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Sammanfattning 

I denna uppsats kartläggs svenska arbetstagares arbetsvärderingar och arbetsförhållanden samt 

matchningen mellan dessa två komponenter över tid vid tre mättillfällen. Detta för att se hur 

värderingar och de upplevda förhållandena relaterar till varandra under denna period och ifall detta har 

förändrats. Datamaterialet är hämtat från ISSP work orientations modul (1997,2005 och 2015). De 

dimensioner av arbetet som undersökts är; inkomst, karriärmöjligheter, intressant jobb samt autonomi i 

arbetet där de två senare är inre dimensioner av arbetet medan inkomst och karriärmöjligheter är yttre 

dimensioner. Vidare undersöks ifall matchningarna har någon påverkan på arbetstillfredsställelse samt 

organisatoriskt engagemang för att se huruvida kombinationen av att både värdera något samt få dessa 

värderingar uppfyllda ger någon extra effekt på dessa två arbetsattityder. För att kartlägga 

utvecklingen i Sverige har vi undersökt andelen som värderar samt andelen som upplever att de får 

värderingarna realiserade i arbetet samt kombinationen av dessa. Vidare har vi använt oss av multipel 

linjär regression för att undersöka matchningarnas påverkan på arbetstillfredsställelse och 

organisatoriskt engagemang. Resultaten visar att de faktiska upplevda arbetsförhållandena har gått i en 

positiv riktning där fler tycks få sina värderingar uppfyllda i arbetet. Vidare visar resultaten att 

matchningarna tycks ha betydelse för arbetstillfredsställelse där de som både värderar en dimension 

högt samt får denna dimension realiserad har högre arbetstillfredsställelse än övriga matchningar med 

en extra hög effekt när det kommer till inre dimensioner av arbetet. Matchningarna har även betydelse 

för organisatoriskt engagemang där den andelen som både värderar en dimension högt samt får den 

realiserad har högre engagemang. 
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Inledning 
I denna uppsats undersöks hur olika dimensioner av lönearbete värderas och realiseras bland 

svenska arbetstagare mellan 1997 och 2015. Vidare studeras även hur dessa dimensioner av 

arbetet relaterar till arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang. Ett arbete har flera 

olika egenskaper och dimensioner som individer kan värdera och uppleva på olika sätt. Vissa 

kan anse att en hög lön är viktigt med att arbeta, medan andra kan värdera dimensioner som 

karriärmöjligheter eller att kunna arbeta självständigt. Individer har helt enkelt olika 

uppfattningar om vad som är viktigt i ett arbete. 

 

I Sverige har mycket hänt under de senaste decennierna när det gäller förhållanden på 

arbetsmarknaden. Enligt Theorell (2012) var utvecklingen av den psykosociala arbetsmiljön 

god under 1970- och 1980-talen, vilket medförde ökad stimulans och medinflytande för 

arbetstagare. Under skiftet mellan 1980- och 1990-talet ökade arbetslösheten markant med 

otrygghet i arbetet som följd, där försämringarna i anställningstrygghet fortsatte trots att 

arbetslösheten minskade i slutet på 1990-talet. Andelen temporära anställda har efter det ökat, 

tillsammans med generellt längre arbetstider och högre psykiska krav (ibid). Isaksson m.fl 

(2004) presenterar ett flertal internationella studier som visar att det alltid finns skillnader när 

det kommer till hur människor värderar arbete och att detta är beroende av hur situationen på 

arbetsmarknaden ser ut gällande exempelvis hög- och lågkonjunkturer. Studierna visar även att 

vilken fas i livet en individ befinner sig i har stor inverkan på arbetsvärderingar och rörlighet 

på arbetsmarknaden, samt att specifika upplevelser på arbetet kan påverka arbetsvärderingar. 

Under 1990-talet har ny teknologi och teknik införts som förändrat arbets- och livsvillkoren, 

som till exempel krav på anpassning till fler valmöjligheter, tidspress och en ökad 

informationsmängd (Perski, 2012). I relation till den ständiga utveckling och förändring som 

finns på arbetsmarknaden blir det intressant att studera hur arbetstagares arbetsvärderingar och 

faktiska arbetsförhållanden förändras över tid. 

 

Hult (2003) konstaterar att lönearbete alltid kommer med förväntningar och krav på 

individerna, där de i gengäld får lön för sina ansträngningar. Han menar att arbetstagare 

förväntas anstränga sig i sitt arbete och vara lojala gentemot den organisation de arbetar för. 

Det förväntas alltså att arbetstagare ska vara engagerade i sitt arbete. Vidare menar han att detta 

inte är så simpelt i verkligheten då organisationens förväntningar och arbetstagarnas 

engagemang inte alltid går hand i hand (ibid). Det kan tänkas att det inte alltid bara är lönen 
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som motiverar individer att utföra sitt arbete och vara lojala mot den organisation de arbetar 

för. För de individer som värderar andra dimensioner av arbetet högt, som karriärmöjligheter 

eller att kunna arbeta självständigt så kanske inte en bra lön är tillräckligt för att bli tillfredsställd 

i sitt arbete. En missnöjd arbetstagare gynnar varken arbetstagaren själv eller organisationen 

denne arbetar för. Både arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang har visat sig 

påverka individers tendenser att lämna en organisation för att söka sig till nya arbetsplatser 

(Porter m.fl., 1974). I den meningen är det intressant att undersöka hur individers 

arbetsvärderingar och arbetsförhållanden står i relation till organisatoriskt engagemang och 

arbetstillfredsställelse då dessa blir viktiga ur en organisatorisk synvinkel såväl som för 

individers välbefinnande.  

 

Att studera matchningen mellan individer och deras yttre miljö är något som görs inom flera 

olika forskningsområden men har blivit mycket populärt inom arbetsforskning. Intresset ligger 

i att se hur egenskaperna av miljön och individen matchar varandra och möjligen påverkar olika 

utfall (Kristof-Brown, 2000). Tidigare forskning visar att både arbetsvärderingar och de 

upplevda arbetsförhållandena på arbetsplatsen separat har en inverkan på huruvida individerna 

är tillfredsställda på sin arbetsplats eller inte (Kalleberg, 1977). Mycket tidigare forskning kring 

arbetstagares hälsa och välbefinnande har fokuserat på att mäta arbetstillfredsställelse, 

engagemang i arbetet, arbetstagarnas subjektiva hälsa med mer. Det har här visat sig att 

matchningarna mellan individ och miljö påverkar bland annat organisatoriskt engagemang, 

arbetstillfredsställelse, psykisk hälsa och organisatoriskt beteende (Peng & Mao, 2015, Kristof, 

1996). Dock har denna forskning främst fokuserat på vissa typer av matchningar, så som 

matchningen mellan krav som ställs av organisationer och den kompetens arbetstagaren har 

(Peng & Mao, 2015). Matchningen mellan individers arbetsvärderingar och deras faktiska 

arbetsförhållanden är därför en viktig aspekt när välbefinnande och engagemang undersöks. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att kartlägga hur arbetsvärderingar och arbetsförhållanden i Sverige 

har förändrats för arbetstagare. De dimensioner av arbete som undersöks är inkomst, 

karriärmöjligheter, intressant jobb samt autonomi i arbetet. Det är värderingarna av dessa 

dimensioner, det vill säga, om en individ anser att detta är viktigt eller oviktigt samt om dessa 

dimensioner upplevs som uppfyllda i arbetet som studeras. Till en början undersöker vi därför 

hur arbetsvärderingar och förhållanden på arbetsmarknaden gällande dessa dimensioner har sett 

ut i Sverige vid tre tillfällen; 1997, 2005 och 2015. Vi studerar även hur matchningen mellan 
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individernas värderingar och vad de faktiskt har i sitt arbete ser ut, det vill säga att vi fokuserar 

särskilt på individer som får sina arbetsvärderingar uppfyllda i relation till individer som inte 

får det gällande de olika dimensionerna. Vidare undersöker vi om och i så fall hur 

matchningarna mellan arbetsvärderingar och arbetsförhållanden påverkar graden av 

arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang. I denna del av studien begränsar vi oss 

till att endast studera data från 2015. Våra frågeställningar är; 

 

1. Har värderingar i relation till inkomst, karriärmöjligheter, intressant jobb och autonomi 

i arbetet förändrats i Sverige mellan 1997, 2005 och 2015? 

2. Har de upplevda arbetsförhållandena gällande dessa dimensioner förändrats över tid? 

3. Hur ser matchningen ut mellan värderingar och arbetsförhållanden över tid? 

4. Hur påverkar matchningen mellan värderingar och arbetsförhållanden graden av 

arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang?  
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Teori och tidigare forskning 
Arbete är ett stort forskningsområde med flera olika inriktningar. I följande avsnitt presenteras 

begrepp relaterade till arbetet och dess karaktär som är centrala för denna uppsats samt tidigare 

forskning inom det avgränsade området av arbete som är av intresse i detta sammanhang. 

Avsnittet börjar med en förklaring av arbetsvärderingar och kommer sedan in på 

arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang och relationen däremellan för att till sist 

ta upp matchningar och dess betydelse för forskning kring arbete. 

 

Arbetsvärderingar 
Arbetsvärderingar handlar om vad arbetstagaren vill, önskar eller försöker uppnå i sitt arbete 

(Locke, 1969; Kalleberg 1977). Det finns olika typer av arbetsvärderingar, de som är kopplade 

direkt till att utföra sitt jobb kallas för ”inre” värderingar och består bland annat av faktorer som 

att ha ett intressant och utmanande arbete, att kunna arbeta självständigt, att ha möjlighet att 

använda sina kunskaper i sitt arbete. Andra värderingar är ”yttre” faktorer. Dessa kan delas in i 

två kategorier där den ena kategorin handlar om sociala värderingar kopplade till att arbeta med 

andra människor, till exempel trevliga arbetskollegor och chefer. Den andra yttre faktorn är 

värderingar kopplade till den organisation som en arbetar för och handlar bland annat om lön, 

arbetsmiljö och karriärmöjligheter (Mottaz, 1988; Kalleberg 1977). Kalleberg (1977) menar att 

det är viktigt att sätta individers värderingar i relation till vilka förmåner arbetstagare faktiskt 

har på sitt arbete för att kunna se variationen i huruvida arbetstagare känner sig tillfredsställda 

i sitt jobb. På samma sätt som värderingar delas upp i “inre” och ”yttre” egenskaper så delas 

även arbetsförmåner upp i denna ordning (Mottaz, 1988). Hult (2005) argumenterar för att det 

är problematiskt att använda sig av termen ”förmåner” då arbetstagaren inte nödvändigtvis ser 

det som en förmån även om den har det. Vi väljer därför i denna uppsats att använda termen 

”arbetsförhållanden” då vi diskuterar vad individerna har i sitt arbete.  

 

Studier visar att individer i avancerade industriella samhällen värderar individuell frihet och 

utveckling högre än fysisk och ekonomisk säkerhet (Steyn, 2004), I linje med det har även 

tidigare forskning visat att i västerländska länder tenderar individer att värdera inre egenskaper, 

som intressant- och självständigt arbete, mer än yttre egenskaper (Vecernìk, 2003). Forskning 

visar dock att både inre och yttre arbetsförhållanden har större påverkan på attityder till arbetet 

än individuella egenskaper som kön, ålder och utbildning (Mottaz, 1987). 
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Arbetstillfredsställelse 
Arbetstillfredsställelse är ett brett begrepp med flera olika innebörder. Det handlar om i vilken 

utsträckning en individ är nöjd med sitt jobb (Spector, 1997). Höög (1985) ser 

arbetstillfredsställelse som en individs helhetsintryck av sin arbetsmiljö där samspelet med 

övriga förhållanden i en individs liv har stor betydelse medan Kaufmann och Kaufmann (2005) 

beskriver det som ett positivt känslomässigt tillstånd som är resultatet av en individs bedömning 

av erfarenheter i arbetet. De menar att attityder till arbetet består av tre komponenter; en 

känslomässig komponent som handlar om vad individen känner för sitt arbete, en kognitiv 

komponent där individens tankar kring arbetet spelar stor roll samt en beteendekomponent som 

avgör hur individen beter sig utifrån sina känslor och tankar. McKenna (2000) menar att 

arbetstillfredsställelse är individers attityder till hur väl förväntningar på arbetet 

överensstämmer med det faktiska utfallet. Arbetstillfredsställelse är, enligt Locke (1969), det 

positiva känslomässiga tillstånd som härleds av att individen anser att sitt jobb bidrar till att 

uppnå eller underlätta uppnåendet av dennes arbetsvärderingar. Han menar att det är den 

uppfattade relationen mellan vad en individ vill få ut av sitt arbete och vad individen uppfattar 

att arbetet erbjuder eller innebär. Vidare menar han att det finns tre element som är avgörande 

för om individer känner tillfredsställelse på arbetet. Dessa är; uppfattningar av de olika delarna 

av arbetet, en implicit eller explicit värderingsstandard och ett medvetet eller omedvetet 

omdöme av relationen mellan dessa (ibid). Det vill säga att vad individer värderar i relation till 

hur deras faktiska arbetsförhållanden ser ut är avgörande för arbetstillfredsställelse. Individer 

bär med sig sina värderingar och önskemål när de påbörjar ett arbete och om dessa kan uppnås 

så uppstår tillfredsställelse och engagemang till sitt arbete (Mottaz, 1987, 1988).  Tidigare 

forskning mellan västerländska, där inräknat Sverige, och österländska länder visar att det inte 

skiljer sig något markant mellan dessa länder när det gäller upplevd arbetstillfredsställelse och 

konstaterar att indikatorer som ålder, kön och utbildning inte har någon stor effekt här 

(Vecerník, 2003). 

 

Organisatoriskt engagemang 
Organisatoriskt engagemang kan på ett brett plan definieras som styrkan av en individs 

identifiering med, och involvering i en specifik organisation (Porter m.fl., 1974). Mowday med 

flera (1979) belyser tre faktorer som tillsammans utgör organisatoriskt engagemang. Dessa är; 

individens identifiering och accepterande av organisationens mål och värderingar, individens 

vilja att anstränga sig för organisationens bästa samt individens strävan att vara kvar i 

organisationen. De menar att det inte bara är en individs lojalitet till en organisation, utan också 
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handlar om att en individ är villig att agera och ge någonting av sig själva för organisationens 

välbefinnande (ibid). Tidigare forskning visar att upplevelsen av att ha ett intressant arbete är 

den dimension av arbetet som påverkar graden av organisatoriskt engagemang mest, där 

inkomst och karriärmöjligheter visar en blygsam effekt (Hult, 2005). 

 

Begreppet organisatoriskt engagemang skiljer sig från arbetstillfredsställelse i den mening att 

tillfredsställelse i arbetet kan handla om att hela, eller vissa delar i arbetet gör en individ nöjd 

med sin tillvaro medan organisatoriskt engagemang är av en mer global konstruktion som 

speglar individens inställning till organisationen som helhet (Mowday m.fl., 1979). 

Arbetstillfredsställelse har visat sig vara mindre stabilt över tid då individer kan känna sig direkt 

tillfredsställda på grund av vissa aspekter av arbetet, som till exempel en löneförhöjning, medan 

organisatoriskt engagemang snarare verkar vara något som utvecklas sakta men stabilt i takt 

med att en individ reflekterar över förhållandet mellan sig själv och organisationen (ibid). 

 

Matchning mellan individ och miljö 
Person-Environment fit (PE-fit) kan på ett brett plan definieras som relationen mellan en individ 

och dennes arbetsmiljö och huruvida egenskaperna mellan miljön och individen matchar 

(Kristof-Brown, 2005). Begreppet Person-Environment fit har under senare år blivit ett växande 

intresse för forskare inom diverse olika områden där man är intresserad av människors 

beteenden och attityder till arbete (Lauver & Kristof-Brown, 2001). Det finns flera typer av 

matchningar som varit viktiga inom forskningen. Till exempel en individs kompatibilitet med 

sitt yrke, sitt arbete, sin organisation, sin arbetsgrupp samt sina chefer (Kristof-Brown m.fl., 

2005). Det har även använts olika strategier för att mäta matchningarna, allt från att fråga 

individer direkt om hur de upplever matchningen till att indirekt mäta matchningen genom att 

fråga separata frågor om personen samt miljön och jämföra dessa (Kristof-Brown m.fl., 2005). 

 

Det finns två traditioner inom forskningen av PE-fit (Muchinsky & Monahan, 1987). Den ena 

utgår från begreppet complementary fit som innebär att en person eller en organisations 

egenskaper matchar den andra parten. Det kan förklaras som att omgivningens svagheter eller 

behov vägs upp av styrkor hos individen eller tvärtom (ibid). Det innebär att en individs 

egenskaper kan fylla en lucka i organisationen och vice versa (Kristof-Brown m.fl., 2005). Den 

andra traditionen är supplementary fit vilket innebär att en person och en organisation liknar 

varandra genom att ha liknande eller matchande egenskaper (Kristof-Brown, 2000, Kristof-

Brown m.fl., 2005, Cable & Edwards, 2004). Supplementary fit kan till exempel uppstå då en 
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organisation anställer en person med egenskaper som redan innehas av övrig personal (Cable 

& Edwards, 2004). 

 

Person-Job fit (PJ-fit) är matchningen mellan en individ och de krav som ställs i ett arbete och 

är en underkategori till PE-fit (Kristof-Brown, 2000, Kristof, 1996) Begreppet har definierats 

som matchningen mellan en individs kompetens och kraven som ett specifikt arbete ställer eller 

matchningen mellan en individs behov och de förutsättningar ett specifikt arbete ger (Edwards 

1991). Tidigare forskning visar att PJ-fit, där man undersökt individernas egna upplevelser av 

huruvida deras kompetens matchar organisationens krav har en signifikant betydelse för 

arbetstillfredsställelse (Peng & Mao, 2015) Annan forskning visar även att matchningen mellan 

individers preferenser och huruvida de överensstämmer med individernas faktiska förhållanden 

i sitt yrke har en stark påverkan på arbetstillfredsställelse (Furnham & Schaeffer, 1984). 

Scroggins (2007) har undersökt förhållandet mellan matchningar och arbetstillfredsställelse 

samt förhållandet mellan matchningar och organisatoriskt engagemang och kommit fram till att 

matchningarna har betydelse för båda dessa arbetsattityder. Både Furnham & Schaeffer (1984) 

och Scroggins (2007) har använt sig av individers självuppskattade matchning mellan sin 

personlighet och sin arbetsmiljö när de undersökt matchningarnas betydelse. 
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Data och metod 
Datamaterialet som används i denna uppsats är hämtat från International Social Survey 

Programme (ISSP) som är en komparativ databas med attitydstudier (International Social 

Survey Programme). ISSP startade 1984 och över fyrtio länder är involverade där varje land 

har representanter från universitet, akademiska organisationer eller andra 

undersökningsinstitutioner som står för insamling av data. Enkäterna är designade för att kunna 

jämföra attityder både mellan olika länder samt över tid och innehåller flera olika 

ämnesområden. ISSP har en metodologisk kommitté som koordinerar det metodologiska 

arbetet för att behandla tvärkulturella spörsmål. För att säkerställa en hög standard av data 

genomförs omfattande övervakning av undersökningarna samt att allt arbete kring konstruktion, 

insamling med mera offentliggörs (ibid). 

 

I denna uppsats använder vi oss av utvalda frågor i en modul kallad ’Work orientations’ med 

insamlade data från åren 1997, 2005 samt 2015. Vi har begränsat datamaterialet till att bara 

inkludera de som vid undersökningstillfällena förvärvsarbetat i Sverige och har därmed filtrerat 

bort övriga respondenter. Antalet respondenter, efter filtrering, som används i undersökningen 

uppgår till 824 år 1997, 849 år 2005 och 707 år 2015.  

 

Vi har valt ut fyra dimensioner av arbetet som funnits tillgängligt för oss i datamaterialet. 

Dessa är; inkomst, karriärmöjligheter, intressant arbete och autonomi i arbetet. Inkomst och 

karriärmöjligheter kan förklaras i enlighet med Mottaz (1988) och Kalleberg (1977) som yttre 

faktorer kopplade till organisationen medan intressant arbete och autonomi i arbetet kan 

förklaras som inre faktorer som är kopplade direkt till utförandet av arbetet.  

 

För att genomföra vår undersökning kartlägger vi arbetsvärderingar och arbetsförhållanden med 

hjälp av korstabeller där vi undersöker andelen procent som värderar de olika dimensionerna 

samt andelen procent som upplever att dimensionerna uppfylls i sitt arbete. För att vidare 

undersöka om matchningar har någon påverkan på arbetstillfredsställelse och organisatoriskt 

engagemang använder vi oss av multipla linjära regressionsanalyser för att kunna studera hur 

dessa påverkas av de olika typerna av matchningar. Metoden ger oss möjlighet att hantera flera 

oberoende variabler i vår modell för att undersöka vilka oberoende variabler som har effekt på 

de beroende variablerna (Djurfeldt & Barmark, 2009). 
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Etik 
Datat från ISSP är tillgängligt för akademisk forskning och undervisning. Insamlingen av data 

sker genom slumpmässigt utskick av enkäter till individer som ska representera den svenska 

befolkningen. I enkäten medföljer information om undersökningen och att deltagande är 

frivilligt. Vid svar så anonymiseras enkäterna så att de individer som svarat inte kan identifieras, 

innan data skickas vidare till ISSP;s arkiv och blir tillgängligt (International Social Survey 

Programme). Detta gör att nyttjande-, information-, konfidentialitet- och samtyckeskraven 

inom de forskningsetiska principerna uppfylls (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

Arbetsvärderingar och arbetsförhållanden 
För att undersöka hur arbetsvärderingar och arbetsförhållanden i arbetslivet har förändrats över 

tid använder vi oss av enkätfrågor som dels handlar om vad respondenterna värderar som viktigt 

för dem i arbetslivet samt enkätfrågor som handlar om vilka upplevda arbetsförhållanden 

respondenterna har på sina arbeten. Enkätfrågorna för värderingar och arbetsförhållanden 

behandlar de fyra dimensionerna av arbete som presenterats ovan. Respondenterna använde 

följande svarsskala för att besvara frågorna om värderingar: (1) mycket viktigt, (2) viktigt, (3) 

varken viktigt eller oviktigt, (4) inte särskilt viktigt och (5) inte alls viktigt. Frågorna om 

arbetsförhållanden är utformade som påståenden gällande de fyra dimensionerna av arbetet och 

har besvarats på samma sätt som värderingar med svarsalternativen: (1) Instämmer helt, (2) 

instämmer, (3), varken instämmer eller tar avstånd, (4) tar avstånd och (5) tar starkt avstånd. 

Variablerna har kodats om så värde 1-2 fått värde (1) samt värde 3-5 fått värde (2) vad gäller 

både värderingar och arbetsförhållanden. Variabelvärde 1 och 2 är tydligt positiva medan 4 och 

5 är tydligt negativa. I linje med tidigare forskning (Hult, 2005) tolkas variabelvärde 3 som 

negativt då värdet “varken eller” inte bör ha någon positiv betydelse för respondenten. De nya 

variablerna är nu dikotoma och mäter alltså om respondenterna tycker att de olika 

dimensionerna av arbetet är viktigt/oviktigt samt om individerna får/inte får detta realiserat i 

sitt arbete. 

 

Variablerna för arbetsvärderingar och arbetsförhållanden jämförs separat för att se eventuella 

skillnader över tid. Detta för att se dels se hur individernas värderingar i arbetslivet förändrats 

över tid samt hur individernas arbetsförhållanden förändrats över tid. Detta undersöker vi 

genom att jämföra andelen procent som svarat att de värderar de fyra dimensionerna; inkomst, 
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karriärmöjligheter, intressant arbete och autonomi i arbetet samt andelen som svarat att de olika 

dimensionerna realiseras i deras arbete.  

 

Matchningar 
Vidare undersöks matchningarna mellan individers arbetsvärderingar och arbetsförhållanden 

undersökts. För att mäta dessa matchningar så analyseras frågorna om värderingar och 

arbetsförhållanden i korstabeller där fyra utfall blir möjliga; (1) perfekt hög matchning, (2) 

perfekt låg matchning, (3) övertillfredsställd och (4) undertillfredsställd. Perfekt hög matchning 

innebär att individerna både anser att en dimension av arbetet är viktigt samt upplever att denna 

dimension realiseras i arbetet, i kontrast till perfekt låg matchning där individerna anser att en 

dimension är oviktig och heller inte upplever att denna realiseras. Övertillfredsställd innebär att 

individerna anser att en dimension är oviktig men att denna dimension realiseras i arbetet, och 

undertillfredsställd innebär att individerna anser att en dimension är viktig men att denna inte 

realiseras i arbetet. Detta arbete begränsas till att främst fokusera på att undersöka de med 

perfekt hög matchning samt de som är undertillfredsställda då de som har en perfekt låg 

matchning samt de som är övertillfredsställda inte värderar dimensionerna vi är intresserade av 

att undersöka. Att närmare undersöka de som är undertillfredsställda och de som har en perfekt 

hög matchning är intressant då vi vill jämföra de som får sina värderingar uppfyllda på 

arbetsmarknaden och de som inte får det. 

 

Vidare undersöker vi om och i så fall hur matchningarna av värderingar och arbetsförhållanden 

relaterar till arbetstillfredsställelse samt till organisatoriskt engagemang. För att undersöka 

matchningarna i en regressionsanalys så kodar vi om våra variabler för att kunna slå ihop dem 

och få en fyrgradig skala med utfallen; (1) undertillfredsställd, (2) Perfekt matchning hög, (3) 

Perfekt matchning låg och (4) övertillfredsställd. I ett första steg kodar vi om våra variabler 

‘viktigt med hög inkomst’ så att ’viktigt’ får kod 1 och ’oviktigt’ kod 3. På samma sätt kodar 

vi om ‘har hög inkomst’ så att ’ja’ får kod 1 och ’nej’ får kod 0. Vi slår sedan ihop de nya 

variablerna ‘viktigt med hög inkomst’ och ‘har hög inkomst’ med varandra. En individ som då 

har värde 1 på variabeln ‘viktigt’ och värde 0 på variabeln ‘har’ får alltså värde 1 på vår nya 

variabel och är därmed undertillfredsställd då 1+0=1. En individ med värde 3 på variabeln 

’viktigt’ och värde 1 på variabeln ’har’ får alltså värde 4 på vår nya variabel och är då 

övertillfredsställd, och så vidare. Samma procedur upprepas för resterande matchningar; 

karriärmöjligheter, intressant arbete och autonomi i arbetet. Detta illustreras i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1, Illustration på uppdelningen av matchningar 

 Värderar arbetsförhållanden Har arbetsförhållanden 

Perfekt hög matchning Ja Ja 

Perfekt låg matchning Nej Nej 

Undertillfredsställd Ja Nej 

Övertillfredsställd Nej Ja 

 

 

Av detta bildas på så sätt fyra kategorier; Matchningen viktigt hög inkomst/har hög inkomst, 

viktigt karriärmöjligheter/har karriärmöjligheter, viktigt intressant jobb/har intressant jobb samt 

viktigt med autonomi i arbetet/har autonomi i arbetet. I nästa steg skapar vi dummyvariabler av 

dessa nya variabler för att kunna använda dem i regressionsanalys. Vi skapar då en dummy för 

varje värde; Undertillfredsställd, perfekt matchning hög, perfekt matchning låg och 

övertillfredsställd, det vill säga totalt fyra dummys per variabel. 

 

Arbetstillfredsställelse 
För att mäta arbetstillfredsställelse så använder vi enkätfrågan:  

 Hur nöjd är du med ditt arbete?  

Variabelns svarsskala har sju alternativ mellan (1) Helt nöjd och (7) Helt missnöjd. Vi har kodat 

om denna genom att vända på skalan så att högre värden innebär högre arbetstillfredsställelse. 

 

Organisatoriskt engagemang 
Variabeln ’organisatoriskt engagemang’ är baserat på ett index av fyra olika enkätfrågor. I linje 

med tidigare forskning (Porter m.fl, 1974; Hult, 2005) används dessa fyra indikatorer som 

fångar organisatoriskt engagemang; individens identifiering och accepterande av 

organisationens mål och värderingar, individens vilja att anstränga sig för organisationens 

bästa, individens strävan att vara kvar i organisationen samt individens accepterande av sina 

arbetsuppgifter. I datamaterialet har vi identifierat fyra frågor som vi anser täcker dessa 

områden; 

1.      Jag är villig att arbeta hårdare än jag behöver, för att hjälpa det företag eller den 

organisation där jag arbetar att bli framgångsrikt 

2.      Jag är stolt över att arbeta för mitt företag/min organisation 
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3.      Om jag erbjöds ett annat arbete med avsevärt högre lön, skulle jag tacka nej och fortsätta 

arbeta för min nuvarande organisation 

4.      Jag är stolt över den typ av arbete jag utför 

Svarsalternativen på samtliga fyra frågor varierar på en skala mellan (1) tar starkt avstånd och 

(5) instämmer starkt. Vi använder dessa fyra variabler och skapar därmed ett additivt index som 

mäter organisatoriskt engagemang. Cronbach’s alpha gav oss värde 0,646. Indexet kan variera 

på en skala mellan 4 och 24 där högre värden innebär starkare engagemang. 

 

Kontrollvariabler 
De kontrollvariabler som vi använder i regressionen är kön, ålder och utbildning, detta för att 

kontrollera att dessa faktorer inte påverkar våra samband. Ålder är en kontinuerlig variabel och 

sträcker sig mellan 18 och 76 år. Utbildningsvariabeln skiljer ut tre utbildningsnivåer; (1) låg 

utbildning (grundskola), (2) medelhög utbildning (gymnasium/yrkesskola) och (3) hög 

utbildning (högskola/universitet).   
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Resultat 

Vi undersöker först hur värderingar och arbetsförhållanden har förändrats från 1997 till 2015, 

för att sedan se om och i så fall hur matchningarna har förändrats över samma tidsperiod. 

Slutligen har matchningarna mellan värderingar och arbetsförhållanden undersökts i relation 

till arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang med hjälp av linjära 

regressionsanalyser. 

 

Arbetsvärderingar och arbetsförhållanden över tid 
Hur ser då utvecklingen ut i Sverige mellan år 1997 och 2015 när det gäller individers 

arbetsvärderingar och upplevda arbetsförhållanden? I figur 1 ser vi att andelen som värderar 

hög inkomst som viktigt är drygt tre fjärdedelar och denna andel förändras inte mycket över tid. 

Vi ser dock en liten ökning från år 1997 till 2005 för att sedan återgå till liknande värde år 2015 

som 1997. När det gäller de upplevda arbetsförhållandena ser vi däremot att allt fler upplever 

att de har en hög inkomst över tid, där ökningen sker från drygt en femtedel till en tredjedel 

mellan år 1997 och 2015. Trots att andelen har ökat så upplever alltså ungefär två tredjedelar 

av respondenterna att de har inte har en hög inkomst år 2015. Skillnaden mellan värderingarna 

om hög inkomst och de som upplever att de har en hög inkomst är här relativt stor med 39 

procent skillnad, det vill säga andelen som värderar hög inkomst är avsevärt större än andelen 

som upplever att de har en hög inkomst. 

 

När det gäller dimensionen karriärmöjligheter så ser vi i figur 1 att andelen respondenter som 

värderat detta högt har ökat från drygt hälften till tre femtedelar mellan år 1997 till 2015, dock 

med en liten minskning år 2005. Andelen som anser sig ha goda karriärmöjligheter har ökat 

från en femtedel till nästan en tredjedel mellan år 1997 och 2015, där ingen nämnvärd skillnad 

skedde mellan år 1997 och år 2005. Över tid är det en ungefärlig lika stor skillnad mellan de 

som värderar goda karriärmöjligheter högt och de som anser att de har goda karriärmöjligheter 

med cirka 30 procentenheter, vilket innebär att både värderingar och förutsättningar följer 

samma trend. Då värderingarna ökar så ökar även förutsättningarna för det, eller vice versa 

beroende på den kausala riktningen. Även här ser vi att andelen respondenter som värderar goda 

karriärmöjligheter är avsevärt fler än de som upplever att de har goda karriärmöjligheter 

 



 

14 
 

Vidare ser vi i figur 1 att det inom dimensionen autonomi i arbetet1  sker en minskning över tid 

av andelen respondenter som värderar detta högt mellan år 1997 till 2015. Andelen respondenter 

som upplever att de har autonomi i arbetet är ungefär lika stor år 1997 och 2015, dock med en 

liten minskning år 2005. Skillnaderna mellan vad respondenterna värderar och vad de upplever 

att de har i denna dimension är inte stora överlag, däremot ser vi att då respondenternas 

värderingar minskar över tid så har upplevelserna av att ha autonomi i arbetet kommit till att 

överträffa värderingarna. 

 

För den sista dimensionen som vi undersöker, intressant arbete så ser vi i figur 1 att det inte 

sker någon väsentlig förändring i värderingar över tid, där nästan alla respondenter värderar 

denna dimension högt. Över tid har det skett en mindre förändring för andelen som upplever att 

de har ett intressant arbete där andelen respondenter som upplever detta har ökat mellan 1997 

och 2015, dock med en liten minskning mellan år 1997 och 2005. De flesta respondenter 

värderar ett intressant yrke men trots det så är det år 2015 en femtedel av dem som upplever att 

de inte har det.   

 

 

Figur 1. Värderingar och arbetsförhållanden separat över tid. 

 

                                                           
1 Notera att skalnivån för autonomi i arbetet skiljer sig från övriga dimensioner i Figur1. 
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Sammanfattningsvis ser vi, vad gäller respondenternas värderingar av de olika dimensionerna, 

att intressant jobb och autonomi i arbetet är två dimensioner som ligger högt värderade över 

hela tidsperioden, även om det sker en liten förändring i den senare nämnda dimension där färre 

andel respondenter värderar detta år 2015 än 1997. Inkomst är även det en dimension som är 

relativt högt värderad, med väldigt liten förändring över tid. Att inre egenskaper värderas högre 

än yttre egenskaper får stöd från tidigare forskning där individer i avancerade industriella 

samhällen värderar de inre dimensionerna, som frihet och utveckling, högre än yttre 

dimensioner som fysisk och ekonomisk säkerhet (Steyn, 2004; Vecerník, 2003). Även om inre 

egenskaper värderas högre kan vi också se att det har blivit en högre andel som värderar 

karriärmöjligheter högt år 2015 jämfört med år 1997. 

 

När det kommer till de upplevda arbetsförhållandena som vi undersöker finns det märkbara 

skillnader över tid. Vi ser att fler respondenter upplevde att de hade en hög inkomst år 2015 än 

vad de upplevde år 1997. Att uppleva att man har goda karriärmöjligheter har också ökat mellan 

år 1997 och 2015. Upplevelsen av att ha autonomi i arbetet har inte ökat märkbart från 1997 till 

2015, dock med en minskning år 2005. Att uppleva att en har ett intressant jobb har ökat, men 

även där med en minskning år 2005. I stort har det alltså blivit bättre för arbetstagare i Sverige 

bland de dimensionerna vi undersökt gällande de upplevda arbetsförhållandena. Det bör dock 

noteras att andelen som värderar de olika dimensionerna högt är fler än andelen individer som 

upplever att de har bra arbetsförhållandena i de olika dimensionerna, med undantag för 

autonomi i arbetet år 2015 vilket innebär att det fortfarande är diskrepans mellan arbetstagares 

värderingar och deras arbetsförhållanden.  

 

Matchning av arbetsvärderingar och arbetsförhållanden över tid 
Hur ser då utvecklingen ut i Sverige mellan 1997 och 2015 gällande matchningarna mellan 

individers arbetsvärderingar och deras upplevda arbetsförhållanden? Vi ser i figur 2 att andelen 

respondenter som har en perfekt hög matchning för inkomst, det vill säga, värderar en hög 

inkomst högt samt anser sig ha en hög inkomst, har ökat över tid från cirka en tiondel år 1997 

till en fjärdedel år 2015. Andelen respondenter som är undertillfredsställda, det vill 

säga, värderar en hög inkomst högt men inte anser sig ha det, har minskat från tre femtedelar år 

1997 till mindre än hälften år 2015, dock med en liten ökning mellan år 1997 och år 2005.  
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Vidare i figur 2 kan vi se att andelen respondenter som har en perfekt hög matchning för 

dimensionen karriärmöjligheter2 har ökat från en sjättedel år 1997 till en fjärdedel år 2005, dock 

med en liten minskning år 2005. För andelen undertillfredsställda inom denna dimension sker 

ingen nämnvärd förändring över tid vid något av mättillfällena.  

 

Inom dimensionen autonomi i arbetet kan vi i figur 2 utläsa att det har skett en liten minskning 

av andelen respondenter som har en perfekt hög matchning från år 1997 till 2005 för att sedan 

stagnera och vara en lika stor andel år 2005 som 2015. För andelen undertillfredsställda inom 

denna dimension sker inte heller någon större förändring över tid, med en liten ökning mellan 

år 1997 och 2005 för att återgå till lägre värden år 2015 i jämförelse med år 1997.  

 

I figur 2 ser vi slutligen att inom dimensionen intressant arbete har det skett en liten ökning för 

andelen respondenter som har en perfekt hög matchning mellan år 1997 och år 2015, dock med 

en liten minskning år 2005. Andelen undertillfredsställda inom denna dimension har i samma 

grad som de med perfekt hög matchning minskat mellan år 1997 och 2015, där det dock skett 

en liten ökning mellan år 1997 och år 2005. 

 

 

Figur 2. Matchningarna ”perfekt matchning hög” och ”undertillfredsställd” över tid. 

 

                                                           
2 Notera att skalnivån för karriärmöjligheter skiljer sig från övriga dimensioner i Figur2. 
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När vi analyserar resultaten av kartläggningen av matchningar över tid så ser vi tydligt att det 

är en högre andel respondenter som är undertillfredsställda när det kommer till inkomst och 

karriärmöjligheter, jämfört med andelen undertillfredsställda inom dimensionerna intressant 

jobb och autonomi i arbetet vid alla tre mättillfällen. Vi ser även att andelen respondenter med 

en perfekt hög matchning har ökat ordentligt gällande både inkomst och karriärmöjligheter 

samtidigt som gruppen undertillfredsställda inom dessa dimensioner minskar. Detta innebär att 

trots att det fortfarande finns en stor andel undertillfredsställda respondenter så går utvecklingen 

i en positiv riktning där allt fler får sina värderingar uppfyllda på sin arbetsplats. Vi ser även en 

ökning av andelen individer med höga matchningar i samband med en minskning av andelen 

undertillfredsställda inom dimensionen intressant jobb över tid. När det kommer till 

dimensionen autonomi i arbetet ser vi att andelen med hög matchning har minskat något, vilket 

kan bero på att färre respondenter värderar autonomi i arbetet som vi tidigare sett i figur 1. 

 

Arbetstillfredsställelse 
Hur ser då matchningarnas påverkan på arbetstillfredsställelse inom de olika dimensionerna ut 

år 2015?  I tabell 2, modell 1 undersöker vi hur matchningarna inom dimensionen inkomst 

påverkar arbetstillfredsställelse och ser där att det finns en skillnad mellan de respondenter som 

är undertillfredsställda och de respondenter som har en hög matchning. På en sjugradig skala 

där högre värden innebär högre grad av arbetstillfredsställelse så har de som är 

undertillfredsställda 0,513 skalsteg lägre värde än de med en perfekt hög matchning som är 

referenskategori. De med låg matchning har 0,282 skalsteg lägre värde. Den enda 

kontrollvariabeln som har en effekt i denna regression är ålder där arbetstillfredsställelsen ökar 

med 0,008 skalsteg för varje år en individ blir äldre. Modell 1 har en förklaringsgrad på 0,04 

vilket innebär att cirka 4 procent av variationen i våra oberoende variabler kan förklara 

variationen av arbetstillfredsställelse.  

 

Vad gäller matchningarna inom dimensionen karriärmöjligheter och dess påverkan på 

arbetstillfredsställelse ser vi vidare i tabell 2, modell 2 att arbetstillfredsställelsen minskar med 

0,750 skalsteg för de respondenter som är undertillfredsställda i jämförelse med 

referenskategorin. Koefficienten för de med en perfekt låg matchning är även den signifikant 

och för dessa respondenter minskar arbetstillfredsställelsen med 0,564 skalsteg i jämförelse 

med referenskategorin. Även här har ålder en liten, men signifikant, effekt där 

arbetstillfredsställelse ökar med 0,010 skalsteg för varje år en individ blir äldre. Modell 2 har 
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en förklaringsgrad på 0,074, alltså kan 7,4 procent av variationen i våra oberoende variabler 

förklara variationen av arbetstillfredsställelse.  

 

Vidare i tabell 2 modell 3 ser vi skillnader mellan matchningarna när det kommer till hur 

intressant jobb påverkar arbetstillfredsställelsen. De respondenter som är undertillfredsställda 

har en kraftig minskning av arbetstillfredsställelse med 1,556 skalsteg jämfört med 

referenskategorin hög matchning. De andra matchningarna har också en minskning av 

arbetstillfredsställelse, där de respondenter med låg matchning har 0,928 skalsteg lägre 

arbetstillfredsställelse och de respondenter som är övertillfredsställda har 0,869 skalsteg lägre 

arbetstillfredsställelse än referenskategorin. Ingen av kontrollvariablerna i denna modell är 

signifikanta. Modell 3 har en förklaringsgrad på 0,245 vilket innebär att 24 procent av 

variationen i våra oberoende variabler förklara variationen av arbetstillfredsställelse. 

 

När vi fortsättningsvis ser hur matchningarna inom autonomi i arbetet påverkar 

arbetstillfredsställelse i tabell 2, modell 4 skildras en kraftig minskning av 

arbetstillfredsställelsen för de respondenter som är undertillfredsställda med 1,101 skalsteg. 

Även här sker en minskning av arbetstillfredsställelse för övriga matchningar där de 

respondenter med perfekt låg matchning har en minskning med 0,775 skalsteg och de 

respondenter som är övertillfredsställda med en minskning på 0,394 skalsteg. 

Kontrollvariablerna kön, ålder och utbildning är inte signifikanta. Modell 4 har en 

förklaringsgrad på 0,089, alltså kan ca 9 procent av variationen i våra oberoende variabler 

förklara variationen av arbetstillfredsställelse 

 

Modell 5 är en integrerad modell där vi undersöker matchningarna inom alla fyra dimensioner; 

inkomst, karriärmöjligheter, intressant jobb och autonomi i arbetet tillsammans mot 

arbetstillfredsställelse. Denna modell har en förklaringsgrad på 0,296 vilket innebär att 

arbetstillfredsställelse till cirka 30 procent kan förklaras av våra oberoende variabler. I denna 

modell är koefficienterna för matchningarna av inkomst inte signifikanta. De respondenter som 

är undertillfredsställda gällande karriärmöjligheter är 0,368 skalsteg mindre tillfredsställda i 

arbetet än de respondenter med en perfekt hög matchning som är referenskategori. De 

respondenter med låg matchning i dimensionen karriärmöjligheter är 0,256 skalsteg mindre 

tillfredsställda än referenskategorin men vi ser inget signifikant resultat för de respondenter 

som är övertillfredsställda. Det är en fortsatt kraftig minskning av arbetstillfredsställelse för de 

respondenter som är undertillfredsställda i dimensionen intressant jobb med 1,303 skalsteg 
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mindre värde än de respondenter med hög matchning som ligger som referens. 

Arbetstillfredsställelse för de respondenter med en perfekt låg matchning minskar i sistnämnda 

dimension med 0,765 skalsteg och för de respondenter som är övertillfredsställda minskar det 

med 0,895 skalsteg. Inom dimensionen autonomi i arbetet sker en minskning i 

arbetstillfredsställelse för respondenter som undertillfredsställda med 0,656 skalsteg och för 

respondenterna som övertillfredsställda med 0,319 skalsteg. Resultatet för låg matchning är inte 

signifikant. I denna integrerade modell sker även en ökning i arbetstillfredsställelse för de med 

hög utbildning med 0,325 skalsteg jämfört med låg utbildning som ligger som referens. Övriga 

kontrollvariabler är inte signifikanta.  

 

Vad vi kan utläsa från regressionerna är att de respondenter med perfekt hög matchning är de 

som har högst grad av arbetstillfredsställelse i alla modeller, där övriga matchningar innebär en 

minskning. Ålder har en påverkan på de yttre dimensionerna, det vill säga inkomst och 

karriärmöjligheter. När vi genomför regression med alla dimensioner i den integrerade 

modellen så försvinner signifikansen för inkomst, detta kan bero på att variablerna korrelerar 

för högt med varandra. Vi ser att när det kommer till de yttre dimensionerna av arbetet, det vill 

säga inkomst och karriärmöjligheter så sker en minskning för både de respondenter som är 

undertillfredsställda och de respondenter som har en låg matchning gentemot referenskategorin 

men inga signifikanta resultat för de som är övertillfredsställda. När vi däremot ser till de inre 

dimensionerna av arbetet, det vill säga intressant jobb och autonomi i arbetet så ser vi att alla 

tre kombinationer av matchningar har signifikanta minskningar på graden av 

arbetstillfredsställelse jämfört med referenskategorin. Detta skulle kunna innebära att 

minskningen av arbetstillfredsställelse inom de yttre dimensionerna handlar om att varken de 

respondenter med låg matchning eller de som är undertillfredsställda upplever att de har en hög 

inkomst eller goda karriärmöjligheter och att själva kombinationen av vad individen värderar 

och arbetsförhållandena inte har lika mycket inverkan. Det skulle innebära att matchningarna 

är viktigare när det kommer till de inre dimensionerna av arbetet vad gäller 

arbetstillfredsställelse. De med perfekt hög matchning är alltså de individer som känner högst 

arbetstillfredsställelse. McKenna (2000) menar att arbetstillfredsställelse är individers attityder 

till hur väl förväntningar på arbetet stämmer överens med det faktiska utfallet, vi kan anta att 

en individs arbetsvärderingar påverkar vilka förväntningar man har på sitt arbete. Våra resultat 

visar att de med perfekt hög matchning som både värderar en dimension högt samt får den 

dimensionen uppfylld har högst arbetstillfredsställelse och de som är undertillfredsställda som 

värderar en dimension högt men inte får den uppfylld har lägst arbetstillfredsställelse vilket går 
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i linje med McKennas definition. Vi kan dock inte applicera detta på övriga matchningar då 

dessa individer inte värderar de olika dimensionerna högt men ändå har signifikanta resultat för 

påverkan på arbetstillfredsställelse. Det tycks därmed finnas andra faktorer som spelar roll än 

att endast att få sina förväntningar uppfyllda.  Om vi kopplar resultatet till Lockes (1969) tre 

faktorer som ska vara uppfyllda för att en individ ska vara tillfredsställd i arbetet ser vi att de 

med perfekt hög matchning uppfyller dessa kriterier då de både värderar aspekter av arbetet 

samt upplever att dessa aspekter realiseras i arbetet. För de andra matchningarna, 

undertillfredsställda, övertillfredsställda och de som är lågt matchade, så kan något av dessa 

element vara mindre framträdande, antingen värderingarna, uppfattningarna om de olika 

aspekterna eller balansen dem emellan, vilket gör att de upplever en lägre 

arbetstillfredsställelse. Som tidigare forskning (Vecerník, 2003) visat så har indikatorer som 

ålder, kön och utbildning inte någon stor effekt på arbetstillfredsställelse, vilket även får stöd i 

denna undersökning. 
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Tabell 2. Relationen mellan matchningar av inkomst, karriärmöjligheter, intressant jobb och 

autonomi i arbetet med kön, utbildning och ålder som kontrollvariabler i en multivariat 

regressionsanalys. Beroende variabel: Arbetstillfredsställelse 

 M1 M2 M3 M4 M5 

(Constant) 5,015** 5,060** 5,510** 5,112** 5,905** 

Inkomst (ref: hög matchning)      

undertillfredsställd -0,513**    -0,127 

låg matchning -0,282*    0,084 

övertillfredsställd 0,319    0,250 

 

Karriärmöjligheter (ref: hög matchning)      

undertillfredsställd  -0,750**   -0,368** 

låg matchning  -0,564**   -0,256* 

övertillfredsställd  0,206   0,101 

 

Intressant jobb (ref: hög matchning)      

undertillfredsställd   -1,556**  -1,303** 

låg matchning   -0,928**  -0,765** 

övertillfredsställd   -0,869*  -0,895* 

 

Autonomi i arbetet (ref: hög matchning)      

Undertillfredsställd    -1,101** -0,656** 

Låg matchning    -0,775** -0,162 

Övertillfredsställd    -0,394** -0,319** 

      

Män (ref: kvinna) 0,001 -0,06 0,125 0,023 0,017 

Utbildning (ref: låg utbildning)      

medelhög 0,238 0,235 -0,097 0,172 -0,085 

Hög 0,081 0,096 -0,255 0,094 -0,325* 

      

Ålder 0,008* 0,010** 0,003 0,004 0,003 

Notering: **=p <0,01; *=p <0,05.  

 

 

Organisatoriskt engagemang 
Hur ser då matchningarnas påverkan på organisatoriskt engagemang ut inom de olika 

dimensionerna år 2015? På en indexskala som sträcker sig mellan 4-24, där högre värden 

innebär mer organisatoriskt engagemang, kan vi se i tabell 2, modell 1 att de respondenter som 

är undertillfredsställda när det kommer till inkomst har 1,263 skalnivåer lägre engagemang än 

de respondenter med en hög matchning som är referenskategori. För de respondenterna med 

låg matchning minskar engagemanget med 0,676 skalnivåer. För de som är övertillfredsställda 

är resultatet inte signifikant. Medelhög utbildning har en effekt, med en ökning på engagemang 
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med 0,231 skalnivåer jämfört med de med låg utbildning som är referenskategori. De övriga 

kontrollvariablerna; kön, ålder och hög utbildning är inte signifikanta. Modell 1 har en 

förklaringsgrad på 0,043 vilket innebär att cirka 4 procent av variationen i våra oberoende 

variabler kan förklara variationen av organisatoriskt engagemang. 

 

Vid analysen av matchningarna inom dimensionen karriärmöjligheter i tabell 2, modell 2 har 

de respondenter som är undertillfredsställda en minskning av organisatoriskt engagemang med 

1,154 skalnivåer och för de respondenter med perfekt låg matchning minskar det med 1,461 

jämfört med de med hög matchning som är referenskategori. För de övertillfredställda 

respondenterna är resultatet inte signifikant. Även här ökar organisatoriskt engagemang för 

kontrollvariabeln medelhög utbildning med 0,986 skalnivåer i jämförelse med låg utbildning 

som ligger som referenskategori, engagemanget ökar även för de med hög utbildning med 0,938 

skalnivåer och för ålder med 0,020 skalnivåer för varje år äldre en individ blir. Resultatet för 

kön är inte signifikant. Modell 2 har en förklaringsgrad på 0,044 alltså kan ca 4 procent av 

variationen i våra oberoende variabler förklara variationen av organisatoriskt engagemang.  

 

Fortsättningsvis i tabell 2, modell 3 ser vi en minskning av organisatoriskt engagemang i 

dimensionen intressant jobb för de respondenter som är undertillfredsställda med 2,885 

skalnivåer jämfört med referenskategorin hög matchning. Det sker även en minskning för de 

respondenterna med låg matchning med 3,144 skalnivåer. Koefficienten för de respondenter 

som är övertillfredsställda är inte signifikant, likaså kontrollvariablerna. Modell 3 har en 

förklaringsgrad på 0,156 vilket innebär att cirka 16 procent av variationen i våra oberoende 

variabler förklara variationen av organisatoriskt engagemang 

 

Vidare när det gäller autonomi i arbetet som visas i tabell 2, modell 4 syns en minskning av 

organisatoriskt engagemang för de respondenter som är undertillfredsställda med 1,984 

skalnivåer och en minskning för de respondenterna med låg matchning med 2,337 skalnivåer 

jämfört med referenskategorin. Här ökar organisatoriskt engagemang för de respondenterna 

med medelhög utbildning med 0,890 skalnivåer och för de med hög utbildning med 1,000 

skalnivå. Övriga kontrollvariabler samt matchningen övertillfredsställda är inte signifikanta. 

Denna modell har en förklaringsgrad på 0,066 alltså kan cirka 7 procent av variationen i våra 

oberoende variabler förklara variationen av organisatoriskt engagemang. 

 

I den integrerade modellen, tabell 2, modell 5 med matchningarna i alla dimensioner så får vi 
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en förklaringsgrad på 0,189 vilket innebär att variationen i organisatoriskt engagemang till 19 

procent kan förklaras av våra oberoende variabler. I denna modell har de respondenter som 

är undertillfredsställda inom inkomst 0,563 skalnivåer lägre organisatoriskt engagemang i 

jämförelse med de med hög matchning som är referenskategori. Övriga matchningar gällande 

inkomst är inte signifikanta. I dimensionen karriärmöjligheter sker en minskning av 

engagemang med 0,721 skalnivåer för de respondenterna med perfekt låg matchning jämfört 

med referenskategorin. Koefficienterna för de undertillfredsställda och övertillfredställda 

respondenterna inom denna dimension är inte signifikanta. För de respondenter som är 

undertillfredsställda i dimensionen intressant jobb sker en minskning av organisatoriskt 

engagemang med 2,358 skalnivåer och för de med en perfekt låg matchning sker en minskning 

med 2,599 skalnivåer jämfört med referenskategorin. Koefficienten för de respondenter som är 

övertillfredställda är inte heller här signifikant. Inom autonomi i arbetet sker en minskning för 

de undertillfredsställda respondenterna med 1,117 enheter och för de med perfekt låg matchning 

sker en minskning med 1,002 skalnivåer jämfört med referenskategorin. Koefficienten för de 

som är övertillfredsställda är inte signifikant i denna dimension. I modell 5 är ingen av 

kontrollvariablerna kön, ålder och utbildning signifikanta. 

 

Även här, som för arbetstillfredsställelse, kan vi se att de respondenter som har perfekt hög 

matchning har starkast organisatoriskt engagemang. Att vara undertillfredsställd och att ha låg 

matchning har en negativ påverkan jämfört med referenskategorin på organisatoriskt 

engagemang inom samtliga dimensioner som undersökts. En intressant aspekt är att de 

respondenter som har en låg matchning har sämre organisatoriskt engagemang än de som är 

undertillfredsställda i jämförelse med referenskategorin. Detta sker i nästan alla dimensioner, 

med undantag för inkomst där de respondenter som är undertillfredsställda har lägre grad av 

organisatoriskt engagemang. Då koefficienterna för de respondenter som är övertillfredsställda 

inte är signifikanta kan det även här, som för arbetstillfredsställelse, tyda på att minskningen av 

organisatoriskt engagemang snarare beror på att individerna som är undertillfredsställda och 

lågt matchade inte upplever att de får de olika dimensionerna uppfyllda. Tidigare forskning har 

visat att matchningen av dimensionen intressant arbete har starkast effekt på organisatoriskt 

engagemang (Hult, 2005), vilket även får stöd i våra resultat. 
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Tabell 3. Relationen mellan matchningarna av inkomst, karriärmöjligheter, intressant jobb och 

autonomi i arbetet med kön, utbildning och ålder som kontrollvariabler i en multivariat 

regressionsanalys. Beroende variabel: Organisatoriskt engagemang 

 M1 M2 M3 M4 M5 

(Constant) 16,541** 16,348** 17,296** 16,367** 17,936** 

Inkomst (ref: hög matchning)      

undertillfredsställd -1,263**    -0,563* 

låg matchning -0,676*    0,155 

övertillfredsställd 0,564    0,639 

 

Karriärmöjligheter (ref: hög matchning)      

Karriärmöjligheter undertillfredsställd  -1,154**   -0,283 

Karriärmöjligheter låg matchning  -1,461**   -0,721* 

Karriärmöjligheter övertillfredsställd  -0,090   -0,390 

      

Intressant jobb (ref: hög matchning)      

Undertillfredsställd   -2,885**  -2,358** 

Låg matchning   -3,144**  -2,599** 

Övertillfredsställd   -0,678  -0,612 

      

Autonomi i arbetet (ref: hög matchning)      

Undertillfredsställd    -1,984** -1,117** 

Låg matchning    -2,337** -1,002* 

Övertillfredsställd    -0,353 -0,124 

      

Kön (ref: kvinna) -0,053 0,012 0,199 0,005 0,001 

Utbildning (ref: låg utbildning)      

Medelhög 0,231* 0,986* 0,316 0,890* 0,335 

Hög -0,974 0,938* 0,232 1,000* 0,055 

      

Ålder 0,013 0,020* 0,005 0,008 0,009 

Notering: **=p <0,01; *=p <0,05.   Referenskategorier: Hög matchning, låg utbildning, kvinna 
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Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att kartlägga hur arbetsvärderingar och arbetsförhållanden i 

Sverige har förändrats för arbetstagare från 1997 till 2015. Vår första frågeställning var; Har 

människors värderingar i relation till inkomst, karriärmöjligheter, intressant jobb och autonomi 

i arbetet förändrats över tid i Sverige? Vi kan konstatera att värderingarna inom alla 

dimensioner som studerats ligger relativt högt och stabilt över tid, med en minskning gällande 

autonomi i arbetet och en ökning gällande karriärmöjligheter. Vår andra frågeställning var; Har 

de upplevda arbetsförhållandena gällande dessa dimensioner förändrats över tid? Vi har sett att 

respondenternas arbetsförhållanden har förändrats, speciellt gällande inkomst och 

karriärmöjligheter och att detta gått i en positiv riktning där allt fler upplever att dessa 

dimensioner realiseras i arbetet, även om det fortfarande är en relativt stor diskrepans mellan 

vad man värderar och vad man upplever att man har. Vår tredje frågeställning var; Hur ser 

matchningen ut mellan värderingar och arbetsförhållanden över tid? Vi har sett att de med en 

perfekt hög matchning har ökat över tid gällande både inkomst, karriärmöjligheter och 

intressant arbete samtidigt som de undertillfredsställda inom dessa dimensioner har minskat 

vilket också tyder på en förbättring för arbetstagarna då de får sina värderingar realiserade i 

arbetet i högre grad.  

 

En annan del av denna uppsats har fokuserat på att undersöka om och i sådant fall hur 

matchningarna påverkar arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang. Vår fjärde 

frågeställning var därför; Hur påverkar matchningen mellan värderingar och arbetsförhållanden 

graden av arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang?  Vi har sett att 

matchningarna förefaller ha en större betydelse för arbetstillfredsställelse när det kommer till 

de inre dimensionerna av arbetet där samtliga matchningar visat signifikanta resultat i 

jämförelse med referenskategorin. Inom de yttre dimensionerna tycks det däremot vara 

avsaknaden av en hög inkomst och goda karriärmöjligheter som har betydelse för 

arbetstillfredsställelse där matchningen mellan värderingar och arbetsförhållande inte har lika 

stor betydelse som för de inre dimensionerna.  Vi har dock sett skillnader även när det kommer 

till de yttre dimensionerna, där de respondenter som är undertillfredsställda haft sämre 

arbetstillfredsställelse än de respondenter som varit lågt matchade. Kombinationen av att inte 

värdera samt inte uppleva att man har en dimension i arbetet verkar alltså ge lite högre 

arbetstillfredsställelse än kombinationen av att värdera något utan att få det uppfyllt i arbetet. 

När vi undersökt matchningarnas påverkan på organisatoriskt engagemang har vi sett att det 

endast är resultaten för de undertillfredsställda och de som har låg matchning som är 
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signifikanta i jämförelse med hög matchning som är referenskategori inom samtliga 

dimensioner. Det tycks alltså även här vara så att det snarare är avsaknaden av dimensionerna 

som påverkar det organisatoriska engagemanget än själva matchningen mellan värderingar och 

arbetsförhållanden. Vi har dock även här sett att det skiljer sig mellan de lågt matchade och de 

som är undertillfredsställda där de respondenter som varit lågt matchade haft lite lägre 

engagemang än de som varit undertillfredsställda gällande alla dimensioner förutom inkomst. 

Detta resultat är intresseväckande då det till skillnad från arbetstillfredsställelse är de som är 

lågt matchade som känner lägst organisatoriskt engagemang. Alltså verkar kombinationen av 

att värdera något högt men inte få det uppfyllt i arbetet ge lite högre engagemang än att inte 

värdera det och inte heller få det uppfyllt.  Detta skulle kunna bero på att de med låg matchning 

inte heller värderar de olika dimensionerna högt och kanske därför även känner lägre 

organisatoriskt engagemang.  Precis som tidigare forskning visar (Hult, 2005) så tycks 

matchningarna av dimensionen intressant arbete ha starkast effekt på organisatoriskt 

engagemang. 

 

För att summera tycks det alltså vara så att matchningarna har störst betydelse för 

arbetstillfredsställelse när det kommer till de inre dimensionerna av arbetet, att ha ett intressant 

arbete och uppleva autonomi i arbetet. I övriga fall, för både de yttre dimensionerna på 

arbetstillfredsställelse och samtliga dimensioner på organisatoriskt engagemang verkar det 

snarare vara själva avsaknaden av en dimension som har betydelse än själva matchningen. Detta 

är ett mycket intressant resultat. Tidigare forskning som har undersökt matchningars betydelse 

i arbetslivet har lagt fokus på att undersöka matchningen mellan organisationers krav och 

individers kompetens (Peng & Mao, 2015) eller använt sig av olika typer av helhetsmått för att 

se huruvida individen och arbetet matchar (Furnham & Schaeffer, 1984, Scroggins, 2007). Vi 

har i denna uppsats valt att undersöka matchningen mellan individernas värderingar och deras 

faktiska arbetsförhållanden inom fyra specifika dimensioner. Detta för att se om matchningen 

har olika betydelse beroende på kontext vilket har visat sig vara fallet, speciellt för 

matchningarnas påverkan på arbetstillfredsställelse där vi sett tydliga skillnader mellan de inre 

och yttre dimensionerna. 

 

Begränsningar och framtida forskning 
Beror den höga andelen av undertillfredsställda individer på att arbetsförhållandena faktiskt är 

dåliga eller att det kan ha att göra med att de individer som är undertillfredsställda har gjort fel 

yrkesval? Eller kan det vara så att dessa individer är precis i början av sin karriär och inte hunnit 
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klättra så långt? Vi har i denna uppsats inte skiljt på individer som har lång arbetslivserfarenhet 

och de som jobbat under en kortare tid. Vi har heller inte jämfört individer i olika sektorer eller 

inom olika grupper, som kön, ålder och utbildning. I framtida forskning skulle det därför vara 

intressant att undersöka om värderingar och upplevda arbetsförhållanden samt matchningen 

däremellan skiljer sig mellan dessa grupper. Trots att arbetsförhållandena i Sverige blivit bättre 

över tid så uppnår dessa inte alla arbetstagares värderingar om arbete. Med stöd av denna 

undersökning kan vi dra slutsatsen om att avsaknaden av hög inkomst, goda karriärmöjligheter, 

ett intressant jobb och autonomi i arbetet påverkar arbetstillfredsställelse och organisatoriskt 

engagemang i negativ bemärkelse vilket varken är bra för enskilda individer eller ur ett 

organisatoriskt perspektiv. Även om individers värderingar och önskemål inte alltid går att 

uppfylla på respektive arbetsplats så är det av stor vikt att vidare undersöka vilka faktorer som 

ligger bakom att individer inte blir nöjda. 

 

Denna undersökning har varit begränsad till att undersöka fyra dimensioner av arbetet, här kan 

fler dimensioner ha en påverkan på både arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang 

som till exempel relationer till kollegor, trygghet i anställning eller om arbetet innebär någon 

samhällelig nytta. Vidare kan det finnas skillnader inom Sverige när det kommer till både 

värderingar och upplevda arbetsförhållanden som kan undersökas på en mer lokal nivå till 

specifika organisationer. Det skulle vidare vara intressant att undersöka värderingar och 

arbetsförhållanden separat i relation till arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang. 
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