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Den pågående globala finanskrisen har satt sina spår i svensk ekonomi. 
BNP sjunker och trots finanspolitiska åtgärder ser den närmaste 
framtiden mörk ut ur ett ekonomiskt perspektiv. Nedläggningar av 
företag och uppsägningar har blivit en oundviklig konsekvens. En 
uppsägning kan ge psykiska effekter på individen och syftet med denna 
studie var att undersöka om en individs personlighet kan ha någon 
inverkan på psykisk ohälsa vid nedläggning av arbetsplats. Data 
insamlade på en fabrik (n=151) som tvingats till nedläggning användes. 
Multipel regressionsanalys visade att ett högt värde på egenskapen 
neuroticism ökade risken för psykisk ohälsa vid nedläggning. Resultatet 
visade också att personlighetsegenskapen samvetsgrannhet kan ha en 
positiv effekt för psykisk ohälsa vid nedläggning. Vad uppsägning i 
samband med nedläggning har för betydelse för resultatet i förhållande 
till annan uppsägning diskuteras. Diskussionen belyser även vikten av 
att arbetsgivare och samhället har vetskap om personlighetens inverkan 
på självskattad psykisk ohälsa. 

Under hösten 2008 drabbades stora delar av världen, däribland Sverige, av en svår 
konjunkturnedgång och finanskris. Stora företag och banker tvingades i konkurs, 
investeringar sjönk och arbetslösheten ökade. Ekonomer och finansanalytiker förutsade 
att Sveriges BNP kommer att sjunka med fyra procent under 2009 och att en nedgång 
även sker 2010. Regeringen satte in finanspolitiska åtgärder och Riksbanken sänkte 
reporäntan. Trots dessa försök att stabilisera ekonomin kommer arbetslösheten att öka 
kraftigt de kommande två åren (Konjunkturinstitutet). Under hösten och vintern 
2008/2009 varslades nästan 100 000 personer om uppsägning i Sverige
(Arbetsförmedlingen). Under det fjärde kvartalet 2008 var arbetslösheten 6,5 procent 
och spås 2010 vara 10,7 procent (Konjunkturinstitutet). Många av de personer som 
under vintern varslades blev under våren uppsagda. Studier har visat att otryggheten 
och oron för att bli uppsagd kan ge psykiska konsekvenser och innebära förändrade 
attityder gentemot arbetet (Hellgren & Sverke, 2003). Nedstämdhet, oro och stress är 
några av de psykiska påföljder som arbetslöshet kan ge. Arbetslösheten i sig kan öka 
risken för psykisk ohälsa och det faktum att den privata ekonomiska situationen 
förändras ökar också risken för psykiska problem (Rantakeisu, Starrin & Hagquist, 
1999). Upplevelser av orättvisa och diskriminering kan skapas i samband med 
nedskärning. Lojaliteten och tilltron för företaget kan bli sämre och glädjen inför 
arbetet kan upphöra. Dessutom är det vanligt att effektiviteten och produktiviteten 
minskar (Parker, Chmiel & Wall, 1997). 

* Ett stort tack till min handledare, Victoria Blom, för allt stöd och engagemang och framförallt viktiga 
synpunkter. Jag vill även tacka Lars Häsänen för det empiriska bidraget vilket studien bygger på. 
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Arbetslösheten kan även medföra att sociala relationer, hälsa och beteende förändras på 
sikt och sjukskrivningarna ökar (Kivimäki, Vahtera, Pentti & Ferrie, 2000). Vid 
nedläggning av en hel arbetsplats är arbetslösheten inte självförvållad eller personlig. 
När alla anställda blir uppsagda försvinner känslan av stigmatisering. Vid besked om 
nedläggning infinner sig ofta en initial chock hos de anställda. Hos många kan en 
känsla av hopplöshet infinna sig medan andra ser krisen som en möjlighet till nya 
aktiviteter (Wigblad, 1995). 

Vid nedläggning av en arbetsplats upplever de anställda sig ofta svikna av ledningen 
och det psykologiska kontraktet, bestående av explicita och implicita förväntningar på 
arbetsgivaren, kan skadas eller brytas (Robinson, 1996). I sin avhandling om psykiskt 
välbefinnande och arbetslöshet problematiserar Hallsten (1998) kring de hälsomässiga 
konsekvenserna av arbetslöshet. Identifiering, dagliga rutiner och ekonomisk situation 
är några exempel på omständigheter som påverkas av arbetslöshet. Forskning har visat 
att det finns ett samband mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa (Hallsten, 1997). 
Arbetslösa mår psykiskt sämre än arbetande personer. Hur stora de psykiska 
hälsoeffekterna hos den arbetslöse blir beror på en rad olika förhållanden som 
exempelvis kön, ålder, ekonomisk ersättning, socialgrupp etc. (Hallsten, 1998). 
Lehtinen (1984) framhåller att psykisk hälsa är en resurs som riskerar att minskas vid 
arbetslöshet då många människors sociala förhållanden förändras. Arbetet i sig kan ofta 
tillfredsställa många av individens behov och även innebära chanser till personlig 
utveckling och självförverkligande. När individen förlorar arbetet kan dessa möjligheter 
försvinna trots att behoven finns kvar. 

Psykisk ohälsa
Enligt en rapport från Statens folkhälsoinstitut (Ljungdahl, Malmgren & Bremberg, 
2007) blir lindriga psykiska besvär allt vanligare hos befolkningen. Värst drabbade av 
dessa besvär är unga kvinnor. År 2005 led 20 till 40 procent av den svenska 
befolkningen av psykisk ohälsa enligt Stefansson (2005). Symtom som ångest, oro, 
ängslan och trötthet kännetecknar lindrig psykisk ohälsa (Danielsson et al., 2009). 
Ångest är en psykisk reaktion av fruktan som hjälper kroppen att förbereda sig för att 
hantera stora faror. Vid ångest upplever individen fysiska symtom som exempelvis 
muskelspänningar, svettningar, hjärtklappning och tryck i kroppen. Ångest kan variera i 
styrka från lätt oro till stark rädsla. Ängslan och oro kan betraktas som lindrigare 
symtom av ångest. Störd sömn eller sömnlöshet kan vara konsekvenser av oro och 
ängslan och leder till ständig trötthet (Egidius, 2005). Studier har visat att det psykiska 
välbefinnandet hos både kvinnor och män ökar med stigande ålder till individen når en 
ålder av drygt 80 år, då man kan se en minskning i det psykiska välbefinnandet 
(Wadman, Paulsson & Boström, 2007). Individer som lider av psykisk ohälsa kan 
uppleva svårigheter i att hantera och bemästra påfrestande situationer (Hallsten, 1998). 

Det finns ingen självklar definition av begreppet psykisk ohälsa eftersom det inte 
existerar några specifika avgränsningar och forskare har olika synpunkter på dess 
verkliga innebörd. Warr (1990) framhåller att begreppet psykisk hälsa innebär frånvaro 
av lidande och nedstämdhet, och närvaro av lust och tillfredsställelse. En annan 
interpretation av begreppet gör Jahoda (1958) som menar att psykisk hälsa återger den 
åsikt varje individ har om sig själv och sin omgivning. Hallsten (1997) antyder att 
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psykisk hälsa och livskvalitet kan ha vissa likheter i den mening att man med hjälp av 
hälsan kan förverkliga vitala mål vilka medför välbefinnande och livskvalitet. 1946 
fastställde World Health Organization en definition av begreppet hälsa som trädde i 
kraft 1948; ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller funktionshinder”. 

Till följd av att det inte finns en allmängiltig definition av psykisk ohälsa har fenomenet 
operationaliserats på flera sätt. Förutom de många skalor som finns för att mäta 
specifika uttryck för psykisk ohälsa, som utbrändhet, depression eller ångest finns 
också ett antal som avser mäta generell psykisk ohälsa. General Health Questionnaire är 
ett välanvänt instrument som används i olika sammanhang och mäter självskattad lindig 
psykisk ohälsa (Banks et al., 1980; Hankins, 2008). Job-induced tension är en annan 
estimerad självskattningsskala som mäter arbetsrelaterad anspänning i olika former 
(House & Rizzo, 1972). Studier har visat att finns signifikanta samband mellan hög 
grad av job-induced tension och utbrändhet. Hög andel av job-induced tension innebär 
större risk för utbrändhet (Graham, 1991).

Tänkbara faktorer som kan påverka det psykiska tillståndet är bland annat biologiska 
och kognitiva förmågor samt miljöns utformning. Studier har visat att kön, ålder, 
genetisk sårbarhet och personlighet har betydelse för en individs psykiska hälsa
(Hallsten, 1998). Det psykiska välbefinnandet är relativt och föränderligt. Olika 
människor har olika förutsättningar och det är viktigt att sätta den enskilde individen i 
centrum vid utvärdering av den psykiska hälsan (Stefansson, 2005). Risken för att en 
individ som varit med om svåra omständigheter i livet utvecklar psykisk ohälsa beror 
bland annat på individens personlighet. Utan att ta hänsyn till en persons personlighet 
är det svårt att kunna förstå de upplevda besvären och hur de tar sig uttryck (David & 
Suls, 1999). 

Personlighet
En individs personlighet består av grundläggande, delvis ärftligt betingade 
egenskapskomplex. Dessa egenskaper är biologiska och psykologiska och ligger till 
grund för tankar, känslor och därmed det mänskliga handlandet (Egidius, 2005). 
Faktorer som påverkar personligheten är bland annat motivation, sysselsättning, 
intelligens och demografi. Personligheten hos en människa förändras över tid men 
anses ändå vara relativt konstant (McCrae & Costa, 1982). Den mänskliga 
personlighetens dimensioner har länge varit ett ämne som intresserat forskare och 
många teorier och modeller har frambringats. Syftet med forskningen kring 
personlighet är att utröna vad den mänskliga personligheten består i samt hur den ska 
mätas och beskrivas (Larsen & Buss, 2005). McCrae och Costas (1985) forskning 
under 1970-80-talet utmynnade i en femfaktormodell. Modellen har sin vetenskapliga 
grund i traitpsykologi, som är en gren av psykologin som med hjälp av 
personlighetsdrag vill beskriva den mänskliga personligheten. Femfaktormodellen 
består av fem dimensioner; neuroticism, extraversion, öppenhet, vänlighet och 
samvetsgrannhet (Costa & McCrae, 1992). Individer besitter dessa fem egenskaper i 
olika stor utsträckning. Vid mätning av de fem faktorerna placeras individen högt eller 
lågt på en skala för respektive egenskap, se Tabell 1. sid. 6.
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Neuroticism.
Personlighetsdimensionen neuroticism syftar till att förklara en individs emotionella 
stabilitet. Avsaknaden av emotionell stabilitet gör att personer som har högt värde på 
skalan över neuroticism har svårigheter i att hantera kravfyllda situationer utan att bli 
stressade, nervösa eller osäkra (Schwebel & Suls, 1999). Man kan mäta graden av 
neuroticism genom att se i vilken utsträckning en individ upplever negativa affekter och 
hur den kan hantera sina emotioner i olika sammanhang (Costa & McCrae, 1992). 
Individer med hög grad av neuroticism har lätt för att bli arga, irriterade, känna oro, 
ångest, nervositet, osäkerhet och upplevs ofta som emotionella i största allmänhet. 
Negativa affekter är normalt att uppleva men hos en person som tenderar att ligga högt 
på skalan över neuroticism dominerar dessa emotionella känslor under lång tid, vilket 
kan påverka individens förmåga att fatta riktiga beslut samt tänka klart och logiskt 
(Costa & McCrae, 1992; Ilies & Judge, 2002). 

Extraversion.
Extraversion beskriver individens sätt att interagera med människor i sin omgivning. 
Graden av extraversion bestäms av intensiteten och storleken på den interpersonella 
interaktionen. Typiska tecken för en individ med hög grad av extraversion är en positiv 
inställning till sig själv och andra. De är utåtriktade, sociala, pratsamma, glada och 
dominanta (Costa & McCrae, 1992; Ilies & Judge, 2002).  Dimensionen indikerar ofta 
på att en person är energisk och optimistisk. De vill gärna vara med i olika 
sammanhang och undviker inte situationer där de tvingas till möte med okända 
människor. Extroverta individer trivs med att vara i centrum då behovet av social 
stimulans är stort. De får ofta ett stort socialt kontaktnät tack vare att de är utåtriktade 
och aktiva (Barrick, Mount & Gupta, 2003). Nya erfarenheter och möten med nya 
människor lockar en extrovert person. Ofta upplever de att olika situationer blir 
utmaningar snarare än problem. De bemöter krav och stress med en positiv inställning. 
De sociala relationerna präglas av värme, optimism, hög energinivå samt sällskaplighet 
(Ilies & Judge, 2002).  

Öppenhet.
Dimensionen öppenhet syftar till att beskriva individens förmåga att vara öppen inför 
nya intryck och situationer (Barrick et al., 2003). En person med hög grad av öppenhet 
kan ta till sig nya erfarenheter och är nyfiken på det okända. Egenskapen att kunna ta 
emot nya intryck gör att öppna personer gärna söker utmaningar och känner nyfikenhet 
och glädje inför det okända. Öppenhetsdimensionen kännetecknas ofta av egenskaper 
som kreativitet, fantasifullhet, känslomedvetenhet samt nyfikenhet (Ebert, Tucker & 
Roth, 2002). En öppen person upplevs ofta som intellektuell och flexibel då den ofta 
kan hitta nya infallsvinklar och lösningar på problem. Dimensionen är även korrelerad 
till hög kognitiv förmåga och anses av många vara eftersträvansvärd (McCrae, 1996). 
Då individer med hög grad av öppenhet ofta är uppfinningsrika och kreativa utvecklar 
de ofta en logisk sida och tack vare att de är nyfikna på nya utmaningar och människor 
lär de sig mycket. De söker spänning, variation och komplexitet och har många 
intresseområden (McCrae, 1996).
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Vänlighet.
Vänlighet beskriver interpersonella egenskaper som hjälpsamhet, samarbetsvillighet, 
pålitlighet och rättframhet (Ebert et al., 2002). Vänliga personer är snälla, trofasta, 
varmhjärtade och vänskapliga. De skildras ofta som varma och generösa personer som 
bryr sig om sina medmänniskor. De tror gott om andra och har en positiv syn på 
människan (Costa & McCrae, 1992). Omgivningen uppfattar den vänlige som 
trovärdig, sympatisk och samarbetsvillig med en önskan om att hjälpa andra. Låga 
värden på skalan över vänlighet skulle innebära cynism, arrogans och själviskhet. 
Individer som ligger högt på skalan över vänlighet prioriterar att samarbeta och kan 
ibland föredra att arbeta i grupp eftersom de ofta fungerar bra i interaktion med andra
(Furnham, 2008). Vänliga personer kan uppfattas som godtrogna och naiva då de ofta 
tror gott om andra och är förlåtande till sin natur. De värnar om sociala kontakter och 
ställer gärna upp och kompromissar om en situation uppkommer då en social kontakt 
står på spel (McCrae & Costa, 1985).

Samvetsgrannhet.
Samvetsgrannhet är personlighetsdimensionen som beskriver hur organiserad, resolut, 
målfokuserad och prestationsorienterad en individ är. Karaktärsdrag som kännetecknar 
den samvetsgranne är pålitlighet, noggrannhet, god förmåga att organisera, planera och 
förutse tänkbara scenarion i olika sammanhang. Ofta har den samvetsgranne höga krav 
på dig själv och på sin prestation. Förväntningarna införlivas ofta då de är noggranna 
och envisa. De ger sig inte utan att ha uppnått goda resultat, arbetar hårt för att nå sina 
mål och vill ogärna lämna en uppgift ogjord (Costa & McCrae, 1992; Larsen & Buss, 
2005). Egenskaperna gör ofta att individen kan fokusera på långsiktiga mål och avstår 
från impulser och snabba belöningar. Den samvetsgranne inser vad som krävs för att nå 
målen och förstår att det inte finns smidiga lösningar på alla problem. Ibland måste ett 
arbete genomföras trots att det kan anses tråkigt eller svårt. Självdisciplin och 
motivation dominerar hos samvetsgranna personer vilket gör att de kan prestera i 
kravfyllda situationer. De har ett behov av att prestera och står emot impulser och kan 
kontrollera sina egna, de är uthålliga och ordentliga (Ebert et al., 2002). 

Psykisk ohälsa och personlighet
Forskning visar att psykisk ohälsa och personlighet i många sammanhang korrelerar. 
Flera studier har genomförts där man undersöker sambanden mellan dessa variabler och 
resultaten är likartade. Exempelvis har undersökningar visat att personlighets-
dimensionen neuroticism korrelerar positivt med psykisk ohälsa. Detta kan bero på att 
en individ som ligger högt på skalan över neuroticism har svårt att känna 
tillfredsställelse och trygghet (Furnham & Cheng 1999; Schwebel & Suls, 1999). Enligt 
bland andra Costa och McCrae (1980) finns ett samband mellan neuroticism och ångest 
och depression. Individer med låga värden på personlighetsdimensionen neuroticism 
uppfattar däremot sin psykiska hälsa som god (Ebert et al., 2002). Personlighets-
egenskapen extraversion korrelerar negativt med psykisk ohälsa. Personer som ligger 
högt på skalan över extraversion har generellt sett god hälsa. Detta kan bero på att 
extraversion tyder på ett avslappnat, socialt och glädjefullt liv då den extroverte möter 
utmaningar med optimism (Costa & McCrae, 1980; Furnham & Cheng 1999). Ilies och 
Judge (2002) påvisade i enlighet med dessa resultat att extraversion korrelerar negativt 
med depression. Mellan personlighetsdimensionen extraversion och delaktighet i 
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sociala aktiviteter fann Furnham och Cheng (1999) ett positivt samband. Extroverta 
individer har förmågan att känna glädje och lycka och har ofta ett stort socialt 
kontaktnät som ger stöd under svåra perioder i livet. När det gäller dimensionen 
öppenhet finns det inga direkta kopplingar till psykisk ohälsa (McCrae, 1996). Costa 
och McCrae (1992) fann i sin forskning ett svagt negativt samband mellan ett högt 
värde på skalan över vänlighet och psykisk ohälsa. Gällande dimensionen 
samvetsgrannhet visar studier att samvetsgranna individer undviker svårhanterliga 
situationer för att minska den psykiska påfrestningen. Det finns ett svagt negativt 
samband mellan samvetsgrannhet och psykisk ohälsa, dimensionen korrelerar bland 
annat negativt med ångest (Barrick et al., 2003; Costa & McCrae, 1992).

Tabell 1. Översiktlig sammanfattning av femfaktormodellen.

Den rådande globala ekonomiska krisen drabbar många människor då arbetslösheten 
ökar. Arbetslöshet kan leda till psykisk ohälsa som oro och depression (Granberg, 
2003). Det är av stor vikt att veta vad som kan påverka den psykiska ohälsan vid 
nedläggning av arbetsplats då denna är en stor samhällskostnad och ett lidande för 
individen. Denna studie belyser relationen mellan personlighet och självskattad psykisk 
ohälsa. Syftet med föreliggande studie var att undersöka om en individs personlighet 
har någon inverkan på självskattad psykisk ohälsa vid nedläggning av arbetsplats. 
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Metod

I denna studie har redan existerande insamlat material använts. Datamaterialet samlades
in av Lars Häsänen, forskare på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. 
Organisationen där data insamlades var ett dotterbolag till ett stort tillverkningsföretag 
beläget i stadsmiljö i Sverige. En stor organisationsförändring hade skett på fabriken 
vilket ledde till outsourcing av många funktioner. År 2005 beslutades om nedläggning 
av fabriken och den slutgiltiga nedläggningen skedde i början av 2008. Organisationen 
bestod av sex olika enheter (produktion, kvalité, teknik, administration/HR/ekonomi) 
och antalet anställda var 500. Av dessa var 200 industriarbetare och 300 tjänstemän. 

Datainsamling och undersökningsdeltagare
Data samlades in vid två tillfällen under 2006 och 2007 genom frågeformulär. Dessa 
frågeformulär delades ut i två former, dels genom frågeformulär via Internet och dels 
som papperskopia. Information om samtycke och konfidentialitet fanns med i 
frågeformulären och inga belöningar eller incitament erbjöds. Vid det första 
insamlingstillfället (1 februari 2006) delades 451 frågeformulär ut och svarsfrekvensen 
blev 62 procent. Alltså kunde 281 enkäter användas. Vid det andra tillfället (2 februari 
2007) delades frågeformulär ut till dem som deltog i den första insamlingsperioden. Vid 
det andra insamlingstillfället hade 40 personer förlorat sina arbeten och kunde därför 
inte medverka. Resultatet av det andra insamlingstillfället blev 154 returnerade enkäter 
vilket var en svarsfrekvens på 54 procent. Tre av dessa enkäter kunde inte användas 
vilket ledde till 151 användbara enkäter. Respondenterna bestod av 48 procent kvinnor 
och 52 procent män mellan 24 och 60 år (M=42, sd=9,38). Medelåldern för kvinnor var 
44 år och för männen 42 år. I föreliggande studie användes data från 2007 (n=151). 

Psykisk ohälsa
Skalorna som användes för att mäta självskattad psykisk ohälsa var General Health 
Questionnaire och job-induced tension. General Health Questionnaire (GHQ) mäter 
lindrig psykisk ohälsa och utvecklades av Goldberg 1972 (Banks et al., 1980). GHQ är 
en av de mest använda skalorna för att mäta psykisk ohälsa. Det lägger störst fokus vid 
depressiva symtom och utvecklades som ett screening-instrument för att kunna påvisa 
mentala förändringar som skett hos individen den senaste tiden (Hallsten, 1998). GHQ 
är ett självskattningstest där deltagaren själv skattar sin mentala hälsa på en fyrgradig 
skala. Frågorna är uppdelade i fyra olika områden som bland annat berör 
sömnsvårigheter, oro, ansträngdhet och temperament. I denna studie användes GHQ 
med 12 frågor vilket är en vanlig variant av testet. Exempel på frågor som mäter 
självskattad psykisk ohälsa i enkäten var: ”Har du det senaste året känt dig olycklig och 
nedstämd?” och ”Har du det senaste året haft svårt att sova på grund av oro?”. Den 
fyrgradiga svarsskalan var: ”Aldrig”, ”Ibland”, ”Ganska ofta” och ”Alltid”. GHQ kan 
identifiera lindrig psykisk ohälsa så som ångest, oro och depression. Instrumentet är väl 
beprövat och utforskat. Tillförlitligheten och giltigheten har undersökts grundligt
(Banks et al., 1980). Job-induced tension avser att mäta den arbetsrelaterande 
anspänningen. Många arbeten innebär en viss psykisk anspänning och job-induced 
tension är ett väl använt instrument för att mäta den självskattade anspänningen
(Bernhard-Oettel, Sverke & De Witte, 2005; Westman & Etzion, 1999). Skalan är 
femgradig från ”Stämmer inte alls” till ”Stämmer helt” och exempel på påståenden som 
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användes i denna studie är: ”Jag arbetar under stor stress och press” och ”Jag har känt 
mig nervös och eller orolig på grund av mitt arbete?”. 

Databearbetning 
Data bearbetades och behandlades i statistikprogrammet SPSS 16.0. Korrelationer och 
multipel regressionsanalys utgör den huvudsakliga bearbetningen. Dessutom 
genomfördes variansanalys för att uppmärksamma eventuella skillnader mellan höga 
och låga värden för varje enskild personlighetsdimension. Uppdelningen av låga 
respektive höga värden för personlighetsegenskaperna gjordes efter medianen. T-test 
genomfördes för att undersöka eventuella skillnader i variablerna kön och yrkesgrupp i 
förhållande till personlighet och självskattad psykisk ohälsa. 

Resultat

För att undersöka samband mellan personlighetsdimensionerna i femfaktormodellen 
och självskattad psykisk ohälsa genomfördes korrelationer i form av Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficient. De resultat som erhölls var en signifikant 
positiv korrelation mellan neuroticism och GHQ (r = 0,413, p < 0,01), se Figur 1, samt 
en positiv korrelation mellan neuroticism och job-induced tension (r = 0,577, p < 0,01), 
se Figur 2. sid. 9.

Figur 1. Korrelation mellan neuroticism och GHQ.
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Figur 2. Korrelation mellan neuroticism och job-induced tension (JIT). 

En multipel regressionsanalys genomfördes med psykisk ohälsa i form av skalorna 
GHQ och job-induced tension som beroende variabel och med 
personlighetsegenskaperna i femfaktormodellen som prediktorer. Resultatet av den 
multipla regressionsanalysen visade att personlighetsegenskaperna neuroticism och 
samvetsgrannhet var signifikanta prediktorer till självskattad psykisk ohälsa. Det fanns 
ett positivt samband mellan neuroticism och psykisk ohälsa samt ett negativt samband 
mellan samvetsgrannhet och job-induced tension, se Tabell 2. En individ med hög grad 
av neuroticism kan, enligt detta resultat, löpa större risk att drabbas av psykisk ohälsa 
vid nedläggning av arbetsplats än vad en person med lägre grad av 
personlighetsegenskapen neuroticism har. En person som ligger högt på någon av de 
andra personlighetsskalorna, som exempelvis samvetsgrannhet, tenderar att inte 
drabbas lika hårt av psykisk ohälsa vid nedläggning av arbetsplats. 

Tabell 2. Medelvärden (M), (standardavvikelser), antal respondenter (N) samt 
Betavärden (β) för General Health Questionnaire (GHQ) och job-induced tension (JIT).

** p < 0,01;  *** p < 0,001
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Cronbachs alfa för GHQ var 0,82 och för job-induced tension 0,89. Vidare var alfa-
värdet för personlighetsskalorna neuroticism 0,60, extraversion 0,59, öppenhet 0,66, 
vänlighet 0,69 samt samvetsgrannhet 0,80. Cronbachs alfa är ett reliabilitetsmått som 
används för att undersöka tillförlitligheten i det insamlade materialet. Ett accepterat 
alfavärde bör ligga över 0,70 (Cronbach, 1951).

För att upptäcka signifikanta skillnader mellan individerna i respektive personlighets-
dimension delades varje egenskap in i två grupper; hög respektive låg, utifrån 
medianen. Med en envägs oberoende variansanalys gjordes jämförelser mellan 
personlighetsdimensionernas höga och låga värden och självskattad psykisk ohälsa. 
Resultatet visade att individer med hög grad av neuroticism var signifikant mer 
benägna att skatta sämre psykisk ohälsa mätt både med GHQ (F(1,149) = 18,606, p < 
0,001), (M låg = 1,826; M hög = 2,117) och med job-induced tension (F(1,149) = 49,622, 
p < 0,001), (M låg = 1,870; M hög = 2,836) än vad individer med lägre värde på skalan 
över neuroticism hade. 

T-test för oberoende mätningar genomfördes för att undersöka eventuella signifikanta 
skillnader i medelvärden mellan kvinnor och män i personlighetsdimensionerna samt 
mellan kvinnor och män i självskattad psykisk ohälsa. Resultatet av t-testen visade en 
signifikant skillnad mellan män och kvinnors medelvärden i personlighets-
dimensionerna vänlighet och öppenhet. Män hade signifikant högre medelvärde på 
vänlighet (t(2,149) = 2,091, p < 0.05), (M = 2,320) och på öppenhet (t(2,149) = 3,094, p < 
0.01), (M = 2,456). Oberoende t-test gjordes även för att identifiera signifikanta 
skillnader i medelvärden mellan kvinnor och män i självskattad psykisk ohälsa. 
Kvinnor skattade sin psykiska ohälsa på skalan GHQ signifikant högre (M = 2,093) än 
vad männen (M = 1,899) gjorde (t(2,149) = 2.782, p < 0.01). På skalan job-induced 
tension fanns ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män. 

T-test gjordes även för att identifiera eventuella signifikanta skillnader i medelvärden 
mellan yrkesbefattningar och personlighetsdimensionerna samt mellan industriarbetare 
och tjänstemän i självskattad psykisk ohälsa. T-testen visade att industriarbetarna hade 
signifikant högre medelvärde än tjänstemännen i personlighetsegenskaperna vänlighet
(t(2,270) = 2,160, p < 0.05), (M = 2,466), öppenhet (t(2,270) = 2,637, p < 0.01), (M = 2,541) 
och neuroticism (t(2,270) = 4,483, p < 0.001), (M = 2,951). Beräkningarna visade också 
att industriarbetarna skattade sin psykiska ohälsa signifikant högre än tjänstemännen på 
skalorna GHQ (t(2,149) = 7,279, p < 0.001), (M = 2,490) och job-induced tension (t(2,269)

= 1,678, p < 0.05), (M = 2,675). 

Diskussion

Syftet med föreliggande studie var att undersöka personlighetens inverkan på 
självskattad psykisk ohälsa vid nedläggning av arbetsplats. För att mäta detta användes 
redan insamlat material från en svensk fabrik som lades ner i början av 2008. 
Datainsamlingen skedde 2007 och behandlade bland annat frågor rörande personlighet 
och självskattad psykisk ohälsa. De anställda visste om att de skulle förlora sitt arbete 
när de fyllde i enkäterna och svaren från enkäterna ligger till grund för denna studie. 
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Data analyserades med multipel regressionsanalys och variansanalys. Av resultatet 
framkom att några av personlighetsegenskaperna i femfaktormodellen hade betydelse 
för välbefinnandet vid nedläggning av arbetsplats. 

Resultatet visade att neuroticism var korrelerat till självskattad psykisk ohälsa för 
skalorna General Health Questionnaire och job-induced tension. Detta resultat ger stöd 
åt tidigare forskning som säger att neuroticism och psykisk ohälsa korrelerar positivt 
(Furnham & Cheng 1999; Schwebel & Suls, 1999). En av anledningarna till att 
individer med hög grad av neuroticism har lättare att utveckla lindriga psykiska besvär 
kan vara att de har svårt att styra sina emotioner. De kan ha problem med att känna 
tillfredsställelse och har lättare för att bli depressiva (Costa & McCrae, 1992; Ebert et 
al., 2002). Personlighetsegenskapen neuroticism kan ha den effekten att den i högre 
grad än andra personlighetsegenskaper påverkar den självskattade psykiska ohälsan.
Individer med hög grad av neuroticism kan alltså ha en tendens att skatta sin psykiska 
ohälsa högre än personer med andra personlighetskaraktärer. Resultatet av studien 
visade också att en person med hög grad av neuroticism löpte större risk att drabbas av 
psykiska besvär vid nedläggning än vad en person med lägre grad av neuroticism hade. 
Det fanns alltså ett samband mellan hur högt individerna skattade sin psykiska ohälsa 
med hur neurotisk individen var. Detta resultat bekräftar Schwebel och Suls resultat 
(1999) som visat att individer med låga värden på personlighetsdimensionen 
neuroticism ofta uppfattar sin psykiska hälsa som god. Ju högre grad av neuroticism 
desto mer mottaglig för psykiska påfrestningar då avsaknaden av emotionell stabilitet 
ökar. 

Av resultatet framkom att det fanns ett negativt samband mellan personlighets-
egenskapen samvetsgrannhet och skalan job-induced tension som mäter självskattad 
psykisk ohälsa. Detta resultat tyder på att individer med hög grad av samvetsgrannhet, 
som innebär egenskaper som prestationsinriktning, målfokusering och noggrannhet, 
tenderade att inte skatta sin psykiska ohälsa lika högt på skalan över job-induced 
tension som personer med andra personlighetsegenskaper som exempelvis neuroticism. 
Mycket forskning har intresserat sig för relationen mellan psykisk ohälsa och 
personlighet. I många fall har samband påträffats mellan dessa variabler. När det gäller 
samvetsgrannhet har studier visat ett svagt negativ samband till psykisk ohälsa (Costa 
& McCrae, 1992). Forskningen på detta område är dock inte lika utforskat som 
exempelvis för personlighetsdimensionen neuroticism. Det finns dock tendenser som 
har visat att samvetsgranna personer inte gärna utsätter sig för situationer som kan 
tänkas blir psykiskt påfrestande för dem. I sammanhang som är svårkontrollerbara eller 
svårhanterliga kan den samvetsgranne välja att avstå. Då samvetsgranna individer ofta 
är duktiga på att förutse situationers utgång och tänkbara scenarion är det lätt för dem 
att undvika de situationer som de bedömer som psykiskt riskfulla (Barrick et al., 2003). 
Att de inte utsätter sig för krävande situationer kan vara en tänkbar förklaring till varför 
samvetsgranna individer verkade må bättre än andra. Dock kan detta flyende beteende 
skapa oro och depression (Larsen & Buss, 2005). Samvetsgranna personer fick ett 
signifikant lägre värde på skalan job-induced tension som mäter arbetsrelaterad 
anspänning. På skalan GHQ, som fokuserar på lindriga depressiva symtom, fick 
samvetsgrannhet inte ett signifikant negativt värde. En möjlig förklaring till dessa 
resultat kan vara att samvetsgranna personer har lättare att hantera den anspänning som 
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job-induced tension mäter tack vare sina egenskaper. De kan använda sina förmågor till 
att organisera, planera och strukturera och därmed reducera den arbetsrelaterade 
anspänningen. Job-induced tension kan sägas mäta beteende i större utsträckning än 
GHQ som är mer inriktad mot hälsa. Samvetsgranna individer är ofta duktiga på att 
kontrollera sitt beteende och sina känslor och det kan vara en förklaring till resultatet. 
Neuroticism korrelerade positivt med båda skalorna vilket tyder på att dessa individer 
har svårt att kontrollera den arbetsrelaterade stressen utan att känna sig oroliga, ängsliga 
eller deprimerade. I en nedläggningssituation kan den samvetsgranne ha sett mer 
långsiktigt och under längre tid ha förberett sig på uppsägning tack vare sin förmåga att 
kunna förutse olika händelser. Genom att den samvetsgranne ser långsiktigt och 
rationellt kan individen upptäcka nya möjligheter och inte bli tyngd av beskeden om 
nedläggning. En person med hög grad av neuroticism har svårare att kontrollera sina 
emotioner och negativa affekter vilket kan leda till lindriga psykiska problem (Larsen 
& Buss, 2005).

Tidigare studier har visat att extraversion korrelerar negativt med psykisk ohälsa. 
Forskning har även funnit svaga negativa kopplingar mellan personlighetsdimensionen 
vänlighet och psykisk ohälsa (Costa & McCrae, 1992). En tänkbar förklaring till varför 
denna studie inte fick fram dessa resultat kan bero på nedläggningssituationen. Denna 
studie bygger på en specifik kontext där nedläggning av arbetsplats står i fokus. Studien 
undersöker enbart den självskattade psykiska ohälsan vilket kan vara en helt annan sak 
än den faktiska psykiska ohälsan. Andra tänkbara anledningar kan vara stickprovets 
omfattning eller felaktiga mätinstrument. 

Vidare visade resultaten av föreliggande studie att det fanns könsskillnader gällande 
personlighetsdimensionerna och självskattad psykisk ohälsa. Män tenderade att vara 
mer vänliga och öppna i sin personlighet än vad kvinnorna var. Kvinnor skattade sin 
ohälsa sämre än vad männen gjorde. Detta resultat går i linje med folkhälsoinstitutets 
rapport om psykiskt välbefinnande. Ljungdahl et al., (2007) beskrev att kvinnor mår 
psykisk sämre än män. Detta kan bero på olika saker som exempelvis arbetsklimat och 
ansvar för hem och familj. Män hade signifikant högre medelvärde för 
personlighetsdimensionerna öppenhet och vänlighet. Studier har visat att vänlighet kan 
ha ett svagt negativt samband med psykisk ohälsa (Costa & McCrae, 1992). Det kan 
dock finnas bakomliggande faktorer som påverkar resultatet av könsskillnaderna. 

Resultatet visade också på signifikanta skillnader mellan yrkesgrupper i 
personlighetsdimensionerna i femfaktormodellen. Industriarbetarna tenderade att vara 
mer neurotiska, vänliga och öppna än vad tjänstemännen var. I linje med annan 
forskning kring personlighet och psykisk ohälsa visade resultatet att industriarbetarna 
skattade sin psykiska ohälsa signifikant högre än tjänstemännen. En av anledningarna 
till att industriarbetarna upplevde mer psykisk ohälsa kan bero på det höga värdet över 
variabeln neuroticism. Å andra sidan tenderar industriarbetarna att även ha höga värden 
på öppenhet och vänlighet vilka kan vara positivt för det psykiska välbefinnandet 
(McCrae, 1996). Dessa egenskaper verkade dock inte kompensera för de neurotiska 
egenskaperna vilket innebar att de mådde psyksikt sämre än vad tjänstemännen gjorde. 
Skillnaderna i självskattad psykisk ohälsa behöver inte härledas enbart till 
personlighetsegenskaper utan beror säkerligen även på bakomliggande faktorer som 
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inte studeras närmare i denna undersökning. En viktig aspekt att ta hänsyn till är 
nedläggningssituationen vilken denna studie koncentrerar sig på. Det kan vara så att 
tjänstemän upplevde sin privata situation som lugnare och mer stabil än vad 
industriarbetarna gjorde. I staden där nedläggningen skedde kan det exempelvis ha 
funnits en brist på nya lediga arbeten inom produktion och tillverkning.

En nedläggningssituation är mycket speciell eftersom alla anställda på företaget blir 
uppsagda. Många gånger har personalen viss vetskap om företagets ekonomiska 
problem men beskedet om nedläggning kan ändock komma chockartat. Känslor som 
uppgivenhet och nedstämdhet är vanligt från både ledning och anställda (Wigblad, 
1995). När det dessutom är kristider i landet med kraftig arbetslöshet kan ett besked om 
uppsägning innebära svåra privatekonomiska problem vilket kan påverka det psykiska 
välbefinnandet negativt. Vad som dock kan vara positivt med nedläggning i förhållande 
till traditionell uppsägning är att ingen person behöver känna sig utpekad eller specifikt 
utsatt (Wigblad, 1995). Alla anställda påverkas på samma sätt i och med uppsägningen. 
Däremot kan de anställdas avgångsvederlag skilja sig åt. Olika faktorer kan spela in i 
hur olika individer uppfattar situationen. En del kan se uppsägningen som en chans till 
omstart och möjlighet till att göra något annorlunda. Andra försonas med beskedet 
genom att se till företagets ohållbara ekonomiska situation. Att vissa individer blir mer 
psykiskt påverkade än andra kan exempelvis bero på personens anställningsbarhet, 
ekonomiska situation, familjeförhållanden, socialt stöd och personlighetsegenskaper. 

Det är av stor vikt att samhället och arbetsgivare känner till de skillnader som finns 
mellan människors personlighetsegenskaper eftersom de kan leda till hälsomässiga 
konsekvenser. Denna studie har, liksom många andra studier, visat att personligheten 
kan ha påverkan på psykisk ohälsa och att graden av psykisk ohälsa varierar med olika 
personlighetsegenskaper. Psykisk ohälsa kostar samhället mycket pengar och är ett 
lidande för individen. Genom utökad kännedom om de samband som finns mellan 
personlighet och psykisk ohälsa kan fler resurser sättas in vid en sådan situation där 
människor riskerar att må dåligt. Man bör dock vara försiktig med sina slutsatser 
gällande den mänskliga personligheten. En individs egenskapskomplex innebär olika 
saker beroende på situationen (Furnham, 2008). Därför kan man inte påstå att samtliga 
individer med högt värde på neuroticism mår sämre av nedläggning än en individ med 
högt värde på exempelvis extraversion.

Fördelar med studier av det här slaget är att arbetsgivare kan uppmärksamma relationen 
mellan personlighet och psykisk ohälsa. Alla människor har en egen personlighet med 
individuella behov men personlighetens karaktär kan säga en del om vilka behov 
individen kan tänkas ha vid olika situationer. Vid en nedläggningsprocess blir alla 
anställda på företaget påverkade men vissa kan må sämre än andra (Hellgren & Sverke, 
2003). Denna studie har visat att personer med hög grad av neuroticism blir mer 
påverkade än andra då de upplever högre grad av psykisk ohälsa. Det är av stor vikt att 
arbetsgivarna förstår de psykiska effekterna som ett besked om nedläggning kan ge och 
förstå att en individs personlighet kan ha inverkan på hur den mår. Att erbjuda hjälp 
och stöd för att undvika sjukdom är därför önskvärt.
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Nackdelar med att arbetsgivare får insikt kring denna typ utav forskning är att 
informationen kan utnyttjas vid anställning och uppsägning. Personlighetstester är idag 
mycket vanligt förekommande vid anställning. Åsikterna krig denna typ av tester är 
många och kritiker menar att de är verkningslösa och inte har den effekt som 
arbetsgivaren önskar. Resultatet som framkommit i denna studie skulle kunna användas 
av arbetsgivare som beslutsunderlag vid uppsägning eller anställning, vilket inte var 
syftet med föreliggande studie. Vid olämplig tillämpning av denna typ av forskning kan 
individers personlighetsegenskaper användas som argument mot deras fortsatta 
anställning vid behov av uppsägning. Om arbetsgivare har vetskap om att individer med 
hög grad av neuroticism riskerar att drabbas av lindig psykisk sjukdom mer än en annan 
individ med andra personlighetsegenskaper kan arbetsgivaren avsiktligt välja att säga 
upp individen med mest neurotiska drag. Sjukskrivningar är kostsamt för ett företag och 
därför vill arbetsgivare behålla individer som inte löper lika stor risk att drabbas av 
sjukdom. Företag som anställer personal kan även utnyttja detta genom att anställa 
personer som är extroverta eller samvetsgranna eftersom forskning visat att de inte 
löper lika stor risk att utveckla psykiska besvär. En individs personlighetskomplex är 
ofta beständig och har många gånger med biologi att göra (Egidius, 2005). Därför har 
en individ svårt att påverka sina egna personlighetsegenskaper. Dessutom finns det 
inget i den här studien som säger vilken personlighetsdimension som utför specifika 
arbetsuppgifter på bästa tänkbara sätt. Alla människor har individuella förmågor och 
kunskaper som kan vara ovärderliga inom ett visst arbetsområde. Att fokusera alltför 
mycket på en individs personlighet kan därför uppfattas som omoraliskt och även 
oekonomiskt. Personlighetstester har blivit kritiserade på grund av svårigheterna i att 
mäta fenomenet personlighet. Personlighet är ett komplext begrepp som inrymmer 
många olika dimensioner. Femfaktormodellen, som använts i denna studie, är ett sätt att 
identifiera egenskaper i den mänskliga personligheten. Det kan finnas bättre och mer 
tillförlitliga instrument för att testa och beskriva personligheten. 

En annan viktig frågeställning är hur man mäter psykisk ohälsa. De skalor som använts 
i föreliggande studie är General Health Questionnaire och job-induced tension. Dessa är 
allmänt accepterade och väl använda inom forskningen men bör likväl ifrågasättas (Hu, 
Stewart-Brown, Twigg & Weich, 2007). Vad psykisk ohälsa egentligen är och hur man 
mäter den finns det många teorier om. Vad skillnaden på självskattad psykisk ohälsa 
och verklig psykisk ohälsa är också en central fråga som påverkar resultatet av studien. 
Att besvara frågor kring psykisk ohälsa och personlighet kan uppfattas känsligt vilket 
kan leda till att respondenterna skattar sin psykiska hälsa som bättre eller sämre än vad 
den i själva verket är. Självskattningstest innebär alltid en viss problematik då det aldrig 
går att undersöka eller garantera att svaren är sanna. Denna företeelse kallas svars-bias 
och kan ha påverkat resultatet (Breakwell, Hammond, Fife-Schaw & Smith, 2007). 
Olika personer uppfattar skalorna på olika sätt och tar sig an och uppfattar frågorna från 
olika perspektiv. För att bli mer säker på att få sanna data kan självskattningstestet 
kombineras med psykologiska tester. För att mäta och fastställa egenskaper i 
personligheten kunde respondenterna få tala med psykolog och genomföra utförliga 
personlighetstester. Gällande psykisk ohälsa kunde respondenterna genomgå en 
omfattande psykologisk utredning. Dessa åtgärder hade ökat tillförlitligheten i studien 
men var praktiskt omöjliga att genomföra. Självskattningstesten som istället användes i 
form av GHQ och job-induced tension är allmänt accepterade och har gott anseende. 
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De används ofta i olika sammanhang och innehar tillfredsställande alfavärden som 
garanterar god reliabilitet. 

Tillförlitligheten i studien är förhållandevis god. Cronbachs alfa visade ett gott resultat 
på skalorna GHQ och job-induced tension. Gällande personlighetsvariablerna varierade 
alfavärdet mellan 0,59 och 0,80. Alfavärdena bör beaktas vid tolkningar av resultatet. 
Ytterligare statistiska analyser bör genomföras för att minska risken för bakomliggande 
variabler och öka giltigheten. De bakomliggande variablerna som antagligen finns, kan 
påverka resultatet och måste därför tas i beaktning. Ett visst bortfall fanns i 
datamaterialet vilket är naturligt men ändå viktigt att poängtera. Denna forskning 
fokuserar på nedläggning av arbetsplats och resultatet kan därför vara svåra att 
generalisera till andra sammanhang. Vid nedläggning uppfattas situationen som 
definitiv och motivationen sjunker. Detta påverkar människans psyke negativt då 
individen inser att hon inte kan förbättra sin situation genom ansträngningar på det 
befintliga företaget. Arbetslöshet ökar risken för psykisk ohälsa i form av oro, 
nedstämdhet, depression och håglöshet (Hallsten, 1998). Dock har liknande resultat 
framkommit i andra studier som undersökt relationen mellan personlighet och psykisk 
ohälsa och därför kan resultaten till en viss del ses som allmängiltiga. 

En uppföljningsstudie skulle kunna undersöka vad som ligger bakom könsskillnaderna 
gällande personlighetsdimensionerna som visade att män tenderar få högre medelvärde 
på egenskaperna öppenhet och vänlighet än vad kvinnor får. Det fanns även 
könsskillnader gällande självskattad psykisk ohälsa som visade att kvinnor skattar sin 
psykiska ohälsa som högre på skalan GHQ. Beror skillnaderna mellan könen på 
biologi, uppfostran eller samhällets normer? Studier har visat att kvinnor mår psykiskt 
sämre än män och denna studie stärker dessa resultat (Stefansson, 2005). 

Det skulle även vara intressant med en studie som undersökte vad skillnaderna mellan
yrkesgrupperna bottnar i. De skillnader som fanns gällande personlighetsdimensionerna 
var att tjänstemännens medelvärde tenderade vara högre än industriarbetarnas för
egenskaperna vänlighet, öppenhet och neuroticism. Industriarbetarna skattade sin 
psykiska ohälsa högre än tjänstemännen på både GHQ och job-induced tension. 
Forskning har visat att det finns ett samband mellan hög grad av 
personlighetsegenskapen neuroticism och psykisk ohälsa (Furnham & Cheng 1999), 
vilket eventuellt kan förklara det signifikanta resultatet gällande neuroticism och 
självskattad psykisk ohälsa bland industriarbetare i föreliggande studie. I framtida 
studier bör skillnaderna i personlighetsegenskaperna mellan tjänstemän och 
industriarbetarna studeras och diskuteras ytterligare. 

Denna studie har identifierat skillnader i självskattad psykisk ohälsa vilket kan bero på 
personligheten, men det kan även finns andra bakomliggande faktorer som exempelvis 
identifiering, arbetsuppgifter, socioekonomisk tillhörighet osv. Framtida forskning kan 
undersöka huruvida personligheten förändras över tid och om den självskattade 
psykiska ohälsan i så fall förändras. Detta kan vara intressant att studera då forskning 
visar att äldre mår bättre än yngre. Fortsatta studier i ämnet kan undersöka huruvida 
nedläggningssituationen har stor betydelse i jämförelse med vanlig uppsägning. Studier 
kan även utröna hur arbetsgivarnas syn på individers olika personlighetsegenskaper ser 
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ut. Det vore också intressant att undersöka om vissa beslut som fattas kan härledas till 
konsekvenserna av individers olika personlighetsegenskaper. 

Sammanfattningsvis har föreliggande studie visat att individer med personlighets-
egenskapen neuroticism i hög grad självskattar sin psykiska ohälsa som högre än vad 
andra personlighetsdimensioner i femfaktormodellen gör. En tänkbar anledning till 
detta resultat är den intensiva upplevelsen av negativa affekter och emotioner som 
individer med neurotiska karaktärsdrag har. Personlighetsegenskapen samvetsgrannhet 
korrelerade däremot negativt med självskattad psykisk ohälsa vilket bland annat kan 
bero på den samvetsgrannes förmåga att planera, organisera och förutse tänkbara 
scenarion i olika sammanhang. Vid nedläggning påverkas alla anställda vilket leder till 
en speciell situation i jämförelse vid uppsägning av enskilda medarbetare. När alla 
anställda blir uppsagda försvinner känslan av utanförskap och ensamhet. Resultaten 
som framkommit i denna studie har haft nedläggningsprocessen i fokus och syftar till 
att visa personlighetens inverkan på självskattad psykisk ohälsa vid nedläggning av 
arbetsplats. Studiens aktualitet beror på den globala ekonomiska krisen som medför att 
många företag tvingas till nedläggning. Under lågkonjunkturen stiger arbetslösheten 
vilket är kostsamt för samhället. Psykisk ohälsa kan leda till sjukskrivningar och 
svårigheter i att ta sig in på arbetsmarknaden ökar också kostnaderna för samhället. Då 
psykisk ohälsa dessutom är en av de faktorer som mest påverkar en individs uppfattning 
om sitt egna hälsotillstånd är det viktigt att arbeta för att förbättra hälsan och ta hänsyn 
till personlighetens inverkan på den. 
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