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Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete var att utföra en arbetskravsanalys för tunneltågförare och 
spårvagnsförare vid Veolia Transport AB. Frågeställningarna var: Vilka personliga egenskaper, 
teoretiska förmågor och värderingar är viktiga i yrket som tunneltågförare och spårvagnsförare? 
Undersökningen gjordes genom intervjuer, enkät och teorier om personliga egenskaper, 
teoretiska förmågor, arbetsvärderingar och interpersonella värderingar. Resultaten visar att de 
viktigaste personliga egenskaperna var ansvar/pliktmedvetenhet, noggrannhet/ordning, 
personlig stabilitet och stresstolerans och att de viktigaste teoretiska förmågorna var perceptiv 
noggrannhet/snabbhet/uthållighet, rumsuppfattning/avståndsbedömning samt 
simultankapacitet medan de viktigaste värderingarna var tydlighet i kommunikationen, 
noggrannhet/ordningsamhet och trygghet/säkerhet. Rekommendationen är att uppdatera 
befintlig arbetskravspecifikation och att se över bruket av testbatteri vid urval och nyanställning 
för att möjliggöra bättre matchning mellan arbetskrav och individ. 
 
Nyckelord: Arbetskravsanalys, Kompetens, Förmåga, Värderingar, Personbedömning, 
Personlighetspsykologi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Abstract 
 
The purpose of this thesis was to make an assessment of work characteristics concerning 
subway and streetcar drivers at Veolia Transport AB. The research questions were: What 
personal traits, values and theoretical abilities are important? The assessment was made through 
the use of interviews, a questionnaire and the Big five theory and theories about ability and 
values. The results show that the most important personal traits were responsibility/sense of 
duty, carefulness/order, personal stability and tolerance of stress and that the most important 
theoretical abilities were perceptive carefulness/rapidity/endurance and spatial and 
simultaneous capacity, while the most important values to have were clearness of 
communication, meticulous/orderly and carefulness/safety. The recommendations are to 
modify the assessment of work characteristics and the usage of the test-battery in assessment of 
person, selection and recruitment, which should facilitate the match between work demands 
and the individual. 
 
Keywords: Assessment of work characteristics, Competence, Ability, Values, Assessment of 
person, Personality psychology. 
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INLEDNING 
 

Veolia Transport AB är ett multinationellt företag som har bedrivit persontrafik världen över 
sedan år 1911 och har i dag verksamhet i 28 länder. Veolia Transport har cirka 7200 
medarbetare i Sverige och hade 2008 ansvar för driften av lokalbanor, spårväg och 
tunneltågtrafik i Stockholm. Företaget har som vision att vara ett ledande serviceföretag inom 
persontrafik med nöjda resenärer och stolta medarbetare (Veolia Transport, 2008).  
 
För att vara ett ledande företag med god konkurrenskraft krävs god matchning mellan individ 
och yrke. Företag använder sig vanligen av arbetsanalys för att kunna ställa personkrav vid 
rekrytering, urval och nyanställning. Dessa personkrav kan även kallas kompetens och återges i 
företagens kravspecifikationer för respektive yrke. Vid rekrytering, urval och nyanställning 
förekommer test som avser mäta olika faktorer såsom personliga egenskaper, teoretiska 
förmågor och värderingar. Dilemmat med dessa test kan vara att de mäter fel faktorer för 
respektive yrke. Detta kan leda till att matchningen mellan individ och yrke blir felaktig, vilket 
resulterar i hög personalomsättning, dyra rekryteringsprocesser och sämre ekonomi för 
företaget (Kahlke & Schmidt, 2000). 
 
Syftet med detta examensarbete var att göra en arbetskravsanalys och då med särskilt fokus på 
personliga egenskaper, teoretiska förmågor och värderingar för yrket som tunneltågförare och 
spårvagnsförare. 
 

Frågeställningarna var: 
- Vilka personliga egenskaper är viktiga i yrket som tunneltågförare och spårvagnsförare? 
- Vilka teoretiska förmågor är viktiga i yrket som tunneltågförare och spårvagnsförare? 
- Vilka värderingar är viktiga i yrket som tunneltågförare och spårvagnsförare? 

 
 TEORETISKT RAMVERK 

 
Arbetsanalys och personkrav 
 
För att klargöra vad ett yrke kräver utförs en arbetsanalys. Arbetsanalys innebär ett systematiskt 
insamlande av information om ett yrke med syftet att ta fram en lista med personkrav, men den 
säger dock ingenting om hur bedömningen av kraven ska göras. Det finns sällan specifika 
anvisningar om var gränsen mellan acceptabelt och oacceptabelt går (Gordon, 1997). 
Personkraven bildar en kravprofil som anger personlighetsdrag, färdigheter, kunskap, 
motivation, etcetera (Kahlke & Schmidt, 2000). 
 
Arbetsanalysen kan ses som en process och bildar företagets och individens psykologiska och 
fysiska ramar med delområden som uppgifter, resultat och personkrav (Kahlke & Schmidt, 
2000). Enligt Prien (1992) måste de krav som ställs omformuleras till karaktäristika som är 
observerbara såsom erfarenheter, kunskaper, färdigheter och ambitioner. Prien (1992) skiljer på 
måste-krav, önskas-krav och överenskommelse-krav. Måste-krav är sådana som måste uppfyllas 
(utbildning och/eller erfarenhet), önskas-krav kan vara problemlösningskompetens, etcetera 
medan överenskommelse-krav är individens och företagets förväntningar samt företagskulturen 
och vad de ger respektive part. 
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Kompetens 
 
Vid rekrytering och urval med personbedömning av arbetssökande krävs att det är fastställt vad 
som ska uppfyllas. Kompetens är ett begrepp som kan definieras enligt en uppsättning 
karakteristika hos en persons beteende och som gör att personen klarar en given situation/roll 
eller ett givet arbete. Kompetensen ligger i beteendet och det som blivit resultatet av det 
(prestationen) (Kahlke & Schmidt, 2000).  
 
Kompetensbegreppet myntades av psykologen David McClelland, refererad av Kahlke & 
Schmidt (2000), som menade att mätning av intelligenskvoter och akademisk utbildning inte 
var tillräckligt för att förutsäga framgång och/eller misslyckande i ett yrke. McClelland menade 
att det finns andra specifika kompetenser att ta hänsyn till som initiativ, inlevelseförmåga och 
självdisciplin och att dessa urskiljer de mycket goda medarbetarna från övriga (Kahlke & 
Schmidt, 2000). 
 
Skillnad görs mellan olika typer av kompetenser som den yrkestekniska (teoretiska och 
praktiska kunskaper), den strategiska (kunskap om, och förmåga att hantera, organisationens 
idéer och mål), den sociala (socialt samspel med andra) och den personliga (personliga 
egenskaper, förhållningssätt, värderingar, etik, intellektuella förmågor och motivation) 
(Ekestam, 2006). 
 
Test 
 
Vid urval och personbedömning används ibland test och testbatterier. Syftet är att motverka 
subjektiva intryck. Enligt Gordon (1997) utgör ett testinstrument i sig inte någon garanti. 
Korrekt utformade test kan vara användbara om dess giltighet mot kriteriet, dess validitet och 
reliabilitet, är god. Vidare påpekar Gordon (1997) problematiken med att mäta personlighetens 
inre område. 
 
Enligt Ekestam (2006) är det inte är möjligt att bedöma en annan människa objektivt och 
korrekt. Hur bedömningen blir är beroende av vem, i vilken situation och med vilket syfte 
bedömningen görs. Ekestam (2006) menar att det inte går att lyfta ut en individ ur sitt 
sammanhang och att göra en personbedömning. 
 
I dag används IQ-test sällan vid urval. Dessa har ersatts av begåvningstest och anlagstest som 
försöker fastställa testpersonens begåvningsmässiga profil. Dessa test är ofta faktortest som mäter 
arbetsmässiga faktorer som spatial förmåga (form och rumsuppfattning), perceptiv snabbhet 
(uppfattningsförmåga), simultankapacitet (förmåga att ta in information och processa från flera 
källor samtidigt), verbal förmåga, matematisk förmåga, logisk-induktiv förmåga 
(problemlösande), kreativitet och teoretisk-teknisk förmåga. Anlagstest som mäter dessa 
förmågor anses vara den typ av test som har goda förutsättningar att prognostisera framgång i 
arbetslivet (Ekestam, 2006). 
 
Teoretisk förmåga 
 
Begåvning (mental ability) innebär de kognitiva funktioner som individen använder för att tolka, 
behandla, sammanställa och analysera sådant som upplevs. Förmåga (ability, capacity) innebär att 
kunna lösa uppgifter med hjälp av erfarenhet, färdighet, kunskap och omdöme. Begreppet 
förmåga kan ersättas med begreppet kompetens när det avser individen i yrkesrollen (Egidius, 
2005).  
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Vad begåvning är har definierats på olika sätt och olika mätningar har förekommit. Allt från 
intelligensmätningar till mätning av begåvningsvariabler, men även mätningar av övergripande 
kognitiva förmågor. Teoretiska förmågor kan testas genom att mäta olika delar av tänkandet 
som till exempel logiskt, matematiskt, numeriskt, språkligt/verbalt, spatialt samt 
simultankapacitet och perception (Holmquist, 1983). Logiskt tänkande är det tänkande som 
består av slutledningar enligt logikens lagar och innebär förmåga att uppfatta och hantera 
tankeriktiga relationer mellan figurer, begrepp och associationsbanor (Egidius, 2005). 
 
Enligt Prien (1992) finns en etablerad uppfattning om ett klart samband mellan 
begåvningsfaktorer och arbetsprestationer. I intellektuellt krävande arbeten finns en gräns som 
individen måste komma över. Lyckad matchning sker om begåvningsförutsättningarna 
motsvarar arbetskraven. Vidare påpekar Prien (1992) att av de individer med begåvning 
överstigande vad som behövs i det dagliga arbetet kommer en del att finna sig tillrätta och finna 
andra sidor av yrket tillfredsställande medan andra får för lite stimulans och söker sig förr eller 
senare till mer krävande uppgifter.  
 
Varseblivning (perception) är den process som gör att människan kan uppfatta sig själv och sin 
omvärld via sinnesintryck (hörsel, syn, lukt, smak och känsel) av det fenomen som 
uppmärksamheten riktas mot (Friedenberg & Silverman, 2006). Spatial förmåga 
(rumsuppfattning) innebär förmåga att kunna tänka i rumsliga relationer och att kunna uppfatta 
relationer mellan linjer, ytor och rymder samt att kunna dra slutsatser om hur de kommer att 
förhålla sig till varandra vid en ändring av perspektiv (Egidius, 2005). 
 
Uppmärksamhet innebär medvetandets fokusering på något. Uppmärksamheten styrs dels av 
icke medvetna processer i hjärnan (primär uppmärksamhet) och dels av medveten och avsiktlig 
uppmärksamhet mot någonting (sekundär uppmärksamhet). Uppmärksamhet varierar i grad, 
alltifrån intensitet till vigilitet (att ställa om) och tenacitet (att hålla kvar) samt luciditet (klarhet). 
Uppmärksamhetsreflex innebär snabb omställning av uppmärksamheten mot nytt stimuli 
medan att kunna fördela uppmärksamheten på flera saker samtidigt kallas simultankapacitet 
(Egidius, 2005). 
 
Personliga egenskaper   
 
Enligt Prien (1992) räcker det inte att ha yrkeskunskap och att vara tillräckligt begåvad för att 
nå framgång i ett yrke. Individen behöver även ha rätt personlighet för yrket. Enligt Prien 
(1992) är personlighet den mer eller mindre fasta organisationen av en individs temperament, 
intellekt, karaktär och fysik och denna bestämmer individens anpassning till omvärlden. 
 
Gordon Allports personlighetsteori, refererad av Lester (1996), är en teori om personlighetsdrag 
(traits), vilket innebär att det finns allmänna strukturer som ger beteenden karaktär. Det 
viktigaste i personligheten är att den har en relativt fast och unik organisation. Allport menar 
att personligheten utgör den rörliga organisationen inuti individen (psyko-fysiska system) 
vilken bestämmer individens anpassning till sin omgivning. Allport var dock motståndare till 
typologier då han ansåg dem vara begränsande. 
 
Vidare menar Holmquist (1983) att det är svårt att överblicka personlighetsvariablerna i 
personlighetsteorierna och att det därmed finns en problematik med mätningen, vilket kan 
innebära att individuella resultat inte kan användas meningsfullt utan referens till annan 
insamlad information. Enligt Kahlke & Schmidt (2000) blir personlighetstestens prognostiska 
validitet högre om en tydlig arbetsanalys ligger till grund för valet av test och testbatterier. 
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Femfaktormodellen 
 
Det finns olika personlighetstest och de beskriver personligheten på olika sätt. De är därför inte 
jämförbara, dock har det etablerats vissa accepterade begreppsramar som ligger till grund för 
personlighetsbeskrivningar såsom exempelvis femfaktormodellen (Big five theory). 
Femfaktormodellen har fem grundläggande personlighetsdimensioner och dessa är emotionell 
stabilitet (Neuroticism), utåtvändhet (Extroversion), öppenhet (Openness), social förmåga 
(Agreeableness) och samvetsgrannhet (Conscientiousness). Dessa bildar en ram inom vilken 
personligheten kan beskrivas med graden, och kombinationen, av dimensionerna. Emotionell 
stabilitet beskriver hur stresskänslig, nervös, orolig och bekymrad en individ är. Om graden av 
stabilitet är hög är individen känslomässigt stabil och kan behålla en lösningsinriktad inställning 
vid problem, incidenter och konflikter. Utåtvändhet beskriver i vilken omfattning en individ får 
energi av kontakten med andra. Om individen är aktiv, företagsam, dominerande, social och 
intresserad av andra har han/hon hög grad av utåtvändhet. Individer med låg grad av 
utåtvändhet föredrar att vara för sig själva, är reserverade och har en lägre yttre aktivitetsnivå. 
De är mer inriktade på uppgifter än på samspel med andra människor. Öppenhet beskriver hur 
öppen en individ är för nya upplevelser och om individen är nyfiken, aktiv, kreativ och klarar 
av osäkra situationer. Individer med låg grad av öppenhet tänker mer konkret, är mindre 
fantasifulla och analyserar inte. De håller fast vid det kända (rigiditet). Social förmåga beskriver 
hur lätt en individ har för att umgås med andra, hur samarbetsinriktad, anpassningsbar, flexibel, 
noggrann, tolerant och hur villig individen är att ta ansvar för andra. Individer med låg social 
förmåga är intoleranta, kritiska, manipulerande, misstänksamma och cyniska. Samvetsgrannhet 
beskriver hur välorganiserad, ansvarsfull, självdisciplinerad, målinriktad, grundlig och uthållig 
en individ är. Individer med låg grad av samvetsgrannhet är vårdslösa, sorglösa, oseriösa, 
ostrukturerade, impulsiva och ouppmärksamma (Kahlke & Schmidt, 2000; Prien, 1992; Pervin, 
1996). Enligt McAdams, refererad av Pervin (1996), har den främsta kritiken mot 
femfaktormodellen varit att den är för enkel och generaliserande. 
 
Personlighetsdimensionerna och arbete 
 
Enligt Kahlke och Schmidt (2000) har undersökningar visat att det finns ett fåtal tydliga 
samband mellan arbete och bestämda personlighetsdrag/kombinationer av personlighetsdrag. I 
arbeten med krav på känslomässig stabilitet, till exempel arbeten där det förekommer 
säkerhetsrisker, ställs det ofta krav på att kunna vara lugn och att ha överblick. I dessa fall blir 
känslomässig stabilitet en avgörande faktor. Positiva samband mellan känslomässig stabilitet och 
framgång i arbetet har påvisats (Kahlke & Schmidt, 2000).  
 
Värderingar 
 
Värderingar (values) innebär individens grundläggande ställningstagande i form av omdöme, 
åsikt eller uppfattning (Bernstein, Penner, Clarke-Stewart, & Roy, 2003). Enligt Gordon 
(1984) kan en individ beskrivas genom hur han/hon reagerar i givna situationer och genom 
vilka värderingar han/hon har. Ett sätt att mäta arbetsvärderingar är att undersöka vad 
individen tycker är viktigt. Genom att mäta sådana värderingar kan slutsatser dras om hur 
individen hanterar arbetet. Vidare kan mätning av interpersonella värderingar påvisa individens 
personliga, sociala och yrkesmässiga anpassning. Direkta beslut och långsiktiga planer påverkas, 
medvetet eller omedvetet, av individens värderingssystem (Gordon, 1976). 
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Det psykologiska kontraktet innebär att det mellan varje medarbetare och dennes chef finns en 
uppsättning oskrivna förväntningar där det etiska och värderingsmässiga hos företaget 
återspeglas. Det psykologiska kontraktet är en rörlig process som upprättas hela tiden, ifrågasätts 
och får stöd. Det kan vara svårt att täcka in värderingssidan av det psykologiska kontraktet, men 
det kan löna sig för företag att kartlägga och klargöra förekommande värderingar då värderingar 
kan avgöra hur ett anställningsförhållande utvecklas (Kahlke & Schmidt, 2000). Vidare påpekar 
Kahlke & Schmidt (2000) att undersökningar har visat att samstämmighet i värderingar hos 
företag och medarbetare har mycket stor betydelse för medarbetarnas engagemang, 
tillfredställelse och den faktiska personalomsättningen. 
 
Den kritiska incidentmetoden 
 
Den kritiska incidentmetoden (Critical incident technique) utvecklades av John C. Flanagan, 
refererad av Jessup & Jessup (1975), och innebär att medarbetare får beskriva en kritisk händelse 
de har varit med om och hur de reagerade/agerade. Från dessa exempel kan det fastställas vad 
som är effektivt och ineffektivt uppträdande i ett yrke. Kritik mot denna metod har varit att 
den beskriver personlighetsfaktorer mer än beteende eftersom det, vid kritiska situationer, kan 
vara svårt att förutsäga ett önskat beteende (Dipoye, Smith, & Howell, 1994). 
 

METOD 
 
Respondenter 
 
Respondenter till denna undersökning erhölls genom att berörda platschefer kontaktade 
tunneltågförare och spårvagnsförare med förarutbildning, yrkeserfarenhet och möjlighet att 
delta. Sammanlagt genomfördes 16 intervjuer (10 män och 6 kvinnor) och dessa besvarade 
även en enkät. Nio tunneltågförare, varav några hade andra befattningar utöver föraryrket, 
intervjuades samt 7 spårvagnsförare. De flesta hade arbetat i företaget mer än två år och hade 
förarutbildning och yrkeserfarenhet. Ytterligare cirka 40 enkäter distribuerades till 
tunneltågförare och spårvagnsförare. Totalt återficks 34 enkäter. Respondenterna var mellan 27 
och 62 år (15 kvinnor och 19 män) och de flesta hade arbetat i företaget mer än två år.
  
Mätinstrument 
 
Intervjuer och enkäten grundades på insamlad/given information om arbetskrav och förslag till 
reviderad arbetskravsanalys från Veolia Transport AB, samt teorier om personliga egenskaper, 
teoretisk förmåga, arbetsvärderingar och interpersonella värderingar. Intervjuerna var 
strukturerade och behandlade bakgrund, arbetskrav/matchning, personliga egenskaper, 
intellektuell kapacitet, värderingar och den kritiska incidentmetoden. Enkäten innehöll tre 
block med frågor om personliga egenskaper, teoretiska förmågor och värderingar och hur 
viktiga dessa upplevdes av tunneltågförare och spårvagnsförare. Skattningsskalorna var från 1 till 
9, där 1 motsvarades av ’’inte alls viktigt’’ och 9 av ’’mycket viktigt.’’ Samtliga tre block 
innehöll frågor med fria/öppna svarsalternativ. Enkäten innehöll även den kritiska 
incidentmetoden, vilket innebär att respondenterna ombads beskriva en kritisk händelse och 
hur de hade reagerat/agerat på denna. Enkäten testades i en pilotstudie på utvalda personer 
med varierande bakgrund. Enkäten innehöll även ett missivbrev där upplysning om 
konfidentialitet och frivillighet framgick.  
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Procedur 
 
Undersökningen genomfördes i Stockholm vid Röda linjens huvudkontor i Liljeholmen samt 
vid Tvärbanans kontor i Bromma. Författarna gavs möjlighet att åka med i förarhytt för att 
studera yrket reellt. Intervjuerna föregicks av information om de fyra forskningsetiska reglerna 
(Vetenskapsrådet, 2008). Samtliga gav samtycke till bandinspelning. Enkäter delades ut till 
samtliga intervjuade vid intervjun och dessa ingick sedan i intervjun som kompletterande 
underlag. Intervjuerna varade mellan 30 och 60 minuter. Övriga enkäter mottogs via brevpost. 
 
Databehandling 
 
Kvantitativa data behandlades i statistikprogrammet SPSS 15.0 genom deskriptiva beräkningar 
för medelvärde och standardavvikelser. Kvalitativa data bandades, transkriberades, 
sammanställdes och genomgick frekvensberäkning. 

 
RESULTAT 

 
Personliga egenskaper 
 
Tabell 1 visar att ansvar/pliktmedvetenhet (M=8.5) och noggrannhet/ordning (M=8,5) var de 
viktigaste personliga egenskaperna i yrket enligt tunneltågförare och spårvagnsförare.  
 
Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för vikten av angivna personliga egenskaper i yrket som 
tunneltågförare och spårvagnsförare (n=34).  

 
                     Variabel                      M Std. 

 
          Ansvar/pliktmedvetenhet  8,5 0.93 

Noggrannhet/ordning       8,5 0,66 
Personlig stabilitet       8,4 1,10 
Flexibilitet/omställbarhet  8,3 1,09 
Stresstolerans        8,0 1,21 
Självständighet       7,5 1,44 
Auktoritet        7,3 1,36 
Yrkesmotivation/intresse  7,2 1,33 

 
 
Ansvar/pliktmedvetenhet 
Fjorton av sexton intervjuade ansåg att ansvar var mycket viktigt. En uttryckte att ’’Du kör 
omkring med 1200 människor i ett tåg, du har ett stort ansvar/…/vi har bra tekniska system som 
skyddar oss från de flesta olyckor, men inte allt. Man kan göra bort sig’’ och en annan att ’’Det är inte 
så ansvarsfullt att köra tåg, jag tycker det är mer ansvarsfullt att jobba på dagis.’’ Det uppgavs även 
vara viktigt att ’’sköta sig’’ och att ’’komma i tid.’’ 
 
Noggrannhet/ordning 
Samtliga sexton intervjuade ansåg att noggrannhet/ordning var mycket viktigt. En uttryckte att 
’’Det är viktigt, det är väl en av de viktigaste’’ och en annan att ’’ Väldigt bra med dom som är 
noggranna och gör saker i rätt ordning.’’ 
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Personlig stabilitet 
Tolv av sexton intervjuade ansåg att personlig stabilitet var mycket viktigt. En uttryckte ’’Att 
man är stabil i sig själv och att man tror på det man gör. Man jobbar med mycket olika människor, man 
har att göra med trafikanter och sånt och det är viktigt att inte vara osäker och ha dålig självkänsla, då blir 
man lätt nedstämd’’ och en annan att ’’Det är viktigt, men inte livsviktigt att du är världens stabilaste 
människa.’’  
 
Flexibilitet/omställbarhet 
Tio av sexton intervjuade ansåg att flexibilitet/omställbarhet var viktigt ’’när det händer 
någonting.’’ En uttryckte ’’Man ska kunna ställa om helt plötsligt. Du ska bara pang!’’ och en annan 
’’Att vara för flexibel är inte heller bra.’’  
 
Stresstolerans 
Nio av sexton intervjuade ansåg att stresstolerans var viktigt. En uttryckte ’’Rusningstrafik och 
just om det händer något ska man hålla huvudet kallt så man inte gör fel’’ och en annan ’’En del blir 
stressade då de ligger sent och sånt och det är ju jättebra att kunna bortse från såna saker, det är ingenting 
vi kan påverka i alla fall. De som stressar mår dåligt.’’ 
 
Självständighet och auktoritet 
Elva av sexton intervjuade ansåg att självständighet och auktoritet var viktigt. En uttryckte 
’’Yrket är väl självständigt i sig, men det är regelstyrt, vilket ger mindre utrymme för självständighet’’ och 
en annan ’’Vadå självständighet, här kör man ju bara.’’ Auktoritet kunde innebära ’’Du ska ha viss 
auktoritet’’ och ’’Man är den som bestämmer på tåget, man är befälhavare på tåget.’’ 
 
Yrkesmotivation/intresse 
Elva av sexton intervjuade ansåg att yrkesmotivation/intresse var viktigt. En uttryckte att ’’Det 
är det jag kallar attityden när man jobbar här. Det är viktigt att man vill jobba här, många har halkat in 
och av någon anledning och man ser att det inte var deras största önskan’’ och en annan ’’Kan inte bara 
gå till jobbet för lön. Lite intresse bör man ha’’ samt ’’Intresse kanske man inte behöver direkt men 
motivation måste man för att kunna trivas ordentligt.’’ 
 
Den öppna frågan i enkäten om lämpliga personliga egenskaper för tunneltågförare och 
spårvagnsförare gav följande svar: att vara ödmjuk/empatisk, utåtriktad och mogen, att ha god 
kommunikationsförmåga, visa respekt och att kunna ta emot kritik, att kunna hantera 
monotona uppgifter, att ha säkerhetstänkande medan mindre lämpliga personliga egenskaper 
var att vilja mästra trafikanter, att bli blockerad vid oväntade situationer och att inte kunna göra 
flera saker samtidigt. Tabell 2 visar frekvenssvar för fråga 4 (Bilaga A).  
 
Tabell 2. De viktigaste personliga egenskaperna enligt intervjuerna. 

 
          Egenskaper                               Antal 

 
      Stresstålig  7 
      Flexibilitet  7 
      Lugn   5 
      Empatisk   6 
      Uppmärksam  6 
      Tålamod   3 
      Noggrann  3 
      Säkerhetstänkande  2 
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De två viktigaste personliga egenskaperna var stresstålighet och flexibilitet men även lugn, 
empatisk förmåga, uppmärksamhet, tålamod, noggrannhet och säkerhetstänkande ansågs vara 
viktiga. 
 
Kritisk incident 
 
Olika typer av kritiska incidenter beskrevs under intervjuerna. Det kunde röra sig om att ha 
blivit inlagd på fel spår, trasig nödbromsventil, krock med bil, mordhot och person under tåg. 
Ett typexempel kunde vara någonting (person, djur, föremål) som hade hamnat på spåret och 
de intervjuade uppgav då att det var viktigt att kunna dra i nödbroms eller vidta annan åtgärd 
för att stanna tåget. Det var viktigt att inte bli för stressad och/eller att bli handlingsförlamad. 
Det var även viktigt att kunna prioritera vad som var viktigast i situationen. Att ha snabb 
reaktionsförmåga, prioriteringsförmåga och att vara lugn ansågs vara viktigt.  
 
Krävande delmoment  
 
I intervjuerna och enkäterna uppgavs att yrket hade vissa krävande delmoment och dessa kunde 
vara rusningstrafik och vad som kallas ”tågkänning” som innebar att ligga i kö under tidspress, 
men även att hålla tidtabellen kunde upplevas som stressande speciellt om det förekom 
störningsmoment. Även arbetets monotona karaktär kunde ibland upplevas som besvärande, 
dock uttryckte en ’’Jag blir avstressad när jag kör, meditation alltså.” En uttryckte att det kunde 
vara tungt att ’’jobba många varv’’, vilket innebär långa pass. Att arbeta på kvällar och på helger 
kunde också upplevas som jobbigt då det förekom ’’stök och bök’’ och ’’hot och våld.’’ 
 
Kontroll, krav, stöd och stress 
 
Nio av sexton intervjuade upplevde att trafikledningen och system sköter mycket av 
huvudkontrollen. En uttryckte att ’’Trafikledare sköter det där. Hel kontroll får man aldrig.’’ Sex 
intervjuade av sexton upplevde krav och då krav med att hålla tidtabellen. Men även uttrycktes 
’’Kraven som man har /…/ helt enkelt köra mjukt och att det ska vara säkert.’’ Stödet uppgavs vara 
bra och kamratskapet upplevdes som positivt. En uttryckte att ’’ Må bra av att prata med sina 
kollegor som ju är mitt inne i själva händelserna, dom vet vad dom pratar om.’’ Dock framkom att 
’’Markan har tagits bort’’ och ’’Mässen ska rivas, lite oroväckande när man inte vet.’’ Markan och 
mässen var viktiga samlingslokaler för tunneltågförare och spårvagnsförare. Stress upplevdes av 
fyra av sexton intervjuade och då främst vid tidpassning i rusningstrafik (trafikanter, köbildning 
och tidtabellen).  
 
Teoretisk förmåga  
 
Tabell 3 visar att de tre viktigaste teoretiska förmågorna var perceptiv noggrannhet (M=8,0), 
perceptiv snabbhet (M=7,8) och simultankapacitet (M=7,6). 
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Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser för vikten av teoretiska förmågor i yrket som tunneltågförare 
och spårvagnsförare (n=34).  

 
                     Variabel                             M Std. 

 
          Perceptiv noggrannhet        8,0 1,05 

Perceptiv snabbhet        7,8 1,21 
Simultankapacitet        7,6 1,69 
Perceptiv uthållighet        7,2 1,62 
Rumsuppfattning/avståndsbedömning          7,1 1,94 
Uttrycksförmåga i tal/skrift        6,6 1,90 
Logisk förmåga/planeringsförmåga       6,3 1,87 
Teknisk förståelse        6,0 1,53 
Teoretisk förmåga/        6,0 1,80 
intellektuell kapacitet 
Kreativitet/idérikedom        5,5 2,27 
Matematisk/numerisk förmåga       4,4 2,10 

 
 
Perceptiv noggrannhet 
Tretton av sexton intervjuade ansåg att perceptiv noggrannhet var viktigt. En uttryckte att det 
var viktigt att ’’Kunna vara noggrann och tänka snabbt’’ och ’’Vara noggrann enligt de regler som 
finns.’’  
 
Perceptiv snabbhet 
Tolv av sexton intervjuade ansåg att perceptiv snabbhet var viktigt. En uttryckte ’’Om någon 
står på spåret, då ska du vara med snabbt’’ och en ’’Mycket signaler att hålla reda på och ibland är det 
som en gröt och man måste kunna hålla reda på vilka som tillhör mig.’’  
 
Simultankapacitet 
Tolv av sexton intervjuade ansåg att simultankapacitet var viktigt. En uttryckte ’’Jätteviktigt för 
man gör flera saker samtidigt. Man pratar på radion och bilarna kör, och folk ska av och kondisen knackar 
på dörren’’ och en annan att ’’Jag anser inte att det är så viktigt, du har inte det behovet som 
tunneltågförare, du ägnar dig mer eller mindre åt en sak samtidigt. Det är inte så att du måste hålla på 
med en massa uppgifter samtidigt.’’ 
 
Perceptiv uthållighet 
Tolv av sexton intervjuade ansåg att perceptiv uthållighet var viktigt. En uttryckte ’’Det har 
mycket att göra med vad man gjort kvällen innan eller någonting som man sitter och fokuserar på /…/ 
Du ska kunna köra och blunda, man ska veta exakt vad man ska göra’’ och en annan ’’Du orkar inte 
sista tiden vid långa pass, du slutar jobba mentalt.’’ 
 
Rumsuppfattning/avståndsbedömning 
Elva av sexton intervjuade ansåg att rumsuppfattning/avståndsbedömning var viktigt. En 
uttryckte ’’Avståndsbedömning, visst. Vi har platser där det gäller att veta hur tåget beter sig i kurvor och 
sånt där’’ och en annan att ’’Man ska kunna räkna till 10 meter, till närmsta tåg. När du ska backa 2 
meter, men med de nya vagnarna går det inte, det är automatiskt.’’ Vidare ansåg en att ’’Man ska ju 
stanna rätt på plattformen, det är väl där då’’ och en annan att ’’Som tunneltågförare är det andra 
begränsningar än som spårvagnsförare, lite mera, räkna stoppgräns till bilar och så.’’ 
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Uttrycksförmåga i tal/skrift 
Tolv av sexton intervjuade ansåg att uttrycksförmåga i tal/skrift var viktigt och då främst när 
det gällde att ’’Skriva felrapport’’, ’’läsa instruktioner’’, ’’prata i radion’’ och ’’informera korrekt.’’ 
 
Logisk förmåga/planeringsförmåga 
Åtta av sexton intervjuade ansåg att logisk förmåga/planeringsförmåga var mindre viktigt. En 
uttryckte ’’Det sköts av andra än tunneltågföraren’’ och en annan att ’’Kunna tänka logiskt, planera 
sin körning och veta om det händer något, kunna tänka på logiskt sätt, kunna tänka saker och ting 
framför sig.’’ 
 
Teoretisk förmåga/intellektuell kapacitet 
Samtliga sexton intervjuade ansåg att teoretisk förmåga/intellektuell kapacitet var mindre 
viktigt. En uttryckte ’’Jag tycker inte att man behöver vara teoretiker för att klara det här jobbet, man 
måste vara mer praktisk, kunna tänka logiskt, det är väl alltid bra att kunna tänka men man behöver inte 
vara någon akademiker för att köra tåg’’ och en annan att ’’Jag har jättedålig teoretisk förmåga men jag 
tycker att jag är ganska intellektuell. Man måste vara mer begåvad än folk faktiskt tror för att köra.’’ 
 
Teknisk förståelse 
Nio av sexton intervjuade ansåg att det var mindre viktigt med teknisk förståelse. Det framkom 
att viss teknisk förståelse var viktig. En uttryckte ’’Ja, teknisk förståelse men teknisk kunskap, nej’’ 
och en att ’’Det beror på vagnarna, det är ju en del teknik man ska kunna. På gamla vagnar ska man 
kunna hitta vagnfelen, på de nya vagnarna är det mycket enklare, då står det i datorn vad du ska göra.’’ 
Det uppgavs även att de ’’fixade småfel.’’  
 
Kreativitet/idérikedom 
Elva av sexton ansåg att kreativitet/idérikedom var mindre viktigt. En uttryckte ’’Förstår inte 
vad man ska med det till. Vagnarna finns där som de är, och kreativitet ska man skapa något, vad ska 
man skapa då?’’ och en annan att de var ’’Styrd uppifrån, kan komma med förslag. Måste ha tillstånd 
att göra saker. Just när du kör kan du inte ha så mycket idéer själv.’’  
 
Matematisk/numerisk förmåga 
Tretton av sexton intervjuade ansåg att matematisk/numerisk förmåga var mindre viktigt. En 
uttryckte ’’Man bör kunna siffrorna på anställningsnumret’’ och en annan att ’’Det ställs inga större 
krav på det.’’ 
 
Värderingar 
 
Tabell 4 visar att de tre viktigaste värderingarna i yrket var tydlig kommunikation (M=8,3), 
noggrann/ordningsam (M=8,2) och trygghet/säkerhet (M=8,0). Av de angivna värderingarna 
uppgavs omväxling/variation (M=5,9) och utmaningar/prestera (M=5,6) som minst viktiga. 
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Tabell 4. Medelvärden och standaravvikelser för värderingar i yrket som tunneltågförare och 
spårvagnsförare (n=34).  

 
         Variabel                      M Std. 

 
          Tydlig kommunikation  8,3 0,89 
          Noggrann/ordningsam  8,2 0,94 
          Trygghet/säkerhet   8,0 1,15 
          Stort ansvar   7,4 1,46 
          Självständig/oberoende  7,1 1,50 
          Beslutsam    6,8 1,61 
          Tydliga mål   6,7 2,24 
          Få stöd   6,5 1,83 
          Omväxling/variation  5,9 2,60 
          Utmaningar/prestera  5,6 2,40 

 
 

Tydlig kommunikation 
Elva av sexton intervjuade ansåg att tydlig kommunikation var viktigt. En uttryckte ’’tydlig 
kommunikation är jätteviktigt’’ och en att ’’Det kan bli missuppfattningar /…/ över 100 
nationaliteter.’’  
 
Noggrann/ordningsam 
Samtliga sexton intervjuade ansåg att noggrann/ordningsam var viktigt. En menade att ’’Jo, det 
är viktigt. Det är en regelstyrd verksamhet’’ och en annan att ’’Du måste göra saker ordentligt och 
noggrant.’’  
 
Trygghet/säkerhet 
Fjorton av sexton intervjuade ansåg att det var viktigt med trygghet/säkerhet. En menade att 
’’Man måste kunna lita på att saker och ting fungerar och att dom skyddssystem och de barriärer mot 
olyckor som finns fungerar. Det är många som känner sig otrygga när de är ute och kör fredag och 
lördagskväll’’ och en annan att ’’Vill inte utsätta mig i onödan/.../går inte i klinch.’’ 
 
Stort ansvar 
Nio av sexton intervjuade ansåg att stort ansvar var viktigt. En ansåg att stort ansvar var ’’A och 
O. Man ska veta att man gör en stor insats för Stockholm /…/ man ska ha yrkesstolthet’’, en annan att 
’’Jag vill ha så lite ansvar som möjligt’’ och ytterligare en annan att ’’Jag har haft mitt ansvar. Jag 
tycker att det är skönt, men jag har ett visst ansvar gentemot medarbetare och trafikanter och det räcker för 
mig.’’ 
 
Självständig/oberoende 
Nio av sexton intervjuade ansåg att självständig/oberoende var viktigt. En menade att ’’Vi har 
alltid trafikledare över oss som ändå ska guida oss i yrket, eller guida, de bestämmer ju slutligen, men 
självständig måste man vara’’ och en annan att ’’Kunna vara självständig eftersom det är ett 
ensamarbete. Jag har ingen jag kan fråga hela tiden.’’ 
 
Beslutsam  
Fjorton av sexton intervjuade ansåg att beslutsamhet var viktigt. En menade att ’’Du behöver inte 
fatta många beslut som tunneltågförare, det är ofta andra som gör det åt dig. Det handlar mer om att ta 
emot order’’ och en annan att ’’ Du måste kunna… nu ska jag bromsa!’’ 
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Tydliga mål 
Tolv av sexton intervjuade ansåg att tydliga mål var viktigt och fyra ansåg att det var mindre 
viktigt. En menade att ’’Mitt mål är att framföra mitt fordon så bra som möjligt och att det ska gå så 
bra som möjligt för trafikanter’’ och en annan att ’’Det finns ju inga mål här, mer än att gå hem för 
dagen’’ samt ’’att hålla tidtabellen.’’ 
 
Få stöd 
Elva av sexton intervjuade ansåg att få stöd var viktigt. En menade att ’’Det gäller alla människor, 
i alla arbeten’’ och en annan att ’’Man får lära sig att klara sig utan andra. Det är trevligt om det finns, 
det är inte så viktigt att ha det här stödet.’’ 
 
Omväxling/variation 
Tolv av sexton intervjuade ansåg att omväxling/variation inte var viktigt. En menade att ’’Man 
ska inte börja köra spårvagn om man vill ha omväxling och variation i jobbet, liksom’’ och en annan att 
’’Det blir väldigt slenriant, det blir väldigt tråkigt, vissa klarar av det.’’ 
 
Utmaningar/prestera 
Elva av sexton intervjuade ansåg att utmaningar/prestera inte var viktigt. En menade att ’’Det 
är ganska skönt att slippa sånt.’’ Fyra intervjuade upplevde att det var viktigt och en av dessa 
menade att ’’Annars kan man ju aldrig utvecklas. Om man skapar utmaningarna själv kan det bli 
väldigt fel.’’  
 
Den öppna frågan i enkäten om lämpliga värderingar för tunneltågförare och spårvagnsförare 
gav följande svar: positiv attityd/positiv inställning till arbetsuppgifterna, yrkesstolthet, 
arbetsmoral och rätt attityd till säkerhet samt att ge stöd till kollegor som råkat ut för olyckor 
eller incidenter. 
 

DISKUSSION 
Personliga egenskaper 
 
I kategorin personliga egenskaper skattades variablerna generellt högt. De viktigaste var 
ansvar/pliktmedvetenhet, noggrannhet/ordning och personlig stabilitet. Vid intervjuerna 
framkom att betydelsen av ansvar var genomgående och då som ansvar gentemot trafikanter, 
passagerare och fordon. Det var även viktigt att känna ansvar och plikt gentemot regler och 
tider. Enligt Prien (1992) finns det måste-krav som skall uppfyllas hos medarbetare och 
upplevelsen av ansvar, noggrannhet och personlig stabilitet var ett måste-krav som fanns hos 
dessa tunneltågförare och spårvagnsförare. Enligt femfaktormodellen kan upplevelsen och 
känslan av ansvar inordnas inom personlighetsdimensionen samvetsgrannhet, vilken även 
innefattar noggrannhet. Personlig stabilitet kan inordnas i personlighetsdimensionen emotionell 
stabilitet och enligt femfaktormodellen innebär hög grad av emotionell stabilitet att individen 
är känslomässigt stabil och kan behålla en lösningsinriktad inställning vid problem eller 
incidenter. I yrken med krav på känslomässig stabilitet och krav på att vara lugn och att ha 
överblick blir personlighetsdimensionen emotionell stabilitet en avgörande faktor (Kahlke & 
Schmidt, 2000; Prien, 1992; Pervin, 1996). Enligt Gordon (1997) är det svårt att mäta 
personlighetens inre område. Vidare menar Ekestam (2006) att det är svårt att bedöma en 
annan människa objektivt. Hur bedömningen blir är beroende av situation, person och i vilket 
syfte bedömningen görs. Individuella personbedömningar kan inte användas meningsfullt utan 
referens till annan insamlad information. Det är därför viktigt, såsom Kalkhe & Schmidt (2000) 
menar, att ha en arbetsanalys till grund för val av personlighetstest/anlagstest och testbatterier 
vid personbedömning och urval. Att vara flexibel/omställbar ansågs av tunneltågförare och 
spårvagnsförare som viktigt i yrket. Detta kan innebära att föraren ska kunna prestera säker 
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körning under skiftande förhållanden som exempelvis vid olika typer av vagnar och 
signalsystem, samt när det uppstår ett problem eller en incident. Dock visar resultatet att det 
inte är önskvärt med för hög flexibilitet. Enligt femfaktormodellen (Kahlke & Schmidt, 2000; 
Prien, 1992; Pervin, 1996) är flexibilitet/omställbarhet inordnat under 
personlighetsdimensionerna öppenhet och social förmåga. 
 
Resultaten visade även att det var viktigt att vara stresstolerant. Detta är viktigt då föraren ska 
ha psykisk och fysisk ork att fördela uppmärksamhet på olika moment. Att vara stresstolerant är 
viktigt i rusningstrafik och vid incidenter. Enligt femfaktormodellen är stresstolerans inordnat 
under personlighetsdimensionen emotionell stabilitet. Den kritiska incidentmetoden (Jessup & 
Jessup, 1975) användes vid intervjuerna och resultatet visade att det viktigaste vid kritiska 
incidenter var att ha snabb reaktionsförmåga, prioriteringsförmåga och att vara lugn. Enligt 
femfaktormodellen är förmågan att vara lugn inordnad under personlighetsdimensionen 
emotionell stabilitet (Kahlke & Schmidt, 2000; Prien, 1992; Pervin, 1996). 

 
Yrkesmotivation/intresse ansågs ganska viktigt. Enligt resultaten framkom att yrket i sig inte är 
självständigt, trots ensamarbete, då det är en regelstyrd verksamhet och detta ger mindre 
utrymme för självständighet. Självständighet och auktoritet ansågs vara mindre viktigt, dock 
fanns uppfattningen om att vara befälhavare på sitt tåg och i och med detta inneha en viss 
auktoritet. Det som blir avgörande är att föraren vid situationer då det inte finns anvisningar 
kan fatta egna och korrekta beslut. Enligt femfaktormodellen kan detta inrymmas i 
personlighetsdimensionerna samvetsgrannhet och öppenhet (Kahlke & Schmidt, 2000; Prien, 
1992; Pervin, 1996). 
 
Teoretisk förmåga  
 
För en god matchning mellan individ och yrke krävs att arbetsanalysen innehåller de 
personkrav som krävs för yrket. Dessa personkrav kan även kallas kompetens. Kompetens kan 
definieras som en uppsättning karaktäristiska hos en individ som visar sig i ett beteende som gör 
att individen klarar en given situation och/eller ett yrke (Kahlke & Schmidt, 2000). Skillnad 
kan göras mellan den yrkestekniska, den strategiska, den sociala och den personliga 
kompetensen (Ekestam, 2006). Vidare menar McClelland, refererad av Kahlke & Schmidt 
(2000), att mätning av intelligens och utbildning inte är tillräckligt för att förutsäga framgång i 
ett yrke. Resultaten visade att den minst viktiga teoretiska förmågan var matematisk/numerisk 
förmåga. Vid intervjuerna framkom att det inte ställdes några större krav på 
matematisk/numerisk förmåga. Även teoretisk förmåga/intellektuell kapacitet ansågs vara 
mindre viktigt. Det ansågs viktigare att vara praktiskt lagd. Enligt Prien (1992) finns ett 
samband mellan begåvningsfaktorer och arbetsprestationer. Lyckad matchning sker då 
begåvningsförutsättningarna motsvarar arbetskraven. Understimulerade medarbetare söker sig 
ofta till andra arbetsuppgifter, slutar och/eller finner sig i arbetssituationen. Om matchningen 
mellan individ och yrke är dålig resulterar det i dyra rekryteringsprocesser, hög 
personalomsättning, sämre ekonomi för företaget och missnöjda medarbetare (Kahlke & 
Schmidt, 2000). Teknisk förståelse ansågs viktigare än teknisk kunskap. Det var dock viktigt att 
kunna fixa småfel och att kunna överblicka det tekniska via datorskärm. Logisk 
förmåga/planeringsförmåga ansågs mindre viktigt då planeringen ansågs skötas av andra än 
föraren, men det var viktigt med viss framförhållning. Att kunna uttrycka sig i tal och skrift 
ansågs viktigt och då främst när det gällde att skriva felrapporter och att prata i radion, vilket 
kunde vara speciellt viktigt vid incidenter och felhantering. Kreativitet/idérikedom ansågs 
mindre viktigt och intervjuerna stärker detta resultat genom att de intervjuade påpekade att 

13 



verksamheten och arbetet är regelstyrt och att det krävs att föraren får tillstånd för att utföra 
något som är utöver det faställda.  
 
Simultankapacitet (att kunna fördela uppmärksamheten på flera saker samtidigt) och 
rumsuppfattning (spatial förmåga) som innebär att kunna tänka i rumsliga relationer (Egidius, 
2005) ansågs viktigt och slutsatser som kan dras av detta kan vara att simultankapacitet och 
uppmärksamhetsreflex blir speciellt viktigt för spårvagnsförare då körningen sker i stadstrafik 
där det förekommer situationer med flera företeelser (trafik, folk, radio, konduktör och 
signalsystem) som ska samordnas. Förmåga till perceptiv uthållighet, vilket innebär fasthållande 
vid en pågående sysselsättning (tenacitet) (Egidius, 2005), bedömdes viktigt eftersom yrket 
ansågs vara monotont. Förmåga till perceptiv snabbhet ansågs även viktigt och då speciellt vid 
oväntade situationer och incidenter. Perceptiv noggrannhet ansågs viktigast och då främst att 
vara noggrann enligt de regler som finns.  

 
Värderingar 
 
Resultaten visar att den viktigaste värderingen i yrket som tunneltågförare och spårvagnsförare 
var tydlig kommunikation. Värderingar innebär individens grundläggande ställningstagande till 
något och dessa kan vara positiva och/eller negativa i form av ett omdöme, en åsikt eller 
uppfattning (Bernstein, Penner, Clarke-Stewart, & Roy 2003). Det ansågs även viktigt med 
noggrannhet/ordningsamhet, trygghet/säkerhet, stort ansvar och självständighet/oberoende. 
Vid intervjuerna framkom att yrket som tunneltågförare och spårvagnsförare är ett ensamarbete 
och därför kräver självständighet. Föraren har dock ändå har trafikledare som skall guida, vilket 
kan ses som att kraven på självständighet/oberoende är tvetydiga. Beslutsamhet ansågs även 
viktigt, men att det handlar mer om att ta emot order. Genom att mäta viktiga personliga och 
interpersonella värderingar kan individens yrkesanpassning påvisas och det psykologiska 
kontraktet mellan medarbetare och företag kan, om samstämmighet, leda till bra 
anställningsförhållanden och ha betydelse för medarbetarnas engagemang, tillfredställelse och 
personalomsättningen (Kahlke & Schmidt, 2000). Socialt stöd upplevdes som viktigt och detta 
framkom även vid intervjuerna. Respondenterna upplevde att de kunde välja social kontakt 
och att kamratskapet var bra, dock hade viktiga mötesplatser (fikarum) försvunnit eller var på 
väg att försvinna, vilket orsakade viss oro. Omväxling/variation och utmaningar/prestera ansågs 
mindre viktigt och vid intervjuerna förklarades detta med att yrket som tunneltågförare och 
spårvagnsförare är monotont och regelstyrt. 

 
Metodproblem, kritisk granskning och etiska överväganden 
 
Denna arbetskravsanalys genomfördes med hjälp av intervjuer och en enkät. Problem som kan 
ha uppstått är viss snedvridning (bias) vid datainsamlingen. Det kan ha förekommit bias vid 
urval av respondenter och utförda skattningar i enkäten genom över- och/eller underskattning 
av variabler på grund av social önskvärdhet. Det kan även ha förekommit feltolkning av frågor 
och därmed minskad begreppsvaliditet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2003). 
Forskareffekten som innebär att forskaren påverkar eller låter sig påverkas (Miles & Huberman, 
1994) och/eller faktorer som stress, veckodag, trötthet och en vilja att sluta för dagen kan ha 
påverkat resultaten. Den interna validiteten kan anses stärkt genom bruket av öppna och 
strukturerade frågor samt skattningsformulär. Den externa validiteten är begränsad på grund av 
icke slumpmässigt valda respondenter. Undersökningen följde de fyra forskningsetiska kraven, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2008) genom att respondenterna informerades om syftet med 
undersökningen, samt att deltagandet var frivilligt och anonymt samt att resultaten skulle 
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användas i ett examensarbete. Respondenterna informerades även om att intervjuerna skulle 
spelas in och samtliga gav sitt samtycke till detta. 
 
Förslag till förbättringar och framtida forskning 
 
Det kan vara av intresse att komplettera arbetskravsanalysen med intervjuer/enkäter med ett 
större antal respondenter och observationer under längre tid för att få en större kunskap om 
yrket. Även mätningar av felhandlingar och lämpliga/mindre lämpliga åtgärder/handlingar 
skulle kunna vara av intresse, samt att översätta arbetskravsanalysen till ett testbatteri som 
motsvarar kraven. Därefter skulle korrelationsberäkningar mellan krav, chefsbedömningar, 
förarutbildning och framgång i yrket (prestation) kunna göras för att ytterligare stärka 
matchningen mellan individ och yrke. 
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Bilaga A 
Intervjufrågor 
 
Bakgrund 
 

1. Kön? 
2. Ålder? 
3. Utbildning? Tidigare yrkeserfarenhet? Vad? Antal år? 
4. Antal år arbetat som tunneltågförare/spårvagnsförare? 
5. Varför valde du detta yrke? 
6. Hur kom det sig att du blev tunneltågförare/spårvagnsförare? 
7. Vad är det som är bra i detta arbete? 
8. Vad är det som inte är bra i detta arbete? 
 

Arbetskrav/matchning 
 
Beskriv? Varför? Hur? När? 
 

1. Hur skulle du beskriva dina personliga egenskaper? 
2. Vilka är dina starka egenskaper? 
3. Vilka är dina inte så starka egenskaper? 
4. Vilka egenskaper tycker du är viktiga i arbetet som tunneltågförare/spårvagnsförare? 
5. Hur tycker du att en person ska vara för att passa som tunneltågförare/spårvagnsförare? 
6. Upplever du att något delmoment är mer krävande i arbetet som 

tunneltågförare/spårvagnsförare? 
7. Tycker du att anställningskraven/personkraven beskriver de egenskaper som behövs för 

att arbeta som tunneltågförare/spårvagnsförare? 
8. Upplever du stress i ditt arbete?  
9. Hur upplever du kraven?  
10. Hur upplever du den kontroll du har över ditt arbete?  
11. Hur upplever du det sociala stödet i arbetet? 

 
Personliga egenskaper  
 
Ge exempel på när/i vilka situationer det krävs? 
 

1. Tycker du att det krävs Ansvar/pliktmedvetenhet?  
2. Tycker du att det krävs Självständighet/auktoritet?  
3. Tycker du att det krävs Flexibilitet/omställbarhet?  
4. Tycker du att det krävs Personlig stabilitet?  
5. Tycker du att det krävs Stresstolerans?  
6. Tycker du att det krävs Yrkesmotivation/intresse?  
7. Tycker du att det krävs Något annat än det vi nu har diskuterat? 
 

Intellektuell kapacitet 
 

1. Tycker du att det krävs Intellektuell kapacitet/begåvning?  
2. Tycker du att det krävs Uttrycksförmåga i tal/skrift?  
3. Tycker du att det krävs Logisk förmåga/planeringsförmåga?  
4. Tycker du att det krävs Rumsuppfattning/avståndsbedömning?  
5. Tycker du att det krävs Perceptiv snabbhet? 

 



6. Tycker du att det krävs Perceptiv noggrannhet? 
7. Tycker du att det krävs Uthållig uppfattningsförmåga?  
8. Tycker du att det krävs Matematisk/numerisk förmåga?  
9. Tycker du att det krävs Teknisk förståelse? 
10. Tycker du att det krävs Simultankapacitet?  
11. Tycker du att det krävs Kreativitet?  

 
Värderingar 
 

1. Hur viktigt är det att få Stöd av andra? 
2. Hur viktigt är det att få Utmaningar/få prestera? 
3. Hur viktigt är det att få Omväxling/variation? 
4. Hur viktigt är det att få vara Beslutsam/tydlig i kommunikation? 
5. Hur viktigt är det att få vara Noggrann/ordningsam? 
6. Hur viktigt är det att få känna Säkerhet/trygghet? 
7. Hur viktigt är det att vara Målinriktad? 
8. Hur viktigt är det att få vara Självständig/oberoende? 
9. Hur viktigt är det att få ha Stort ansvar? 
10. Några andra värderingar som är viktiga i yrket som tunneltågförare/spårvagnsförare? 

 
Kritisk incident 
 

1. Berätta om när ett problem uppstod? 
2. Vad gjorde du? 
3. Hur gick det? 
4. Vilka personliga egenskaper hos dig var det du använde? 
5. Skulle du ha handlat annorlunda i dag? 
6. Finns det någonting du skulle vilja tillägga? 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga B 
Enkät 

Hej tunneltågförare/spårvagnsförare! 
Vi är två studenter vid Luleå tekniska universitet som i samarbete med Veolia Transport gör ett 
examensarbete. Denna enkät är frivillig och materialet behandlas konfidentiellt. Vi uppskattar om Du tar 
dig tid och svarar så uppriktigt som möjligt. Tack på förhand! 
 
Vänligen fyll i: Ålder............Kön..............Antal år i yrket………. 
Är du: Tunneltågförare……….  Spårvagnsförare……… 
 

PERSONLIGA EGENSKAPER 
Ringa in den siffra som stämmer bäst överens med din uppfattning om hur viktiga dessa personliga 
egenskaper är för en tunneltågförare/spårvagnsförare 
 
Ansvar/pliktmedvetenhet 
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls viktigt      Mycket viktigt 
 
Självständighet  
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls viktigt      Mycket viktigt 
 
Auktoritet  
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls viktigt      Mycket viktigt 
 
Flexibilitet/omställbarhet  
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls viktigt      Mycket viktigt 
 
Personlig stabilitet  
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls viktigt      Mycket viktigt 
 
Noggrannhet/ordning 
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls viktigt      Mycket viktigt 
 
Stresstolerans 
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls viktigt      Mycket viktigt 
 
Yrkesmotivation/intresse  
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls viktigt      Mycket viktigt 
 
Övriga/andra personliga egenskaper i yrket som du tycker är lämpliga/inte lämpliga: 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..............………………………………………………………………………………………… 

 

 



TEORETISKA FÖRMÅGOR 
Ringa in den siffra som stämmer bäst överens med din uppfattning om hur viktiga dessa teoretiska 
förmågor är att ha för en tunneltågförare/spårvagnsförare 
 
Teoretisk förmåga/intellektuell kapacitet  
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls viktigt      Mycket viktigt 
 
Uttrycksförmåga i tal och skrift 
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls viktigt      Mycket viktigt 
 
Logisk förmåga/planeringsförmåga 
 1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls viktigt      Mycket viktigt 
 
Rumsuppfattning/avståndsbedömning  
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls viktigt      Mycket viktigt 
 
Perceptiv snabbhet (snabb uppfattningsförmåga)  
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls viktigt      Mycket viktigt 
 
Perceptiv noggrannhet (noggrann uppfattningsförmåga)  
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls viktigt      Mycket viktigt 
 
Perceptiv uthållighet (uthållig uppfattningsförmåga) 
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls viktigt      Mycket viktigt 
 
Matematisk/numerisk förmåga 
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls viktigt      Mycket viktigt 
 
Teknisk förståelse  
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls viktigt      Mycket viktigt 
 
Simultankapacitet (att klara av flera saker samtidigt)  
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls viktigt      Mycket viktigt 
 
Kreativitet/idérikedom 
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls viktigt      Mycket viktigt 
  
 
 

 



 

VÄRDERINGAR 
Ringa in den siffra som stämmer bäst överens med din uppfattning om hur viktiga dessa värderingar är 
att ha för en tunneltågförare/spårvagnsförare 
 
Att tycka att det är viktigt att få stöd av andra 
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls                        Mycket viktigt 
 
Att tycka att det är vikigt att få utmaningar och kunna prestera 
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls                          Mycket viktigt 
 
Att tycka att det är viktigt att få omväxling/variation 
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls                        Mycket viktigt 
 
Att tycka att det är viktigt att vara beslutsam 
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls                        Mycket viktigt 
 
Att tycka att det är viktigt att vara tydlig i kommunikation med andra 
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls                        Mycket viktigt 
 
Att tycka att det är viktigt att vara noggrann/ordningsam 
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls                        Mycket viktigt 
 
Att tycka att det är viktigt att känna trygghet/säkerhet 
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls                        Mycket viktigt 
 
Att tycka att det är viktigt att ha tydliga mål 
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls                                           Mycket viktigt 
 
Att tycka att det är viktigt att vara självständig/oberoende 
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls                          Mycket viktigt 
 
Att tycka att det är viktigt att ha stort ansvar 
1             2             3             4             5             6             7             8             9 
Inte alls                        Mycket viktigt 
 
Övriga/andra personliga värderingar som du tycker är viktiga att ha: 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................  
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