  de övriga  fyra 
böckerna.  Detta  visar  på  hur  den  reflektion  som  potentiellt  kan  finnas  inom 
vetenskapen  har  svårare  att  slå  igenom  i  mer  praktisk  verksamhet.  Böckerna 
framställs dessutom på många sätt som vetenskap samtidigt som de i vissa fall 
snarare  verkar  bygga  på  författarnas  egna  erfarenheter.  Erfarenhetsbaserad 
kunskap är många gånger högst relevant och användbar men får inte blandas ihop 
med vetenskaplig kunskap.  Vetenskapen fungerar  legitimerande,  vilket  skänker 
makt  åt  det  som framställs  som vetenskap.  Att  oreflekterad erfarenhetsbaserad 
kunskap  framställs  som  vetenskap  försvårar  kritisk  reflektion  kring  den 
verksamhet man arbetar med. 

Studiens  analysmetod,  som  karaktäriserats  av  tolkning  och  reflektion,  har 
möjliggjort att resultat som inte förväntades kunde hittas. Vid studens början hade 
jag framför allt inte förväntat mig att flera av författarna så utförligt skulle försöka 
hantera motsättningen mellan individen och organisationen. Jag hade inte heller 
förväntat mig en sådan oenhetlighet mellan författarna som identifierades. 

De idéer som jag identifierat i denna studie kan få konsekvenser inom HR och på 
det sättet inom arbetslivet och resten av samhället, även om jag i denna studie inte 
kan uttala mig om  utsträckningen. De antaganden som studien visat görs inom 
arbetspsykologin kan bli sanningar i nästa led, på arbetsplatser och i samhället. 
Positiva och nyttiga aspekter av psykologin finns men en vi bör ändå ställa oss ett 
par frågor om konsekvenserna av synsätten inom psykologin, som exempelvis om 
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HR verkligen bör utge sig för att driva människors intressen, om vi bör lyssna på 
HR eller arbetspsykologin angående hur vi (bäst) ska leva våra liv, om vi vill ha en 
arbetspsykologi som enbart är funktionalistisk och inte ifrågasätter arbetet mer än i 
dagens läge och i slutändan om vetenskapen har ett ansvar. 

Som framgått  av denna studie är  HR- och arbetspsykologifältet  komplext  och 
materialet i denna studie är mycket begränsat. Framför allt då studien visat att 
fältet är splittrat behövs fler studier, såväl breda som djupgående, av de idéer som 
rör sig inom detta fält. 
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