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 PERSONLIGHETENS BETYDELSE FÖR UPPLEVDA HÄLSORISKER PÅ
ARBETSPLATSEN SAMT COPINGSTRATEGI?*

Ellen Momeni

Den svenska välfärden finner stora problem p g a den höga andelen
arbetsoförmögna och forskningen inom området är ansenlig. Fokus i
dem traditionella, kvantitativa studierna ligger oftast på faktorer i
arbetet som orsakar ohälsa utan att ta hänsyn till
personlighetsrelaterade faktorer. I kontrast till det syftar föreliggande
studie att undersöka personlighetens betydelse för individens
copingstrategi samt upplevelse av psykosociala hälsoriskfaktorer på
arbetsplatsen. Kvalitativa intervjuer genomfördes med 23 individer
som samtliga arbetar inom tjänstemannasektorn, och både induktiv och
deduktiv analys användes. Personlighet analyserades efter Big Five och
förhållningssätten enligt problem- respektive emotionsfokuserad
coping. Personlighet visade sig ha betydelse för copingstrategi, även
om möns t re t  v i sa r  en  an ing  oenighe t  mel lan
personlighetsdimensionerna, vilket skulle kunna bero på otillräcklig
data. Betydelsen av personligheten för upplevda hälsoriskfaktorer var
däremot svårare att se, dock verifierar studien tidigare kvantitativa
resultat inom arbetsmiljöforskning och ger krav, kontroll och socialt
stöd en djupare och kvalitativ innebörd.

Nyckelord: Big Five, coping, psykosociala hälsoriskfaktorer

I n l e d n i n g

Arbete och hälsa är centrala ämnen i dagens samhälle, och det kan vara en anledning till
varför forskning inom arbetslivspsykologi och arbetsrelaterad hälsa är så pass ansenlig
idag. I Sverige är det väl känt att antalet arbetsoförmögna individer är ett bekymmer för
välfärden och omfattande forskning pågår inom området. Individer upplever att deras
ohälsa är förknippat med arbetet, vilket framkom i en europeisk studie där 27 % ansåg
att deras hälsa och säkerhet var riskerad i arbetet. Lika stor andel ansåg att de hade
hälsobesvär p g a arbetet. Även sjukskrivning tycks ha samband med arbetsmiljö då 84
% av dem som är sjukskrivna för psykiska besvär själva uppger att arbetet helt eller
delvis ligger bakom sjukskrivningen (RFV, 2002). Det här är bara några exempel på
forskning som fokuserar på faktorer i arbetet som ligger bakom ohälsa. Det är ändock
viktigt att även undersöka faktorer hos individen, såsom personlighet, motivation och
inställning, för att förstå hennes beteende och utveckling av hälsa respektive ohälsa. Det
är även essentiellt att undersöka individens förhållningssätt till upplevda risker i arbetet,
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då det har visat sig vara betydelsefullt för utvecklingen av arbetsrelaterad hälsa
(DeLongis & Holtzman, 2005).

I kontrast till den traditionella arbetsmiljöforskningen skall jag i denna studie använda
kvalitativ metod för att undersöka förhållandet mellan individens personliga egenskaper,
upplevda riskfaktorer i arbetet samt hur hon förhåller sig till dessa.

Coping - individens sätt att förhålla sig till hälsorisker

Lazarus och Folkman (1984) presenterar två sätt att förhålla sig till stressfyllda
situationer. Problemfokuserad coping innebär att individen koncentrerar sig på att lösa
eller förändra själva problemet som orsakar det negativa inflytandet på hälsan. Det kan
ske genom att exempelvis sänka de egna alternativt yttre ställda kraven som upplevs.
Emotionsfokuserad coping syftar till att individen agerar för att minimera det
emotionella obehaget i situationen, vilket kan göras genom bl a positivt tänkande och
avslappning, alternativt genom att ignorera och förneka situationen. En annan typ av
emotionsfokuserad coping kallas kognitiv omvärdering, där individen tenderar att
omvärdera situationen så att det emotionella obehaget inte upplevs lika starkt.

Vad ligger bakom individens copingbeteende?

Under lång tid har studier gjorts gällande vad det är som bestämmer vilken typ av coping
individen använder sig av, och det har visat sig att problemfokuserad coping dominerar
när individen upplever kontroll i situationen, d v s när omständigheterna bedöms som
påverkbara. Emotionsfokuserad coping tycks således dominera när förhållanden upplevs
som icke påverkbara. Det finns dock olika sätt att se på vad som ligger till grund för
individens sätt att förhålla sig till situationer som upplevs stressfyllda.  En teori menar
att copingstil är en medveten strategi för individen att hantera stress och krav, och
definierar det som relativt stabila personlighetsdrag (trait) (Folkman, Lazarus, Dunkel-
Schetter, DeLongis & Gruen, 1986a; Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis &
Gruen, 1986b).

I denna uppsats kommer olika uttryck för copingstil att användas, exempelvis
copingstrategi, förhållnings- och hanteringssätt, men samtliga uttryck syftar till samma
sak, d v s det sätt som individen hanterar krav- och stressfyllda situationer vilka utgör en
risk mot den individuella hälsan.

Coping som trait

Personlighet har i flertalet studier visat sig ha betydelse för upplevelsen av stress och
copingbeteende. Det har bl a sammankopplats med sannolikheten att stress- och
kravfyllda situationer uppstår, individens värdering av situationen som stressfylld,
sannolikheten att individen antar vissa copingbeteenden samt resultat och effektivitet av
just den valda strategin (Bolger & Schilling, 1991; Bolger & Zuckerman, 1995; David &
Suls, 1999; Gunthert, Cohen, & Armeli, 1999; McCrae & Costa, 1986; O’Brien &
DeLongis, 1996; Watson & Hubbard, 1996). Vidare har individuella skillnader i
personligheten visat sig förutsäga skillnader i självskattad hälsa samt sinnestämning och
välmående på ett stadigvarande sätt (Costa & McCrae, 1980). Personlighet har även
visat sig ha ett signifikant samband med exempelvis utbrändhet och utmattningssyndrom
(Bakker, Van Der Zee, Lewig & Dollard, 2006). Detta är en del av den teorin som ligger
bakom valet av föreliggande frågeställning och syfte, d v s att det torde finnas aspekter i



4

individens disposition som bidrar till utvecklingen av hälsa respektive ohälsa på
arbetsplatsen.

Forskning som behandlar förhållandet mellan copingstrategier och personlighet (bl a de
studier som tagits upp ovan) fokuserar oftast på personlighetsdimensionerna i Big Five.

Big Five
Dem fem dimensionerna i denna traitteori är neuroticism (N), extraversion (E), öppenhet
för erfarenheter (Ö), vänlighet (V) och samvetsgrannhet (S).  Samtliga dimensioner
mäts på en skala där individen ligger någonstans mellan högt och lågt, i fråga om att ha
de egenskaper som respektive trait innehåller.

David och Suls (1999) beskriver de olika typerna av personlighetsdimensioner. N
handlar om individens emotionella stabilitet (eller avsaknad av) och dessa personer har
ofta lätt att uppfatta kravfyllda situationer som väldigt stressiga och hotfulla, vilket kan
ligga bakom det faktum att dessa personer tenderar att uppleva dagliga konflikter oftare
än andra. Individer som domineras av N känner ofta och lätt negativa emotioner såsom
ilska, oro och ångest, och kan beskrivas som emotionella, nervösa, oroliga och osäkra.
Varaktigheten av dessa negativa känslotillstånd tenderar även att vara lång vilket leder
till att personer som domineras av N kan ha svårare att tänka klart, fatta logiska beslut
samt att effektivt hantera stress. E syftar till individens intensitet och interpersonella
interaktion. Dessa personer upplevs ofta som energiska och optimistiska och de hakar
ofta på olika evenemang eller nya erfarenheter som kan innehålla stimulans. De brukar
även vara väldigt pratsamma, aktiva och sociala. E handlar även om individens behov
utav att känna stimulans, varav de ofta upplever utmaningen istället för problemet vid en
stress- och/eller kravfylld situation. Ö beskriver individens tendens att utforska det
okända och leta nya erfarenheter. Dessa personer kan upplevas som fantasifulla och
okonventionella ofta p g a deras kreativitet, nyfikenhet och många intresseområden. De
kan även uppfattas som väldigt känslomedvetna och tenderar att agera på ett
ickekonformativt sätt. Det är individens barmhärtighetsegenskaper som står i centrum
när det kommer till dimensionen V. Egenskaper som dessa individer besitter är ofta
rättframhet och pålitlighet. De kan även uppfattas som lättrogna p g a karaktärsdrag
såsom hjälpsamhet och förlåtande, och de tenderar att ha en genomsyrad positiv syn på
människan. Social gemenskap värnas om, vilket gör att de tenderar att kompromissa i
situationer där samarbetet med andra människor hotas. Dominerar S är individen ofta
väldigt ordentlig, organiserad och självdisciplinerad. S handlar om personens grad av
motivation, uthållighet samt hur pass målinriktad individen är. Det handlar om förmågan
att kontrollera och styra impulser, och personer som domineras av S tenderar att ha ett
behov utav att prestera (i arbetet exempelvis).

Big Five och kopplingen till coping
I kvantitativa studier har Big Five visat sig ha ett signifikant samband med
copingbeteenden. En del forskare menar att individer som domineras av att E i högre
grad använder sig av copingbeteende som aktivt agerande och olika former av positivt
tänkande, d v s både problem- och emotionsfokuserad coping. De emotionsfokuserade
copingstrategier som antas av extroverta personer är att söka socialt stöd och positivt
tänkande eller kognitiv omvärdering (Amirkhan, Risinger & Swickert, 1995; Bolger,
1990; Bolger & Schilling, 1991; Hooker, Frazier & Monahan, 1994; McCrae och Costa,
1986; Nakano, 1992; Parkes, 1986; Rim, 1986; Watson & Hubbard, 1996; Vollrath &
Torgersen, 2000). Men det finns även resultat som påvisar att det inte finns signifikanta
samband mellan E och problem- respektive emotionsfokuserad coping (David & Suls,
1999; Hooker et al., 1994; O’Brien & DeLongis, 1996).
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N har visat sig vara relaterat till utsatthet av ett stressfyllt liv och situationer (Bolger &
Schilling, 1991) men samtidigt att individer som domineras av N tenderar att använda
sig av mindre effektiva copingstrategier (Holahan & Moos, 1987; Maitlin, Wethington
& Kessler, 1990; Parkes, 1986; Vitaliano, Mairuro, Russo & Becker, 1987). Några av de
copingstrategier som de använder är undvikande, passivitet och obeslutsamhet,
förnekelse, fientlighet samt verklighetsflykt.  Konfrontation och aggressivitet är
ineffektiva copingstrategier likväl som personlighetsdrag hos neuroticismdominerade
individer (McCrae & Costa, 1986; O’Brien & DeLongis, 1996; Watson & Hubbard,
1996).

I några av de få studier som har gjorts på sambandet mellan S och copingstrategi visar
resultatet att dessa individer tenderar att använda sig av coping som riktar sig till att
försöka finna en lösning på det aktuella problemet, d v s ett problemfokuserat
förhållningssätt (Watson & Hubbard, 1996). Samtidigt redovisar andra studier på
motsägelsefulla resultat (Lee-Baggley, Preece & DeLongis, 2005).

Gällande individer som domineras av dimensionen Ö hävdar O’Brien och DeLongis
(1996) att copingbeteendet ofta involverar positivt tänkande, och att de personer som
domineras av V har en benägenhet att hantera stress genom att söka socialt stöd samt
undvikande av konflikt. Watson och Hubbard (1996) håller dock inte med, då de menar
att dessa två dimensioner inte har något samband med coping.

Coping och hälsoeffekter

Det antyds finnas ett samband mellan individens personlighet och copingstrategi enligt
föregående stycken, men hur hänger det ihop med individens hälsa? Olika
copingbeteende kan ligga till grund för varför vissa individer blir sjuka av påfrestningar
medan andra inte påverkas lika mycket. Exempelvis kan vissa copingbeteenden ha en
direkt påverkan på individens hälsa, såsom motion, medan andra beteenden framställda
genom känslouttryck kan leda vidare till hälsoeffekter, såsom att en mer positiv syn på
tillvaron kan öka stresståligheten (Billings, Folkman, Acree och Moskowitz, 2000).
Somerfield och McCrae (2000) menar att effektiv coping är lika med frånvaro av ohälsa
hos en individ som upplever en stressfylld situation eller tillvaro. Andra menar dock att
effektiv coping likväl kan ses som en god och lyckad anpassning mellan individen och
hennes omgivning (Lazarus & Folkman, 1984).

Individens hälsa på arbetsplatsen

Som tidigare tagits upp är efterforskning om vad som skapar och stödjer ett friskt
arbetsliv högst aktuellt och omfattande i dagsläget. Även om vi ligger långt fram vad
gäller den fysiska arbetsmiljön (trots att det finns brister där med) så rapporteras det ofta
om brister i den psykosociala arbetsmiljön. Den kan beskrivas som arbetets uppläggning
och ledning, samt de relationer som finns mellan individer i organisationen (Jeding,
Hägg, Marklund, Nygren, Theorell & Vingård, 1999).

En bristande psykosocial arbetsmiljö leder ofta till ohälsa hos de anställda genom
förekomsten utav stress, vilket har definierats som ”ett förhållande mellan en individ
och hennes omgivning som uppfattas av individen som tangerande eller överskridande
hennes resurser och som utgör ett hot mot hennes välbefinnande” (Lazarus & Folkman,
1984, s 19). Definitionen tillåter igen generalisering utav de faktorer som kan orsaka den
kravfyllda situationen, d v s att respektive individ, situation och upplevelse är unik.
Trots att generalisering över individer och situationer är enligt föregående forskare
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menar Jeding et al. (1999) att det är viktigt att även undersöka generella stressorer på en
arbetsplats då de individuella skillnaderna kan antas vara slumpmässiga. Om de
anställda på en arbetsplats utsätts för stress och efterföljande stressreaktioner
kontinuerligt samt att inte tillräckligt långa återhämtningsperioder fås, är risken stor att
stressen blir kronisk. Det kan i sin tur leda till depression, oro och nedstämdhet hos den
drabbade individen. Det finns även forskare som menar att individuella faktorer (som
personlighet) kan påverka om en individ blir sjuk eller inte av exponering för en viss
miljö, som är viktiga att ta hänsyn till (Jeding et al., 1999).

Den här studien kommer att titta på stressorer som upplevs i den psykosociala
arbetsmiljön, över olika yrken. Förekommer skillnader ämnar jag undersöka huruvida de
kan härröras till individens personlighet.

Krav – Kontroll – Stöd

Tre faktorer som studeras frekvent i arbetsmiljöundersökningar är krav, kontroll och
socialt stöd. Stora hälsorisker på arbetsplatsen brukar sägas vara höga krav i
kombination med låg grad av kontroll och/eller bristande socialt stöd. Nedan följer en
beskrivning av dessa faktorer.

Krav
Krav kan vara mentala såväl som fysiska. Det kan handla om tunga lyft och extrema
fysiska förhållande likväl som deadlines och antal producerade tjänster per timme etc.
Theorell (2003) hävdar att den anställde måste uppleva rimliga krav samt ha kompetens
att tillgå inom organisationen för att klara av arbetsuppgifterna. Vidare menar Karasek
och Theorell (1990) att för höga krav har en direkt, negativ effekt på individens hälsa,
och att det oftast är arbetsmängden som upplevs som det största psykologiska kravet.
När kraven upplevs för höga kan även roll- och personkonflikter uppstå.  Det innebär
oförenliga krav mellan arbetstagarens roller, exempelvis kan en person som arbetar i ett
”callcenter” uppleva en konflikt mellan kravet på att hinna med x antal samtal per timme
och samtidigt vilja ge kunden den hjälp och service som erfordras. Samtidigt kan en
individ som befordrats till en chefsposition uppleva en rollkonflikt i att vara chef (över
tidigare jämställda) och samtidigt vara den arbetskamrat som hon tidigare var.

Givetvis förekommer olika typer av psykologiska krav inom olika yrkesgrupper och en
förfinad definition av begreppet är nödvändig och det har gjorts en uppdelning och
begränsning mellan olika typer och nivåer av krav (se till exempel Waldenström,
Josephson, Persson & Theorell, 1998). Denna indelning kommer dock inte att användas i
föreliggande studie eftersom detta skulle leda till en alltför komplex redovisning av
resultatet.

Kontroll
Karasek och Theorell (1990) talar om kontroll, som i grunden innebär individens
inflytande över det egna arbetet, och har delat upp det tre kategorier. Uppgiftskontroll
handlar om kontroll över själva arbetet, d v s individens handlingsutrymme över
arbetsuppgifternas planering och utförande. Att kunna planera och lägga upp sin egen
arbetsdag, påverka var och när pauser tillåts samt med vilken metod arbetsuppgifterna
ska lösas med kan vara sådant som uppgiftskontroll syftar till. Deltagande i
beslutsfattande handlar om kontroll över arbetssituationen. Det innefattar individens
möjlighet till påverkan över exempelvis arbetstider och delaktighet i
förändringsprocesser som sker i organisationen. Långsiktig planering utav dessa aspekter
är även något som ingår häri. Färdighetskontroll syftar till individens kontroll över
kunskaps- och färdighetsanvändande. Det kan förklaras tydligare genom huruvida den
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anställde har ett monotont arbete eller inte, samt om personen har möjlighet att lära sig
nya saker.

Socialt Stöd
Inom arbetsmiljö talas det om socialt stöd från överordnade eller arbetskamrater
(Karasek & Theorell, 1990). House (1981) trycker på individens upplevelse i
sammanhanget och menar att det är det som är det mest relevanta i situationen. Om
individen inte upplever det sociala stödet, medan arbetsgivaren påstår att detta är givet,
så är det inget effektivt stöd eftersom det inte upplevs av den anställde. Det finns olika
dimensioner utav socialt stöd att ta hänsyn till på en arbetsplats, exempelvis omtanke,
praktisk hjälp, hjälp till självhjälp och feedback m m.

Den ursprungliga modellen, krav – kontroll, utökades med dimensionen socialt stöd efter
att flera studier, i bl a USA, påvisade resultat som hävdade att stöd från organisationens
ledning hade en positiv relation med tillfredsställelse i arbetet och låg psykisk
ansträngning (Jeding et al., 1999). Många studier har gjorts där resultatet visar att socialt
stöd har stark, positiv effekt på individens hälsa (Coyne & DeLongis, 1986; Russell &
Cutrona, 1991; Uchino, Uno, & Holt-Lunstad, 1999). Thoits (1986) menar att en
förklaring till detta är att socialt stöd fungerar som stärkande assistans vid coping.

Relationen krav – kontroll – stöd

Den välkända modellen, krav – kontroll – stöd, beskriver hur de tre dimensionerna
samvarierar (Karasek & Theorell, 1990; Karasek, 1979). Figur 1 illustrerar och ger en
god överblick av de fyra olika grupper som anställda kan delas in i, nämligen de som har
låga respektive höga krav, samt de som har låg respektive hög kontroll. Som beskrivits
ovan är de olika aspekterna av kontroll, psykologiska krav och socialt stöd på
arbetsplatsen som innefattas av modellen.

Figur 1. Krav – Kontrollmodellen (Karasek 1979; Karasek & Theorell, 1990).

Karasek och Theorell (1990) hävdar att det bästa för individen vore att befinna sig i den
aktiva kvadranten. Där får individen stimulands och utveckling i form utav högt ställda
krav men samtidigt hög kontroll över sitt arbete. Om de anställda i en organisation har
högt ställda krav men lågt kontrollutrymme över sitt arbete befinner de sig i den spända
kvadranten. Det betyder att de inte har den kontroll som är nödvändig för att parera de
upplevda kraven och blir således både pressade och stressade. De individer som har
arbeten som karaktäriseras utav både låga krav och låg kontroll befinner sig i den
passiva kvadranten, d v s de arbetar i ett passivt jobb. Trots att de låga kraven skulle
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kunna möjliggöra god hälsa inverkar den låga kontrollgraden så att individen blir passiv
genom uttråkighet, understimulans och stagnerad utveckling. Om personen dock skulle
vilja anstränga sig för att skapa mer stimulans så saknas kontrollutrymmet för att göra
så, d v s personen har inte den befogenheten. Då den anställde har låga krav men hög
kontroll finns tid och utrymme för att hantera de krav som ställs. På det sättet kan det
påstås att dessa individer mår bäst, d v s de som befinner sig i den avspända kvadranten.

Var kommer det sociala stödet in i figur 1? Oavsett vilken kvadrant individen befinner
sig i, upplevs situationen mer positiv om det finns ett effektivt, socialt stöd. Inom en och
samma kvadrant kan upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön skilja sig p g a hur
starkt de upplever att det sociala stödet är, oavsett om de upplever samma grad av krav
och kontroll. Det sociala stödet kan även mildra, och till viss del kompensera, ett väldigt
spänt arbete och det verkar buffrande mot stress (Karasek & Theorell, 1990). House
(1981) instämmer i resonemanget och menar att socialt stöd på arbetsplatsen
understödjer vissa av de mänskliga behoven som exempelvis tillhörighet, trygghet och
erkännande, samt det självklara – behovet av sociala kontakter. Levi (2000) understryker
att människor mår bra av ömsesidiga relationer, vilket innebär att även vara ett stöd för
andra i omgivning, inte bara ta emot.

En del av den kritik som riktas mot modellen är ofta att den är för enkel (Karasek &
Theorell, 1990) samtidigt som författarna menar att det är nödvändigt för att inte
begränsa användningsområdena. Vidare menar de att en snävare uppdelning av de olika
faktorerna kan bidra till svårigheter att se eventuella samband.

Relationen mellan personlighet, copingstrategi och krav – kontroll – stöd

Som tidigare kvantitativ forskning har visat så finns det ett samband mellan vilken typ
av personlighet individen har (i teorin Big Five) och hälsa samt personlighet och
förhållningssätt till stressfyllda situationer. Den signifikanta relationen mellan coping
och hälsa är även beskriven. Därefter kan det antas att personligheten även inverkar på
hur den psykosociala arbetsmiljön uppfattas, d v s hur hög grad av krav, kontroll och
stöd som finns i arbetet, då bl a individens egna upplevda förmågor att hantera en
stressfylld situation torde vara en del av determinationen (personligheten) gällande vad
som upplevs som stress- och kravfyllt. Exempelvis, en individ med personlighetstyp X
upplever kraven som höga medan en individ med personlighetstyp Y upplever dem som
låga etc.

Syfte och frågeställning

Tidigare forskning som fokuserar på arbetsgivarens ansvar för individens
arbetsrelaterade hälsa är omfattande, och studierna har även mestadels analyserat hur
olika arbetsmiljöförhållanden påverkar hälsa med hjälp av kvantitativa metoder där
kontroll gjorts för andra inverkande faktorer såsom kön, social klass, utbildning etc. Få
studier har däremot tagit hänsyn till hur personlighetsfaktorer influerar individens
upplevelse av arbetsmiljö. Individens disposition har, i tidigare undersökningar, visat sig
ha betydelse för det sätt som hon förhåller sig till upplevda riskfaktorer i arbetsmiljön
samt hennes hälsa. Därför kan det även antas att personligheten påverkar hur
arbetstagaren upplever sin arbetsmiljö. Således är syftet med föreliggande studie att
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undersöka relationen mellan individens personlighet, förhållningssätt till samt upplevda
riskfaktorer (för hälsan) i den psykosociala arbetsmiljön. Undersökningen görs inom
tjänstemannasektorn, som bl a är yrken som blir alltmer framträdande på dagens
arbetsmarknad (Wikman, 2004).

De frågeställningar som skall besvaras i studien är:

1. Vad har individens personlighet för betydelse för upplevda riskfaktorer i den
psykosociala arbetsmiljön?

2. Vad har individens personlighet för betydelse för hennes förhållningssätt till
upplevda riskfaktorer i den psykosociala arbetsmiljön?

M e t o d

Den kvalitativa ansatsen lämpade sig för den valda ansatsen, d v s att studera subjektiva
upplevelser för att försöka skönja eventuella mönster i individens disposition,
upplevelser och beteende. Det är även ett relativt ovanligt angreppssätt, sett ur den
traditionella arbetsmiljöforskningen, vilket kan tillföra djupare förståelse. En
eftersträvan av öppenhet har präglat studien under både planering och genomförande, bl
a i form av flexibilitet.

Min förförståelse inom ämnet grundar sig i en studie† som jag under 2005 assisterade i
datainsamling, analys och rapportskrivning. Tidigare erfarenhet utav kvalitativ metod
har erhållits från, utöver ovanstående studie, ytterligare tre uppsatser (5 + 10 + 10 p).

Urval & undersökningsdeltagare

Ett tillgänglighetsurval användes vid valet av undersökningsdeltagare. Ursprungligen
samlades data för ett annan studie‡ som beställdes av TCO och genomfördes utav mig
och Sara Göransson, bl a doktorand på Psykologiska Institutionen vid Stockholm
universitet. Syftet med studien var att studera individens upplevda risk- och friskfaktorer
i ett antal olika tjänstemannayrkesgrupper, förhållningssättet till dessa samt att beskriva
individens uppfattning om vad som är centrala individ- och organisationsfaktorer för att
värna om hälsan.

Tabell 1. Visar antalet intervjupersoner, fördelningen mellan män och kvinnor samt
personer över och under 35 år.

Män Kvinnor Under 35 år Över 35 år Totalt

 11              12                        6                         17 23

Undersökningsdeltagarna arbetade inom olika tjänstemannayrken. Dessa var bl a
”kontorskaraktäristiska” arbeten, exempelvis handläggare, utredare och tjänsteman inom

                                                  
† För närmare information om denna rapport se Göransson (under utgivning).
‡ För närmare information om denna rapport se Göransson (under utgivning).
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bank, IT, myndigheter m m, samt andra mer ”rörliga” arbeten, exempelvis lärare,
vårdpersonal och poliser. Fem av undersökningsdeltagarna hade personalansvar.

Datainsamlingsmetod

Kvalitativa intervjuer genomfördes i enrum med 23 intervjupersoner. Av dessa
transkriberades 15 intervjuer och resterande åtta analyserades med hjälp av
minnesanteckningar. En intervjuguide (se appendix 1) användes som underlag.
Intervjuerna var halvstrukturerade med öppna svar.

Procedur

Vid tidpunkten för studien läste jag magisterkursen i psykologi vid Stockholms
Universitet. Datainsamlingen skedde under augusti-november 2005. Jag genomförde 12
intervjuer och Sara Göransson utförde resterande 11 intervjuer.

Via TCO förmedlades kontakter till personer på olika fackförbund, vilka hade möjlighet
att hjälpa till med att få tag på intervjupersoner till undersökningen. Genom
fackförbunden kontaktades sedan respektive intervjuperson via e-post och/eller telefon,
där de fick information om eventuellt deltagande i studien samt dess syfte. De bokade
intervjuerna genomfördes på TCO:s kansli i centrala Stockholm eller på respektive
intervjupersons arbetsplats.

15 intervjuer spelades in på MiniDisc medan minnesanteckningar gjordes under
resterande åtta. Samtliga intervjuer varade mellan 45 min – 2 tim. Utöver den
halvstrukturerade intervjuguiden ställdes fördjupande frågor i strävan att förtydliga
intervjupersonernas resonemang. I slutet av respektive intervju fick
undersökningsdeltagarna frågan om det var något ytterligare de ville ta upp som
upplevdes ha betydelse för förståelsen av intervjuämnet.

Etiska överväganden

Samtliga intervjudeltagare erhöll information om den ursprungliga studiens syfte och
mål. Informationen gavs dels vid första kontakten, dels vid intervjutillfället. Vid det
senare tillfället gav intervjupersonen även samtycke till att en MiniDisc användes för att
spela in intervjun. I övrigt fick de även information som avsåg etiska principer vid
undersökningsdeltagande. Det var bl a att deltagande är frivilligt och att intervjun när
som helst kan avbrytas vid intervjupersonens begäran, eller ta en paus. Andra etiska
principer som intervjupersonerna informerades om var bl a att ingen skulle kunna röja
deras identitet tack vare att resultatet skulle behandlas anonymt.

Analys

I enlighet med Hayes (2000) genomfördes en deduktiv tematisk analys. Det första
förhandsbestämda temat var personlighetsdrag,  där data delades in enligt
personlighetsdimensionerna i Big Five (extraversion, neuroticism, öppenhet, vänlighet
och samvetsgrannhet). Det andra temat var förhållningssätt, vilket i sin tur bestod utav
två olika copingstrategier, nämligen problem- respektive emotionsfokuserad coping. Det
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sista temat var upplevda riskfaktorer i den psykosociala arbetsmiljön. Analysen av det
sista temat var en induktiv tematisk analys (Hayes, 2000) eftersom det inte innefattade
några förutbestämda underkategorier, utan resultatet analyserades helt förutsättningslöst.
Därefter jämfördes det induktiva resultatet med temana krav, kontroll och socialt stöd,
för att se huruvida vilka riskfaktorer som kunde kategoriseras som underrubriker till
dessa.

De utskrivna intervjuerna lästes igenom flera gånger för att få ett helhetsperspektiv.
Därefter markerades stycken, enstaka nyckelord och meningar som tycktes spegla de
förutbestämda temana och ha betydelse för frågeområdet. Detta gjordes med en intervju
i taget, och därefter lästes intervjuerna ytterligare ett par gånger för att försöka
identifiera ytterligare aspekter som eventuellt kan ha missats under den första
genomgången. Till sist valdes karaktäristiska citat för att belysa väsentliga och
fängslande aspekter studiens resultat. Big Five dimensionerna mäts i vanliga fall på en
skala, där individen i fråga befinner sig någonstans (högt, lågt, mittemellan etc) på
skalan. Ju högre hon ligger desto starkare framträder de egenskaper som karaktäriserar
dimensionen. I föreliggande studie har jag valt att analysera och kategorisera
intervjupersonerna efter vilken av dimensionen som upplevs dominera personligheten, d
v s om en intervjuperson präglas utav fler än en personlighetsdimension i Big Five
valdes den mest framträdande. Nedan följer exempel på typiska uttalanden för respektive
personlighetsdimension, samtidigt som det är viktigt att framhålla att enskilda citat likväl
som intervjupersonens framträdande, sättet intervjupersonen pratar på m m utgjorde
analysen samt ligger bakom beslutet om vilken dimension personen domineras av.

Extraversion
Nedanstående citat illustrerar den extroverte individen som söker variation, snabba
ruscher, samt är kontakt- och stimulanssökande. Dessa personer har svårt för att vara
stilla och ”inte göra någonting”, de vill att saker och ting ska hända då de vill ha ständig
stimulans.

”Jag vill ha den här variationen, att inte behöva göra samma sak varje dag.
Och det behöver man inte riskera som polis. Det är kommenderingar hit och
det är snabba ryck. […] Och det tycker du är stimulerande? Ja, det tycker
jag.”

Neuroticism
Inga citat finns från personer som kategoriserats som dominerade av
personlighetsdimensionen neuroticism, då inte alla intervjuer spelades in på MiniDisc.
Men personer som domineras av den här dimensionen präglas av oro, osäkerhet och
närhet till ängslan och upprördhet.

Vänlighet
Dessa citat exemplifierar hur vänliga personer kan te sig, som väldigt omtänksamma och
månar om andra före sig själv. Citaten visar hur barmhärtighetsegenskaper går före det
egna välbefinnandet och hur de gärna vill hjälpa till och stödja andra människor som har
det svårt.
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”Sen är jag väl också lite sådär att jag kan tycka, när jag ser kollegor som
jobbar väldigt hårt och som är lite slitna och som bara ska producera mer
hela tiden, det kan vara en känsla som är ganska jobbig. […] … så känner
jag att ”Gud, vad ska jag göra nu för att hjälpa henne?”

Öppenhet
Nedanför visar citaten hur personer som domineras av öppenhet kan vara. Öppenhet
inför nya erfarenheter, människor och upplevelser präglar dem tillsammans med ett
ickekonventionellt sätt att se på världen.

”Man träffas över gränserna. Jättekul. Så känner jag. […] Man får vara
väldigt flexibel.. Man får ha en enorm fantasi och man göra så mycket saker.
Just för att det inte är ett sånt här fyrkantigt paket.”

Samvetsgrannhet
Personer som domineras av samvetsgrannhet är prestationsinriktade och väldigt
ansvarsfulla i fråga om arbete och känner oro över att inte göra ett bra arbete.
Nedanstående citat illustrerar en persons personlighetsdrag som indikerar föreliggande
personlighetsdimension.

”… men jag är sån som är väldigt ansvarstagande, jag tycker det är svårt att
lämna ifrån mig saker som inte är färdiga. Jag kan inte lämna det, skita i
det, för att jag inte hinner. Jag känner att jag vill göra allt, jag känner den
pressen, jag vill inte vara den som gör att vi missar någonting, jag känner
mycket ansvar. Det kan vara en fråga som egentligen inte ligger hos mig …
men jag blir rädd att den ramlar mellan stolarna och då ser jag till att jag
gör det. … men jag känner ganska stort ansvar och vill att vi ska göra det vi
ska göra.”

R e s u l t a t

Resultatet beskriver den analyserade data som studien bygger på. Citat har använts för
att illustrera exempel av intervjupersonernas upplevelser samt för att underlätta läsarens
chans att själv bilda en uppfattning om och tolka det som framkommer. Resultatet
presenteras utifrån vilka upplevda riskfaktorer (indelat efter krav-kontroll-stöd-
branschspecifika faktorer) som funnits i den psykosociala arbetsmiljön och därefter
respektive personlighetsdimension samt förhållningssätt.

Upplevda riskfaktorer i den psykosociala arbetsmiljön

Nedanstående faktorer skildrades som upplevda risker i den psykosociala arbetsmiljön
av intervjupersonerna. Den induktiva analysen ledde till ett antal faktorer som sedan
kunde kategoriseras under nedanstående teman. De faktorer som dock inte passade under
krav, kontroll eller socialt stöd presenteras för sig.

Krav
En stor och tydlig riskfaktor var arbetsbelastningen. För hög samt ojämn
arbetsbelastning över tid och mellan personer på arbetsplatsen var vanliga upplevelser,



13

vilket ledde till stresspåslag. Intervjupersonerna berättade även om hur organisationerna
slimmades samtidigt som omfattningen på arbetsuppgifter var densamma men nu skulle
genomföras av ett färre antal människor. Flera uttalade sig även om hur den redan
tidigare ojämna arbetsbelastningen ökade i och med att vissa individer i arbetsgruppen
inte arbetade lika mycket som andra. Det upplevdes vara påfrestande i form av upplevd
orättvisa, stress och irritation. Den höga arbetsbelastningen, tillsammans med andra
aspekter bidrog även att det fanns för lite tid till att skapa återhämtningspauser.

”… jag får ha många bollar i luften framförallt, sedan är det tidspress hela
tiden, DET ska vara klart och DET ska vara klart, upp med det, men det är
framförallt för mycket arbete för en person, en individ får för mycket arbete.
Vi har ju blivit av med en massa folk och dom ersätts inte, då är det ju
jättetufft, dels ska vi ta deras jobb och dels säger dom uppifrån att ni måste
ta mera ansvar. Ni måste ta mer grejer, göra mer grejer. Ni måste bli
effektivare, hela tiden, till slut så orkar man ju inte, […] vi har sett folk som
inte klarar av det längre.”

En annan riskfaktor som ligger väldigt nära föregående är rollkonflikter som upplevdes.
Många undersökningsdeltagare vittnade om att det upplevdes vara otroligt svårt att
balansera olika roller de hade i arbetet gentemot olika personer. Exempelvis var det
besvärligt att hantera balansgången som mellanchef, d v s vara chef för sin arbetsgrupp
men samtidigt ingå i den och vara en arbetskamrat och kollega i det vardagliga arbetet.
Likaså var det svårt att kombinera medarbetarrollen med rollen som facklig
förtroendeman. Ett ytterligare exempel på en vanligt förekommande rollkonflikt är
diskrepansen som uppstod när den anställde ville göra ett gott dagsverke och känna sig
nöjd med sin arbetsinsats samtidigt som möjligheterna till det minskade genom större
krav, mindre kontroll och en tryckande tidspress. Det centrala i tjänstemannayrken ligger
i mötet mellan arbetstagare och kund/klient/patient/elev m fl, och när kraven blir så stora
att relationen däremellan blir lidande upplevdes det således som en stor riskfaktor.

En bidragande anledning till föregående upplevelser torde också vara det faktum att en
annan hälsoriskfaktor enligt resultatet upplevdes vara krav ställda av
kunder/klienter/patienter/elever m fl. Missnöje från tredje part yttrade sig i framförda
(muntliga likväl som skriftliga) klagomål, vilket i vissa yrken kunde ha en väldigt stor
effekt på verksamheten, inte bara enskilda personers hälsa. Dessa verksamheter var i
första hand kommunala, som ofta är beroende av goda utvärderingar. Intervjupersoner
som arbetade med elever vittnade om hur föräldrarnas krav skapade ytterligare stress,
och uppfylldes inte dessa krav på ett tillfredställande sätt möttes
undersökningsdeltagarna inte sällan av respektlöshet. De som arbetade mot kunder med
rådgivning och support var vana att mötas av arga och irriterade människor, där
intervjupersonen var den första kunden mötte, exempelvis i ett telefonsamtal, och därav
var den som fick ta emot alla klagomål och otrevligheter. Trots vanan upplevdes det vara
en hälsorisk.

Intervjupersonerna berättade om hur klimatet i organisationen ofta bidrog till stress och
kravfyllda situationer. Dolda krav som hade vuxit fram under anställningstiden, press att
prestera och ett tydligt tävlingsinriktat klimat påverkade de flesta intervjupersonernas
hälsa negativt. Att arbeta resultatorienterat dag in och dag ut i flera år tog ut sin rätt i
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form av psykosomatiska problem och intervjupersonerna berättade att de ofta arbetade
mycket övertid obetalt eftersom det i organisationens klimat var något underförstått för
att inte uppleva anställningsotrygghet. En organisationskultur med korta deadlines och
nästintill ingen framförhållning gällande essentiella beslut upplevdes oerhört pressande
och en del uttalade sig i termer som att ”de kör över oss”.

Hälsoriskfaktorer i den psykosociala arbetsmiljön för chefer, mellanchefer och personer
med personalansvar innehöll aspekter som kan kategoriseras som Krav men samtidigt
avsaknad av Kontroll. Jag väljer dock att presentera dessa här, under rubriken Krav,
eftersom det till största delen härstammar ur upplevelsen av för högt ställda krav.

Dessa riskfaktorer för ledare var bl a att tvingas hantera svåra beslut, ofta
förekommande i organisationer med ekonomiskt tryck, tight budget och höga utgifter.
Motstridiga krav förekom dagligen: hålla budget, nedskärningar, höja kvalitet och
effektivisera. Intervjupersonerna berättade om hur budgetansvar var något som ofta
följde med hem på kvällar och helger och tärde på både fysisk och psykisk hälsa. Att
hela tiden försöka hålla skeppet flytande med knappa medel och stora behov upplevdes
som väldigt svårt. I och med de svåra beslut som chefen många gånger behövde ta ingick
även att hantera efterföljande reaktioner från personalen. Oförståelse var vanligt, menade
intervjupersonerna, och det kändes även ännu mer jobbigt när det var beslut som de
själva inte hade fattat (som exempelvis fattats av överordnade). Utöver dessa riskfaktorer
tillkom även höga krav på tillgänglighet. Personalen vill ha en tillgänglig chef,
överanställda vill ha en tillgänglig mellanchef och individen i fråga behövde ofta vara
överdrivet flexibel. De talade även om det var vanligt förekommande att tro att en chef
kan bestämma lite som han/hon vill o s v, men att det inte alls stämde. I teorin kunde de
ha flexibel arbetstid, men när det väl kom till kritan kunde de inte ta ledigt en dag i
veckan och jobba in det på lördagar eftersom den resterande personalstyrkan arbetar
”normala” arbetstider och då vill ha chefen på plats. Ytterligare en hälsorisk var
personalproblem, exempelvis osämja och ickefungerande arbetsgrupper. Det tärde på
hela arbetsplatsen menade intervjupersonerna, och upplevde att de själva hade stort
ansvar för att få gruppen att fungera. En mellanchef beskriver hur denne vardagligen
kunde uppleva ett arbete med krav både ovan- och underifrån.

”… och när det sitter tjänstemän på högre nivå och räknar på kronor och
ören och då tappar bort mänskligheten och tänker bara på att vi ska hålla
budget då är det inte kul. Det känns som att ju högre upp man kommer desto
mindre mänsklighet och känsla för det humana finns det. Behöver inte vara
så men det upplevs så. Det är frustrerande. Att hela tiden försöka dra in
pengar och det är tredje man som förlorar på det. Samtidigt ska vi
effektivisera och göra samma jobb på mindre antal personer, vi kanske ska
göra oss av med anställda. Det gör att medarbetarna känner sig osäkra och
det tar slut, det blir sjukskrivning tillslut. Det gör en frustrerad.”

Kontroll
Intervjupersonerna menade att de först och främst inte upplevde någon kontroll över
själva arbetet. Det visade sig genom att de inte hade något att säga till om gällande var,
när och hur arbetsuppgifterna skulle utföras, inte själva kunna lägga upp sin arbetsdag i
den mån de önskade eller påverka när och var de kunde ta pauser. En intervjuperson
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inom läraryrket berättade om hur hon i teorin hade möjlighet att ta paus eller vara
hemma från arbetet vid sjukdom, men att det i praktiken inte fungerade eftersom
resultatet av att vara hemma en dag innebar så pass mycket ytterligare stress (”i form av
det kaos som blir när vikarier tas in”) att det inte kändes lönt att vara hemma. Ett annat
exempel som togs upp utav intervjupersonerna var att de inte kunde påverka hur mycket
övertid de var tvungen att arbeta. De upplevde att flexibiliteten de hade, verkade både
positivt och negativt, d v s möjligheter men även skyldigheter.

Flera av intervjupersonerna talade även om hur hälsan påverkades negativt av att vara
beroende av andra. Oavsett om det avsåg att vara beroende av chefs/lednings beslut eller
andra medarbetare så var det en risk. Exempelvis fanns det undersökningsdeltagare som
inte kunde utföra sina arbetsuppgifter om en arbetskamrat inte hade utfört sitt arbete på
ett korrekt sätt, d v s det blev stopp i processen och ingen kunde arbeta vidare. Det var
en risk i och med att det oftast innebar mer stress vid ett senare tillfälle, d v s att skjuta
upp arbetsuppgifterna till en annan tidpunkt.

Oväntade, extra arbetsuppgifter var något som upplevdes som ett stresspåslag då det
rubbade den redan befintliga planeringen och upplägget av arbetsuppgifterna.

”… det är inte vi som sätter deadlines utan vi styrs mycket utifrån. Det är
som jag sa förut att det är svårt att veta vad som händer och vad som inte
kommer att hända. Så det är väldigt svårt att planera sin tid. Vi brukar kalla
det ’skotten från sidan’, de bara kommer och så ska vi göra någonting fast
vi kanske har massa andra saker att göra. Det är väldigt svårt, just för oss
som jobbar så mycket mot X.”

Intervjupersonerna tog även upp hälsoriskfaktorer som handlade om att de inte hade
kontroll över sin arbetssituation. Stress, otrivsel och sämre välmående ansåg de komma
från det faktum att de inte hade möjlighet att vara delaktiga i planering av arbetstider och
förändringsprocesser. Det medförde att de inte kunde kombinera privatlivet den
utsträckning de önskade och upplevde att arbetet inkräktade på hemmalivet. Det kunde
bero på att de själva inte hade kontroll över att sätta de gränser som behövdes för att
separera arbets- och privatliv på önskvärt sätt. En undersökningsdeltagare beskriver
detta i citatet nedan.

”På en skola borde det vara riktlinjer för hur det ska vara med det här att
ringa hem. Alla lärare borde t ex ha telefontid. Det är också sånt som
föräldrar jämför med. ’I 5a får man ringa hem till läraren hur som helst,
men i 5c…’ Det finns inga såna riktlinjer? Nej, och det har vi pratat mycket
om alla lärare, det är enormt frustrerande för det är ingen lärare som
tycker det är jätteskönt om någon ringer 10 på kvällen. Ringa hem över
huvudtaget kan väl inte vara jätteroligt. Mer något nödvändigt ont i så fall.
Man vill ju att de ringer om det hänt något, då ska de ringa hem och
berätta. Fast man kanske borde gå ut med att de ska ringa expeditionen på
skolan och ta reda på hur det ska gå till. På den här skolan gav alla ut sina
hemtelefonnummer och då kände jag att då måste jag också göra det. […]
Jag skulle helst vilja att man inte behövde ge ut sitt hemnummer. Man får
inget privatliv, riktigt.”
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Bristande information och otydlighet i organisationen upplevdes som en stor riskfaktor.
Det var i form av bl a avsaknad av arbetsbeskrivningar, vilket ledde till osäkerhet inför
vad som ingick i anställningen. Upplevelsen av att det inte fanns en god och tydlig
struktur i det dagliga arbetet och planering medförde stress för intervjupersonerna och
bidrog även till svårigheter att planera vardagen. När inte tillräckligt med information
gavs ut bildade undersökningsdeltagare och deras arbetskamrater egna tolkningar av
situationen, vilket kunde leda till ryktesspridning och ännu mer osäkerhet, bl a gällande
organisationens regler och målsättning. Anställningsotrygghet var en annan stor risk för
hälsan, menade intervjupersonerna, liksom kort framförhållning från organisationens
sida.

Resultatet visar att flera av intervjupersonerna upplevde att de inte fick utöva kontroll
över kunskaps- och färdighetsanvändande. Ensidiga och monotona arbetsuppgifter var
vanligt, trots påtalning hos chef och ledning, och de kände stagnation i utvecklingen på
arbetsplatsen och med arbetsuppgifterna många gånger. Det ledde till intervjupersonerna
upplevde arbetet och arbetsplatsen som icke utvecklande, tråkig och på ett sätt
stressande. Att inte få använda sina kunskaper, sa de, gjorde att de kunde känna stress
över att vilja söka sig någon annanstans. Skiftarbete var även något som verkade emot
individens välbefinnande. Det upplevdes monotont och inkräktande på privatlivet, då det
medförde svårigheter att kombinera ett socialt liv utanför arbetet.

Även organisationen i sig kunde upplevas som en potentiell hälsorisk, i synnerhet det
sättet som den bedrevs på. Många av intervjupersonerna berättade om tröga
organisationer med en långsam beslutsprocess, inte sällan p g a att det var politikerstyrt
och fick direktiv ovanifrån. Byråkrati i sig, menade undersökningsdeltagarna, var en
aspekt som kunde vara väldigt frustrerande och ledde till ökad upplevelse av stress.
Citatet nedan illustrerar frustration över hur organisationen bedrivs och påvisar även hur
diskrepans mellan ledning och arbetstagaren kan te sig.

”… är just ledningen, uppåt, mycket mer är det faktiskt inte. Ibland kan man
ju vara väldigt frustrerad och arg på att dom över mig inte förstår vad vi
pysslar med, tar beslut, när dom inte har kunskapen om vad vi gör, hur kan
dom då ta beslut om vad vi ska göra?”

Socialt stöd
Utebliven uppskattning, stöd och bekräftelse från arbetsgivare upplevdes vara en stor
riskfaktor hos samtliga undersökningsdeltagare. Att de lyssnar på åsikter och förslag
som förs fram samt gav respons på att var viktigt. Många av intervjupersonerna önskade
att ledning/chef skulle vara mer delaktiga och visa att de bryr sig om sina anställda, i
form av uppskattning och stöd. Det kunde gälla beslut de fattat, vid eventuella konflikter
eller en klapp på axeln för ett gott arbete. Några av intervjupersonerna upplevde att en
frånvarande chef i sig medförde upplevelsen av att inte få bekräftelse, uppskattning och
stöd. Det här gällde även medarbetare, även om det inte upplevdes lika viktigt att få
bekräftelse och uppskattning från dem som från ledning/chef.

”Det är väl det absolut viktigaste, men framförallt också att dom lyssnar på
oss och att vi får respons, dom behöver kanske inte agera i alla lägen man
säger någonting men att dom i alla fall har lyssnat och inte bara slår bort
det, bara att få se aktion på någonting man begär, sen skulle det kanske
vara lite trevligare också.”
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En annan hälsorisk var avsaknad av tillit, vilken var essentiell för en god relation och
även en bra kommunikation. Dessa aspekter tillsammans upplevdes vara grogrunden för
en fungerade arbetsplats.

Resultatet visar att intervjupersonerna upplevde inget/för lite erkännande på
arbetsplatsen i sig även var en riskfaktor. Erkännande syftade till att få uppmärksamhet
och belöning för det arbete som de gjort. Det kunde yttra sig i lön, materiella saker,
muntligt erkännande och annan typ av uppskattning. Citaten nedan visar hur det kan se
ut.

”… och då är vi tillbaka till det här att få det där erkännandet, samtidigt
som du arbetar, ju längre tid du arbetar desto mer kunskap och erfarenhet
samlar du ju på dig och det vill man ju att det ska synas och märkas utåt,
utanför våran grupp, så att du får den ’attention’ du behöver.”

Andra risker för hälsan kunde finnas inom arbetsgruppen. När den inte fungerar på ett
tillfredställande sätt uppstod svåra slitningar, exempelvis samarbets- och
relationsproblem p g a torftig kommunikation och avsaknad av lojalitet medarbetare
emellan. Flera berättade om hur problem i arbetsgruppen slet otroligt på den psykiska
hälsan, även om de själva inte var en stor del i konflikten. Just konflikter på arbetsplatsen
var även en upplevd riskfaktor. Detta förekom inom arbetsgruppen, mellan medarbetare
men även mellan chef och anställd/arbetsgrupp. Det förekom även mobbing och andra
sätt att trycka ner människor, som verkade oerhört stressande.

Även om arbetsgruppen i sig kan innebära riskfaktorer så upplevdes det som en risk att
även stå utanför arbetsgruppen. Att inte vara en del av en grupp, få känna
gruppsamhörighet och delaktighet verkade negativt för individens självupplevda hälsa.
Det kunde antingen vara p g a att arbetsuppgifterna i sig inte medgav mycket kontakt
med andra, d v  s arbeten där individen var väldigt självgående och relativt ensam den
mesta tiden. Men det kunde även bero på tidigare konflikter och outredd osämja samt att
få möjligheter till delaktighet i arbetsgruppen gavs.

Bransch- och tjänstemannaspecifika riskfaktorer
Det förekom även upplevda riskfaktorer som inte kunde kategoriseras under Krav,
Kontroll eller Socialt stöd. Dessa kan benämnas som branschspecifika riskfaktorer och
varierar över yrkeskategorierna.

Andras upplevelser av intervjupersonens arbete och utförande kunde vara en riskfaktor.
Det kunde vara det sättet som kunder m fl bemötte arbetstagaren i tjänst, exempelvis
otrevlighet eller annan typ av negativ attityd. Om intervjupersonen kände att andra hade
en negativ bild och upplevelse av hans/hennes yrke/medarbetare/utfört arbete så tycktes
den negativa andan smitta av sig. De berättade att det bevisligen påverkade den egna
attityden mot de människor de mötte i sitt arbete och på vilken sätt svårigheter och
problem hanterades.

Inom bank och finans var en av de största riskfaktorerna risken och rädslan för rån.
Många var rädda på arbetsplatsen och i viss mån präglade det hur de utförde
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arbetsuppgifter och bemötte kunder. Intervjupersonerna menade att det var som en
ständig stressfaktor som hela tiden fanns med i bakhuvudet.

Något som påverkade intervjupersoner inom läraryrket negativt var när elever inte
mådde bra. Eleverna var deras ”kunder” och när de mådde dåligt eller på annat sätt inte
var tillfredsställda tärde det på individens hälsa. Det kunde även handla om en
klassammansättning som inte fungerade eller när kontakten med föräldrarna inte var
tillfredställande vilket ökade stressnivån.

Inom yrken i kommunal verksamhet var en ständig riskfaktor pengabrist och
nedskärningar. Den ökade stressen p g a detta var väldigt stor menade de intervjuade.
Att inte kunna ge den tid och uppmärksamhet till kund/klient/patient/elev m fl som de
önskade skapade en konflikt, vilken berodde på att det inte fanns tillräckligt med pengar
i organisationen.

Risken att bli anmäld var stressande för intervjupersoner inompolisyrket. Det var något
som alltid fanns med i bakhuvudet och som de oroade sig för i det dagliga arbetet. En
annan hälsoriskfaktor som denna yrkeskategori tog upp var skriverier i press. Media gav
ofta en skev och orättvis bild menade intervjupersonerna, vilken de inte önskade att
samhället skulle få.

Språkbarriärer och kulturkrockar ökade stressnivån hos de intervjupersoner som ofta
stötte på det i sitt arbete. Att inte kunna kommunicera som de önskade och att kanske
inte alltid få fram exakt det de ville upplevdes som oerhört frustrerande.

Personlighet och förhållningssätt

Nedan presenteras resultat avseende personlighet och förhållningssätt till upplevda risker
i arbetsmiljön. De presenteras utifrån respektive personlighetsdimension.

Personlighetsdimension Extraversion

Dessa intervjupersoner karaktäriserades av personlighetsdrag som stimulans- och
kontaktsökande, positivism, uppskattning av variation och social gemenskap etc. De
uttryckte sig själva vara aktiva och impulsiva och tyckte om rusher både i och utanför
arbetet.

”Jag har så mycket att göra på fritiden… […] jag har en motorcykel, jag har
två hundar, jag har sommarstugan. […] Hundarna har jag kvar och
sommarstugan, men motorcykeln har jag inte kvar. Dessutom under min tid
som polis, har jag påbörjat utbildning i att hoppa fallskärm. Det var väldigt
kul, men man var tvungen att åka så jädra långt. Så jag har väldigt många
intressen utanför polis. Och har fortfarande? Har fortfarande. Oh, ja.”

Det fanns även undersökningsdeltagare som var extroverta men inte upplevdes vara lika
stimulanssökande som föregående exempel. De uppskattade variation och social
gemenskap samtidigt som även lugna stunder och trygghet eftersöktes.
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”Impulsiv… […] annars har jag väldigt lätt att umgås med alla typer av
människor, jag kan ta människor väldigt bra och det gör ju att det är lätt att
hantera kunder för mig och det är kul framförallt. Man får känna lite på
dom och så vet man ungefär vilken nivå man ska lägga sig på, då får man
ett bra samarbete och det är ju jätteviktigt att förstå vad kunden vill ha, de
kanske beställer en sak men de vill ha en helt annan sak, det är bara att
leverera den andra saken så blir de väldigt nöjda.”

Förhållningssätt till upplevda riskfaktorer
De allra flesta extroverta personerna hade ett problemfokuserat sätt att förhålla sig till
risker som upplevdes i den psykosociala arbetsmiljön. De agerade i direkta försök att
komma åt själva problemet, vilket kunde ske genom att exempelvis prata med
vederbörande eller närmste chef. Ofta innefattade det rak kommunikation och att
omedelbart säga till när något upplevdes som en risk. Nedanstående citat visar hur olika
typer av samtalsgrupper kan vara en kanal att använda vid upplevda risker.

”… då har jag tagit det i handledningen eller hittat andra vägar att nå fram
till mer tydlighet. Det finns andra grupper inom verksamheten vi har ett
verksamhetsråd där vi jobbar tvärfunktionellt där man också kan ta upp
saker, och så finns det en ledningsgrupp… […] Tar mycket ansvar på min
nivå, att lösa det där.”

Ett par av de extroverta intervjupersonerna som hade en problemfokuserad
copingstrategi arbetade även fackligt på sin arbetsplats, genom vilken de nyttjade
möjligheter som gavs. En berättade även om hur denne tidigare använt sig utav en
emotionsfokuserad copingstrategi i form av accepterande och kognitiv omvärdering,
vilket ledde till att personen gick in i väggen och mådde väldigt dåligt. Därefter antogs
ett problemfokuserat förhållningssätt, ett steg till att förbättra den egna hälsan.

Resultatet visar att även emotionsfokuserad copingstrategi förekommer tillsammans med
problemfokuserat förhållningssätt. Simultan eller enskild användning av problem-
respektive emotionsfokuserad coping berodde på omfattningen av de upplevda riskerna
samt hur mycket individen önskade engagera sig. En avvägning mellan hur stor risken
upplevs samt hur värt det är att lägga ner tid och engagemang för att minimera detta
tycks vara vanligt förekommande.

Det fanns ett fåtal extroverta undersökningsdeltagare som använde sig utav enbart en
emotionsfokuserad copingstrategi. Resultatet visar dock att dessa personer tidigare
använt sig utav ett problemfokuserat förhållningssätt men efter mindre framgångsrika
resultat bytt. De sade sig ha ”fått skit” i situationer då de försökt säga ifrån på
arbetsplatsen och nu använde sig av bl a kognitiv omvärdering. Andra sätt som
karaktäriserade dessa personers förhållningssätt var att skuldbelägga sig själv,
omprioritering, accepterande, att ventilera med andra utanför arbetsplatsen samt ge upp
och/eller ignorera.

”Det [upplevd riskfaktor] påverkar mig. Och jag har konfronterat folk med
det, och då har jag fått ännu mer skit. Och jag har fått skit ifrån andra
kollegor också. Nu så sitter jag bra på min stol här och skiter i det andra.
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Jag gör mitt jobb, sen får det vara nog. […] Så fram till du var 50 var det
ganska…? Då var det jag som kunde påverka det. Idag kan jag inte det.
[…] …jag skiter i det, annars blir jag utsatt för det. Då kommer jag att få
sitta ensam här.”

Personlighetsdimension Samvetsgrannhet

Dessa personer tenderade att ha starka och tydliga egenskaper som karaktäriseras av
samvetsgranna personer. De var noggranna och ambitiösa i sitt arbete, ställde höga krav
på sig själva samtidigt som de lade ner mycket tid på att tillfredställa dessa.
Karaktäristiskt var även att ”att inte vilja lämna ofärdigt arbete” ifrån sig. De upplevde
ansvar över att saker och ting inte skulle glömmas bort, lämnas åt sitt öde eller ofärdigt
etc. Detta i sig menade intervjupersonerna kunde leda till att de själva tog på sig för
mycket arbete än vad de egentligen kanske kunde hantera eller orkade med.

”Då hade jag så otroligt höga krav på mig själv. Ville visa alla att man är
duktig och att man kan, som ny. Man hade allas ögon på sig. Tyckte jag. Det
kanske jag inte hade, men det var så jag kände det. […] Man vill inte
särskilja sig på ett negativt sätt. Det kan jag tycka är lite jobbigt. […] Jag
är ambitiös för att göra ett bra jobb, och det kommer jag aldrig ta bort…
Jag kunde till exempel skriva om ett papper tio gånger förut, om det inte
blev exakt bra.”

De uttryckte även en önskan om att det skulle vara ordning och reda, inte bara runt dem
själva, utan i hela organisationen. De ville att alla skulle veta var, när och hur
arbetsuppgifterna skulle vara färdiga o s v. Om inte tycktes det påverka upplevelsen av
kontroll i situationen.

Förhållningssätt till upplevda riskfaktorer
Personer använde i högre grad emotionsfokuserad coping vilket visades genom
accepterande, ledsamhet, att prata med vänner utanför arbetet och ignorerande.
Intervjupersonerna berättade om situationer då de hållit tyst, gillat läget och återvänt till
sina egna rum, för att där vara ledsna eller prata av sig med någon – utan att andra på
arbetsplatsen skulle veta något.

En person upplevdes dock ha en klar problemfokuserad copingstrategi. Det yttrade sig bl
a i att säga ifrån, till arbetskamrater och/eller organisationsledning etc, och om det inte
fungerade var intervjupersonen inte rädd för att byta arbetsplats om så krävdes för att få
komma bort från riskerna i den psykosociala arbetsmiljön.

”Jag vågar gå in till min biträdande rektor och säga att det är jättedåligt att
vi inte fått reda på våra nya löner ännu. […] Jag går ju och säger till. […]
Är det ditt normala sätt att agera? Ja, privat också. […] Nästa steg då, om
inte det hjälper, hur reagerar du då? Ja, då blir man ju frustrerad. Jag
slutade ju på min förra skola för jag tyckte ju att den biträdande rektorn där
var helt inkompetent. […] Jag vägrar att stanna och bli nertryckt. Så pass
mycket tror jag på mig själv att jag vet att jag kan göra ett hyggligt bra jobb
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och jag engagerar mig och lägger ner tid. Då försöker jag se mig om efter
något nytt.”

Personlighetsdimension Vänlighet

Dessa personer var måna om och intresserade utav att bevara goda relationer i arbetet,
till arbetskamrater, ledning och kunder/klienter/patienter/elever m fl. Andra starka
karaktärsdrag var omhändertagande egenskaper, att vilja hjälpa och stödja – ibland på
bekostnad av personens egen hälsa. De tog lätt på sig för mycket i och med önskan att
hjälpa andra som de stötte på i sitt arbete, men även utanför. Ingen upplevdes ha ett
bakomliggande behov utav att synas och höras, utan deras omhändertagande och
stödjande egenskaper var något som tillfredställde egna behov i form utav att känna att
de gjort ett bra arbete och att de kunde gå hem nöjda efter en arbetsdag. En
intervjuperson talade om vikten av att känna sig behövd på sin arbetsplats, vara ett stöd
för andra och hur det eventuellt har ökat i och med stigande ålder.

”Det känns bra och att jag känner att jag gör nytta. Sen har jag bra
arbetsuppgifter också men just det här att man kan hjälpa många. […] …att
man kan ge lite stöd […] Och så lite mentorskap som jag tycker är trevligt.
De kommer in eller knackar på dörren och ställer lite frågor i förbigående,
ofta av ganska enkel karaktär men sånt man kan hjälpa till med. Ett litet ord
på vägen. […] Jag behövs det märker jag ju. Och det känns jättebra. […]
Jag som person känner att det är jättetrevligt att kunna hjälpa till och jag
vill dela med mig.”

Samtidigt visade andra intervjupersoner på egenskaper som inte alltid upplevdes vara
gynnande. Exempelvis talades det om baksidan av att inneha barmhärtighetsegenskaper,
vilket gjorde intervjupersoner mer receptiva för andras problem, och där viljan att hjälpa
andra understödde upplevelsen av stressfyllda situationer.

”Sen är jag väl också lite sådär att jag kan tycka, när jag ser kollegor som
jobbar väldigt hårt och som är lite slitna och som bara ska producera mer
hela tiden, det kan vara en känsla som är ganska jobbig. […] och så ser
man ibland hur hon [kollega]bara faller ner som en liten grop, och så
känner jag att ’Gud, vad ska jag göra nu för att hjälpa henne?’.  […] Det
kan också påverka mig. […] …men jag känner att ibland är jag för receptiv,
jag ser för mycket som det skulle vara skönt om jag slapp att se.”

Förhållningssätt till upplevda riskfaktorer
Emotionsfokuserad coping gällde för den största delen av de som kategoriserades som
vänliga. De var undvikande och ignorerande, samtidigt som en person berättar om hur
denne tog ut mycket på familjen. Att prata med andra utanför arbetsplatsen var ett sätt att
få perspektiv, och kunde vara ett stöd vid kognitiv omvärdering. Flera berättar om
upplevelsen av att det inte går att göra något åt situationen och att de därför får gilla
läget vilket följs av en slags anpassning till den nya situationen. Resultatet visar även att
det kan finns grunder i anställningen som bidrar till att ett emotionsfokuserat
förhållningssätt används. En person som arbetade som konsult, utskickad på uppdrag hos
olika företag, berättade att det var svårt att göra något åt en upplevd hälsoriskfaktor på
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en arbetsplats där personen egentligen inte var anställd, då det kändes som han/hon inte
hade mycket att säga till om egentligen.

”Jag kan inte göra så mycket för jag är konsult på det uppdrag jag är på.
Där är jag ensam och de andra är anställda av X, så där kan jag inte göra
så mycket.”

Det fanns dock personer som hade ett problemfokuserat förhållningssätt till upplevda
hälsorisker i den psykosociala arbetsmiljön. Liksom föregående resultat använde
individerna sig även av ett emotionsfokuserat förhållningssätt ibland. De sa ifrån och
agerade aktivt för att eliminera risken, samtidigt som en avvägning gjordes gällande hur
pass viktigt det var att göra sin stämma hörd. Sådant som upplevdes för tungt att göra
något åt, som exempelvis kunde leda till en stor och öppen konflikt eller som kunde
påverka den egna eller andra arbetskamraters anställning och dess villkor, tycktes
hanteras med en emotionsfokuserad copingstrategi.

Personlighetsdimension Öppenhet

Kreativitet, nyfikenhet och öppenhet var personlighetsdrag som karaktäriserade dessa
personer. De strävade efter att få lära nytt i arbetet och var inte sena på att testa nya
saker både i och utanför arbetet. En av intervjupersonerna uttryckte tillfredställelse över
förändringar i arbetet, som i sig kunde leda till nya erfarenheter och kunskaper.

”Jag är nyfiken av mig och hoppar gärna på och provar nya saker. […] Jag
är inte främmande för att prova nya saker…”

En av intervjupersonerna talade om självupplevda fördelar med att arbeta i ett arbete där
det gavs möjlighet till nya erfarenheter och kunskaper om andra kulturer. Just hur
intervjupersonen upplevde situationen understödjer kategoriseringen av dennes mest
dominerande personlighetsdrag, d v s öppenhet för erfarenheter.

”Sen är det ju ett nytillskott också, som få är vana vid, och det är att arbeta
med kvinnor ifrån andra länder och andra kulturer.  … har jag ett intresse
för andra kulturer och faktiskt är nyfiken på ”hur gjorde ni i ert land”? Det
tillför ju verkligen någonting tycker jag. […] Då blir det mångfald. Jag
tycker bara att det är kul.”

Förhållningssätt till upplevda riskfaktorer
Ett problemfokuserat förhållningssätt karaktäriserade öppna personer. De försökte
allihop genom olika sätt att direkt hantera den upplevda riskfaktorn. Liksom tidigare
resultat i studien, så innefattade den problemfokuserade copingstrategin bl a att
muntligen ta upp problematiken med vederbörande, tala med ledning och arbetskamrater
samt att komma med förslag till lösningar. En av personerna arbetade fackligt, vilket
upplevdes vara ett stöd och en alternativ kanal att använda vid upplevda risker i den
psykosociala arbetsmiljön.

”Ser jag något som är fel, då försöker jag komma med en konstruktiv
lösning på det. Och är det så att inte chefen kan prestera den, då kommer
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jag med den. Jag säger, att ’Så här kan vi inte fortsätta. Det här blir inte
bra. Vi måste ändra på det här. Folk kommer att bli sjuka.’ Det är min
strategi, och jag har inga problem med det.”

Som tidigare förekom även emotionsfokuserad coping tillsammans med den
problemfokuserade. Att skapa utrymme som en tillfällig lösning, var något som en av
intervjupersonerna berättade om. Var det stressigt och arbetsbelastningen för hög så
skapade personen utrymme för återhämtning, exempelvis en rast. Det förutsatte dock att
möjligheten fanns och att flexibilitet i personens planering möjliggjorde
”omförläggning” av arbetstider och uppgifter. Andra exempel på hur de två
förhållningssätten kombinerades var simultan användning, d v s samtidigt som
intervjupersonen talade med vederbörande på arbetsplatsen nyttjades utomstående
vänner och familj för att ventilera känslor och upplevelser.

Personlighetsdimension Neuroticism

Dessa personer var tystlåtna och uttalat undergivna sin arbetsorganisation. Utanför
arbetsplatsen trivdes de bäst, där närheten till familjen och vännerna fanns.
Intervjupersonerna berättade att det var ett rent samvete som motiverade dem i arbetet
och de hade svårt att säga nej till arbete p g a eventuella dispyter och konflikter som
kunde uppstå, d v s upplevde det vara bäst att göra jobbet utan att klaga. Nervositet och
orolighet var andra karaktärsdrag som dominerade, bl a över privatekonomi,
anställningsotrygghet (även om de inte helt klart trivdes på sina arbetsplatser) och
konflikter. En hade tidigare drabbats av magsår som nu tvingande till att stressa mindre
samtidigt som det bidrog till ytterligare oro och osäkerhet.

Förhållningssätt till upplevda riskfaktorer
De här personerna använde sig av en ren emotionsfokuserad copingstrategi där de till
största delen var accepterande och ignorerande. Nära arbetskollegor användes ibland för
att ventilera upplevelser och åsikter med, men det skedde helt avskilt och var inget som
framfördes till ansvariga eller ledning. Även familj och nära vänner utanför arbetsplatsen
användes för att bearbeta upplevda riskfaktorer.

Sammanfattning av resultat

Nedanstående sammanfattning presenteras underlätta att möjligheten att överskåda
undersökningens resultat.

Tabell 2. Sammanfattning av resultat.

Extraversion Neuroticism Vänlighet Samvetsgrannhet Öppenhet

Antal 8 2 7 3 3

Förhållningssätt 2 Emotion
6 Problem

(kombinerat
m emotion)

Emotion 5 Emotion
2 Problem

(kombinerat
m emotion)

2 Emotion
1 Problem

Problem
(kombinerat m

emotion)
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Upplevda
riskfaktorer i den

psykosociala
arbetsmiljön

Krav: Arbetsbelastning, rollkonflikter, krav från kunder m fl, organisationens klimat,
riskfaktorer för ledare.

Kontroll: kontroll över själva arbetet, vara beroende av andra, oväntade, extra arbetsuppgifter,
kontroll över arbetssituation, information och otydlighet, anställningsotrygghet, kontroll över

kunskaps- och färdighetsanvändande, organisationen.

Socialt stöd: uteblivet stöd (mm) från AG, avsaknad av tillit, för lite erkännande, arbetsgrupp,
konflikter, att stå utanför arbetsgrupp.

Branschspecifikt: andras upplevelser, risken och rädslan för rån, elever inte mådde bra,
klassammansättning, kontakten med föräldrarna, pengabrist och nedskärningar, anmälan,

skriverier i press, språkbarriärer och kulturkrockar.

D i s k u s s i o n

 Ett flertal tidigare kvantitativa studier har undersökt sambanden mellan personlighet,
coping, arbetsmiljö och hälsa med varierande resultat. Denna undersökning hade, i
motsats till de flesta tidigare studier inom området, som syfte att undersöka relationen
mellan individens personlighet, förhållningssätt till samt upplevda hälsoriskfaktorer i
den psykosociala arbetsmiljön med en kvalitativ ansats.

Betydelsen av individens personliga egenskaper för upplevelse av arbetsmiljö

Denna studie fann inga tydliga skillnader mellan olika personlighetsdimensioner vad
gäller upplevda riskfaktorer i arbetet. Dock behöver det inte betyda att personlighet inte
alls spelar någon roll i sammanhanget (för upplevda riskfaktorer), utan resultatet skulle
kunna bero på olika faktorer. Studien har bl a inte fångat riskfaktorerna enligt
rangordning från intervjupersonernas sida, eller mätt styrkan, och det kan vara ett troligt
skäl till varför inga skillnader kunde urskiljas. Skulle vi använda oss av exempelvis
Waldenströms et al. (1998) indelning av nivåer och typer av krav är det troligare att vi
skulle se ett mönster, men då med kvantitativ metod. Personlighetens betydelse för
individens upplevelse av arbetsmiljö torde vara relativt stor då det är individens
disposition, påverkat av tidigare erfarenheter och den genetiska uppsättning, som
uppfattar och tolkar den psykosociala arbetsmiljön (Jeding et al., 1999). Likaså hävdar
bl a House (1981) att det är individens upplevelse som är det centrala, d v s den
subjektiva uppfattningen hos respektive person. Föreliggande resultat skulle även kunna
bero på för få undersökningsdeltagare (för att kunna se skillnader över personlighet) och
typ av analys, då det kan ha medfört att individuella skillnader sorterats bort i och med
generaliseringen till Karaseks och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell. Detta är
även något som modellen fått kritik för, d v s att den är för enkel (Karasek & Theorell,
1990). Dock genomfördes individuella, induktiva analyser från början, vilka inte
indikerade några skillnader mellan personlighet och upplevd arbetsmiljö. För vidare
studier inom området bör större undersökningar genomföras där kontroll kan göras för
inverkande faktorer. Trots att inga tydliga skillnader kunde skönjas så har dock ett antal
hälsoriskfaktorer presenteras i en mer generell mening, vilket enligt tidigare forskning är
viktigt (Jeding et al., 1999).
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De riskfaktorer som upplevdes som viktiga av intervjupersonerna i denna studie var även
de som ofta inkluderas i den kvantitativa arbetsmiljöforskningen forskningen (House,
1981; Jeding et al., 1999; Karasek & Theorell, 1990). Krav, kontroll och socialt stöd
tycks uppenbarligen spela stor roll för individens upplevda psykosociala arbetsmiljö och
täcker en stor del av den. Samtidigt framgick det även ur resultatet att det finns ett antal
branschspecifika hälsorisker. De är viktiga att ta hänsyn till eftersom de ger en djupare
förståelse för upplevda hälsorisker i specifika yrken och samtidigt visar att det kan
finnas andra dimensioner att ta hänsyn till utöver de som ingår i krav-kontrollmodellen,
än en gång vanlig kritik mot modellen (Karasek & Theorell, 1990). Den kvalitativa
aspekten av denna studie ger även de generella riskfaktorer som upplevts en djupare
innebörd till dessa övergripande domäner, exempelvis vad krav egentligen innebär för
individen. Resultatet ger en god inblick i exakt vad det är som kan upplevas som höga
krav, låg kontroll och bristande socialt stöd, såsom svårtillfredställda förväntningar från
kunder m fl, att vara beroende av andra och att inte få tillräckligt med erkännande från
arbetsgivaren. Det kan inte fångas på samma sätt i dem sedvanliga krav-
kontrollundersökningarna som görs med kvantitativa metoder, och ger stora möjligheter
för arbetsplatser att se exakt var insatser kan behövas för att minska den arbetsrelaterade
ohälsan. Således indikerar resultatet även att kvalitativa metoder borde ges ett större
utrymme inom den traditionella arbetsmiljöforskningen, om en djupare förståelse
eftersträvs.

Som vi kan förstå av Karasek och Theorells modell (1990) är en av de mest väsentliga
aspekterna växelverkan mellan höga krav och låg kontroll. Föreliggande resultat visar att
det just är höga krav tillsammans med låg grad av kontroll som upplevs vara den största
orsaken när det kommer till stress. Huruvida det sociala stödet har buffrat eller
motverkat höga krav och låg kontrolls negativa inflytande på hälsan vet vi inte i denna
studie då det inte är undersökt. Intervjupersonerna var dock väl tydliga med att ett
uteblivet eller svagt socialt stöd definitivt var negativt för hälsan, i enlighet med vad
tidigare forskare hävdar (Coyne & DeLongis, 1986; Jeding et al., 1999; Russell &
Cutrona, 1991; Uchino, Uno, & Holt-Lunstad, 1999). Denna insikt borde hjälpa både
anställda och arbetsgivare till medvetna försök att verka för välbefinnandet genom ett
gott socialt stöd på arbetsplatsen då det är viktig för samtliga parter, d v s socialt stöd är
essentiellt för individens hälsa och friska medarbetare är viktigt för arbetsgivaren.

En aspekt att ta hänsyn till (vid liknande studier) är att personer ofta utifrån personlighet
väljer eller intresserar sig för vissa yrken. Det påverkar förmodligen hur den
psykosociala arbetsmiljön upplevs, då individer med likartade intressen och
grundläggande personlighetsdrag, förmodligen upplever miljön mer lika jämfört med en
individ men en helt annan typ av grundläggande karaktärsdrag. Det kan även vara
riktningen för påverkan går åt motsatt håll, d v s att personligheten kan påverkas av
yrket. Arbetar en individ i ett yrke där vissa egenskaper krävs så kan det väl vara så att
dessa egenskaper blir mer tydliga och framträdande under arbetets gång. Intressant vore
att jämföra individer i samma yrke och möjligtvis på samma arbetsplats. Då har du i viss
mån i allafall möjlighet att undersöka personlighet och upplevelse av arbetsmiljö utan att
andra faktorer inverkar, exempelvis yrket i sig, typ av ledningsstrategi och klimat inom
organisationen osv.
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Vad betyder personligheten för förhållningssätt till hälsoriskfaktorer?

I enlighet med tidigare presenterad teori använde individer som dominerades av
neuroticism respektive vänlighet ett emotionsfokuserat förhållningssätt (Holahan &
Moos, 1987; Maitlin et al., 1990; O’Brien & DeLongis, 1996; Parkes, 1986; Vitaliano et
al., 1987; Wethington & Kessler, 1990) och extroverta personer nyttjade i huvudsak ett
problemfokuserat förhållningssätt (Hooker et al., 1994; McCrae & Costa, 1986; Parkes,
1986; Rim, 1986). Således tillkom inget nytt inom dessa dimensioner i föreliggande
studie, men däremot bekräftar dessa kvalitativa resultat tidigare kvantitativa studier. Mer
intresseväckande är intervjupersoner, som karaktäriserades av extraversion, vilka
berättar att misslyckade försök och ineffektiva resultat av en copingstrategi har lett till
att de bytt förhållningssätt. Enligt Bolger och Zuckerman (1995) samt Gunthert et al.
(1999) finns det samband mellan valt förhållningssätt samt effektivitet utav det, vilket
tycks skildras hos dess personer. Vi kan se en skiftning i beteende som ett direkt resultat
av det tidigare beteendets effektivitet. Med tanke på de hälsoeffekter som ineffektiv
coping medför är essentiellt att arbeta för att individen ska använda sig av en god
strategi vid upplevda hälsorisker i arbetsmiljön. Således borde det ligga i både
organisationens och individens intresse att bibehålla en effektiv copingstrategi som ett
steg i att medvetet agera för välbefinnandet. Det skulle kunna underlättas genom att
arbeta för en organisation och ett organisationsklimat som tillåter de anställda att agera
på ett hälsobefrämjande sätt. Som resultatet visade kunde det finnas brister i hur
organisationen reagerade när individen försökte påtala en riskfaktor, vilket gjorde att hon
på annat sätt. Likaså vittnade intervjupersoner om tillfällen då de ”fått skit” när de
försökte eliminera det upplevda problemet. Det är just vid sådana tillfällen vi kan se
sambandet mellan copingstrategi och effektiviteten av det (Bolger & Zuckerman, 1995;
Gunthert et al., 1999). Ytterligare ett sätt för individen att nyttja en god coping är att
genom organisationen tar upp hälsorisker och diskuterar med dem anställda vad de
själva upplever är viktiga stödfaktorer för att kunna hantera dessa effektivt (sett ur
coping- och hälsoperspektiv).

I dimensionen öppenhet använde personerna i huvudsak ett problemfokuserat
förhållningssätt. Det är intressant eftersom det strider mot tidigare undersökningsresultat
som menar att en emotionsfokuserad coping nyttjas (O’Brien & DeLongis, 1996) eller
att det inte finns något samband mellan öppenhet och förhållningssätt (Watson &
Hubbard, 1996). Då mönstret är starkt bland dessa personer så bör det vidare utredas
huruvida vad som karaktäriserar denna personlighetsdimension gällande förhållningssätt.
Då forskare tidigare konstaterat att det föreligger ett samband mellan personlighet och
coping bör det således föreligga inom samtliga personlighetsdimensioner, i kontrast till
vad Watson och Hubbard (1996) hävdar. Dock bör det göras djupare och större studier
för att se vad för copingstrategi som karaktäriserar öppna personer. Skulle det gå i linje
med mitt resultat eller med O’Brien och DeLongis (1996)?

Studien bekräftar även att teori som hävdar att personer med ett problemfokuserat
förhållningssätt även använder sig av en emotionsfokuserad sådan vid tillfällen. Enligt
teori förekommer detta hos extroverta personer (Amirkhan, Risinger & Swickert, 1995;
Bolger, 1990; Bolger & Schilling, 1991; Hooker, Frazier & Monahan, 1994; McCrae
och Costa, 1986; Nakano, 1992; Parkes, 1986; Rim, 1986; Watson & Hubbard, 1996;
Vollrath & Torgersen, 2000) men har inte tidigare konstaterats bland de andra
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personlighetsdimensionerna. Individer (dominerade av extraversion, vänlighet och
öppenhet) tycks således utvärdera och göra en bedömning av hur mycket energi
personen behöver lägga ner vid respektive förhållningssätt och vad ett troligt resultat av
det skulle vara, i relation till hur stor risken upplevs. Det här tyder på att
situationsbundna faktorer även kan ha betydelse för copingstrategi, likväl som
personlighet. Om detta fenomen kan härröras till huruvida individen upplever kontroll
eller inte i situationen är oklart men det är möjligt (Folkman et al., 1986a; Folkman, et
al., 1986b), men det kan även bero på personlighetsfaktorer såsom hur bra
självförtroende individen har, locus of control, hardiness m m. Betyder föregående
resonemang att förhållningssättet ett mått på hur stor riskfaktorn upplevs som? Det
skulle kunna vara så, men samtidigt visar resultatet att det finns individer som använder
sig av samma typ av coping oavsett styrkan i riskfaktorn. Det visades tydligast hos
individer som använder sig av ett emotionsfokuserat förhållningssätt, de nyttjade inte vid
några tillfällen problemfokuserad coping. Som tidigare konstaterats är det interaktionen
mellan höga krav och låg kontroll som oftast är orsaken bakom upplevd stress på
arbetsplatsen (Karasek och Theorell, 1990) och kan eventuellt påverka copingstrategi. Så
beroende på situationsfaktorer såsom samspelet mellan krav, kontroll och upplevelsen av
socialt stöd agerar individen efter utvärdering, med en större tendens till vissa typer av
förhållningssätt. Det vore intressant att göra ännu djupare studier inom just detta, för att
utreda huruvida copingstrategi till viss del speglar upplevelsen arbetsmiljön, vilket i sig
motsäger teorin om att personlighet ger förhållningssätt.

Även om vissa av resultaten inte är helt eniga avseende personlighetsdrag och
förhållningssätt så kan mönster skönjas, vilka får stöd av tidigare studier. Det tyder på att
personlighet har en betydande roll vid val av copingstrategi vid upplevda risker i den
psykosociala arbetsmiljön. I det fall där inga tydliga mönster kunde urskiljas,
exempelvis i personlighetsdimensionen samvetsgrannhet, kan det bero på att antalet
individer som domineras av den personligheten inte varit tillräckligt många för att kunna
urskiljas. Det kan även bero på att det inte finns något samband, enligt viss teori
(Watson & Hubbard, 1996). Då det finns tydligare mönster mellan de andra
personlighetsdimensionerna och förhållningssätt, torde det dock även finnas mellan
samvetsgrannhet och copingstrategi. Vad betyder resultatet för fortsatta
arbetsmiljöforskningen? En ökad kunskap om hur personlighet påverkar individens
förhållningssätt till risker i arbetsmiljön ger både anställda och arbetsplatser vägledning i
hur de kan arbeta med arbetsmiljörisker. Det skulle kunna göras bl a genom att försöka
skapa en medvetenhet hos individen om vad hon gör som främjar hälsa respektive ohälsa
på arbetsplatsen. Arbetsgivare skulle även kunna (i högre grad än idag) erbjuda
möjligheter för de anställda att lära sig läsa av och förstå sig själv och hur de reagerar
vid stress- och kravfyllda situationer, i förebyggande syfte. Att vidare undersöka olika
aspekter av hur vi kan gå tillväga för att minska den andel oförmögna arbetstagare är
centralt i dagsläget. Ansvaret kan inte enbart ligga hos arbetsgivaren eller individen, utan
båda parterna bör mötas på vägen och göra vad respektive kan.

Kön och ålder kan tänkas vara faktorer som inverkar på resultatet. Intressant vore att se
djupare studier på huruvida det föreligger skillnader mellan åldersgrupper gällande
förhållningssätt, då det skulle vara av både samhällelig nytta och personligt intresse.
Som tidigare tagits upp så kan individer byta copingstrategi av olika skäl och beror det
endast på lärdomar av föregående metod, eller samverkar det med ålder och andra
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erfarenheter såsom självkännedom? En kvantitativ studie skulle ge oss mer information
om detta.

Kritisk granskning och validitet

Kritik kan ges för att den ursprungliga studien inte avsåg studera föreliggande
frågeställning. Det kan ha bidragit till att viktig data inte kommit med i resultatet.
Däremot kan det ha medfört en reducerad risk för intervjuareffekt, då intervjupersonerna
inte upplevt att personlighetsfaktorer varit det centrala i intervjun, vilka kan ha varit
föreliggande för stark intervjuareffekt då individen kan ha ett intresse att framställa sig
själv och sin personlighet i god dager. Vidare kan frågor uppstå huruvida det finns
tillräckligt med data om personlighet, när det inte varit centralt i intervjuerna. Det kan
ses som knapp, direkt data samtidigt som mycket av individens personlighet genomlyser
hela datamaterialet. Att endast se citaten, d v s utan kontext, kan göra att de upplevs som
knapphändiga och att det är svårt urskilja vilken av personlighetsdimensionerna
intervjupersonen ska tillhöra. Viktigt att ta i beaktande är att enskilda citat tillsammans
med intervjun i sin helhet, samt andra aspekter såsom på vilken sätt intervjupersonen
pratar, ligger bakom samtliga analyser i studien.

En distinktion har gjorts mellan omvända, upplevda friskfaktorer och riskfaktorer. En
friskfaktor, exempelvis fortbildning i arbetet, skulle kunna vara en riskfaktor för hälsan
om den var frånvarande, d v s att individen upplever att det inte finns möjlighet till
vidareutbildning på arbetsplatsen. Däremot har jag valt att inte se omvända friskfaktorer,
som inte tagits upp som rena riskfaktorer, som en risk för intervjupersonens hälsa och
välbefinnande. Detta p g a att det endast skulle kunna vara en riskfaktor, men behöver
inte vara det. Möjlighet till fortbildning kan vara positivt för individens hälsa samtidigt
som frånvaron av det inte saknas, utan det är ett plus om det finns, men inte negativt om
det inte finns.

Konsistenskriteriet kan ses som uppfyllt då mina tolkningar är konsistenta med data och
även varandra. Koherens finns mellan data och de analyser som gjorts på dessa, samt
dess slutsatser, d v s det finns inget motsägelsefullt. Trots den diskussion som ofta
uppkommer, huruvida resultat från kvalitativa studier går att generalisera, så anser jag att
generaliserbarheten i föreliggande studie bör ses som god – i den kontext det är studerat.
Intervjuerna är gjorda med tjänstemän vilket i många avseenden skiljer sig från arbetare,
så över dessa gränser är generaliserbarheten naturligtvis begränsad. Därutöver, inom
tjänstemannasektorn, upplever jag att generaliserbarheten är god. Vidare är
samstämmigheten god, då resultat inte avviker mycket från tidigare presenterad teori.

I ett ytterligare steg att se över studiens validitet genomfördes en forskartriangulering.
En doktorand vid Stockholms universitet läste genom tre intervjuer och analyserade
dessa med samma metod som jag själv använt och resultatet stämde väl överens med
mina egna analyser.

Studiens användbarhet anses vara stor då ett relativt nytt angreppssätt nyttjats och
därigenom har en djupare kunskap och förståelse av personlighetens betydelse för
individens upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön har uppnåtts. Ett kvalitativt djup
har även givits till innebörden av krav, kontroll och socialt stöd, vilket inte fångas av de
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traditionella kvantitativa studierna. Detta banar väg, inte bara inom tjänstemannayrken,
för vidare forskning om hur vi ska komma till bukt med den stora andelen
arbetsoförmögna i samhället.

En god förståelse betraktas som uppnådd i studien då relationen mellan individens
personlighet, förhållningssätt till samt upplevda riskfaktorer (för hälsan) i den
psykosociala arbetsmiljön har studerats och redovisats på ett adekvat sätt. Ett större eller
andra perspektiv av personlighet (exempelvis hardiness, self-efficacy, positivism och
negativism mm) skulle även kunna studeras tillsammans med Big Five, men då krävs i
första hand en omfattande kvantitativ undersökning.

Vidare anser jag att resultatets meningsfullhet även är god då frågeställningarna
besvarats och det inte föreligger motsägelsefulla resultat. Under hela studien har jag
varit medveten om min egen förförståelse och perspektiv, som receptivt i min hållning.
Medvetenheten om detta kan ses som reducerad risk för att jag själv ska ha påverkat
resultatet på något sätt.

Slutsatser

Resultatet från föreliggande studie stämmer in i vad tidigare forskning säger angående
relationen mellan individens personliga egenskaper och copingbeteende. Personligheten
tycks ha betydelse för hur individen förhåller sig till upplevda risker mot hälsan i
arbetsmiljön i form av grundläggande egenskaper, motiv och tankemönster, d v s
uppfattas vara förankrat i bl a individens disposition. I de situationer individen använder
sig av ett samspel mellan olika typer av copingstrategier kan det bero på
situationsbundna faktorer, såsom hur mycket tid och ork personen har samt eventuella
(förväntade) resultat av respektive strategi.

Studien verifierar även samt ger en kvalitativ innebörd till de hälsoriskfaktorer som
tidigare framkommit i kvantitativ arbetsmiljöforskning. Hos de flesta är krav, kontroll
och socialt stöd olika dimensioner som ligger bakom mycket av individens upplevda
psykosociala arbetsmiljö, men denna studie visar att det även finns yrkesspecifika
faktorer som bör uppmärksammas.

För att summera studien kan vi säga att (upplevt) arbetsmiljöförhållande påverkar
individen som i sin tur (beroende på personlighet) hanterar situationen på olika sätt, och
oavsett om det är copingstrategin är problem- eller emotionsfokuserad, beteendemässig,
fysiologisk eller psykologisk – så kan det en betydande effekt på hälsan.
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