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Abstract 
 

Uppsatsen ämnar identifiera vilka egenskaper som upplevs vara önskvärda i ett arbete samt 

om dessa varierar mellan olika grupper i samhället. Vidare studeras i vilken mån 

önskvärda egenskaper tillgodoses i arbetet och på vilket sätt matchning mellan önskemål 

och verklighet påverkar arbetstillfredsställelsen. Datamaterialet som ligger till grund för 

uppsatsen har inom ramen för International Social Survey Programme (ISSP) insamlats 

2016 via en enkätundersökning gällande åsikter om jobb och arbetslivet. Resultaten visar 

att samtliga önskvärda egenskaper som studeras upplevs vara viktiga, samtidigt som vissa 

skillnader över vad som värderas högt återfinns mellan bland annat kön, ålder och sektor. 

Vidare visas att önskemål som realiseras i arbetet ökar arbetstillfredsställelsen. Framförallt 

är ett intressant och självständigt arbete viktigt för att känna sig nöjd. 

 

Nyckelord: arbetstillfredsställelse, person-organization fit, employer branding 
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Inledning 

För tredje året i rad har IKEA korats till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. På grund av 

deras bland annat trivsamma arbetsmiljö, anställningstryggheten och de karriärmöjligheter 

företaget har att erbjuda, tar de åter igen hem förstaplatsen (Randstad 2016). Förmågan att 

både locka kvalificerade sökanden och lyckas behålla den befintliga kompetensen är något 

som bland annat IKEA gör framgångsrikt och som har blivit viktigare för alla sorters 

organisationer. Av den anledningen har fler företag under de senaste åren börjat satsa större 

resurser på att marknadsföra sig som arbetsgivare (Alnıaçık & Alnıaçık 2012). 

 

Men vad betyder det egentligen att vara en attraktiv arbetsgivare? Det begrepp som brukar 

användas i olika sammanhang för att beskriva organisationen som arbetsgivare är Employer 

brand (Edwards 2009). Samtliga omständigheter som påverkar hur företaget uppfattas kallas 

employer branding. Syftet är att skapa en så positiv bild som möjligt och samtidigt rättvist 

spegla hur företaget ter sig som arbetsgivare (Granberg 2011). Ett starkt employer brand har 

visat många positiva effekter för både företaget och medarbetarna (Biswas & Suar 2016).  

 

Av framgångsrika employer brands följer vanligtvis också nöjda medarbetare (Biswas & Suar 

2016). Huruvida medarbetarna är nöjda eller missnöjda med sitt arbete är grundläggande för 

en arbetsgivare att vara medveten om då arbetstillfredsställelse har visat sig vara viktigt för en 

rad olika faktorer. Arbetstillfredsställelse påverkar både arbetsprestationen, risk för utbrändhet 

och medarbetarens benägenhet att vilja lämna organisationen (Judge et al 2001; Gill et al 

2017). 

 

Förmågan behålla kompetensen är en av de viktigaste konkurrensfördelarna för företag. Den 

ökande konkurrensen om de bästa medarbetarna har bidragit till att employer branding blivit 

högaktuellt inom Human Resources som strategi för att attrahera potentiella medarbetare och 

behålla redan existerande (Alnıaçık & Alnıaçık 2012). Men vad är det egentligen som gör att 

individer uppfattar en arbetsgivare som eftertraktad eller inte?  

 

Det kanske mest grundläggande är att försöka förstå vilka faktorer som anses vara önskvärda i 

ett arbete (Alnıaçık & Alnıaçık 2012). Ett vanligt sätt att skilja på olika önskvärda egenskaper 

i arbetet är genom yttre- och inre motivationsfaktorer. Hög lön och goda karriärmöjligheter är 

exempel på några önskvärda egenskaper som brukar benämnas som yttre motivationsfaktorer, 
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samtidigt som intressanta och självständiga arbetsuppgifter brukar ses som inre motivation 

(Hult 2005). Utöver att identifiera vad som motiverar människor och vilka egenskaper som 

värderas högt i ett arbete, bör det även vara mins lika viktigt att det sker en matchning mellan 

önskemålen och det faktiska arbetet för att lyckas. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen ämnar undersöka vilka egenskaper som är viktiga för att bli en attraktiv 

arbetsgivare. Det studeras genom att identifiera vilka egenskaper individer anser är önskvärda 

i ett jobb. Vidare avser uppsatsen att belysa hur önskemål och faktiska upplevelser i ett arbete 

hänger samman med arbetstillfredsställelse. Uppsatsen syftar till att besvara följande frågor, 

 

 Vilka egenskaper upplevs önskvärda i ett arbete, och varierar detta mellan olika grupper i 

samhället?  

 I vilken mån upplever individer att dessa önskvärda egenskaper tillgodoses i arbetet? 

 På vilket sätt påverkas individers arbetstillfredsställelse om deras önskemål matchas i 

arbetet? 
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Teori och tidigare forskning 

Nedan presenteras teorier och tidigare forskning, inledningsvis övergripande om 

organisationskultur. Fortsättningsvis följer ett avsnitt om vilka olika egenskaper individer 

tenderar att uppfatta som önskvärda hos en arbetsgivare. Vidare redovisas innebörden av 

Person-organization fit och avslutningsvis ett avsnitt om arbetstillfredsställelse. De teorier och 

den forskning som presenteras kommer senare analyseras i relation till uppsatsens resultat.  

 

Organisationskultur 

Organisationskultur tar sig uttryck genom normer på arbetsplatsen och personalens beteenden, 

något som ofta gör olika organisationskulturer svåra att beskriva (Deshpandé et al 1993). För 

att företag ska lyckas generera långsiktiga konkurrensfördelar och ekonomiska framgångar är 

det grundläggande att organisationskulturen kännetecknas av att den är värdefull och omöjlig 

att imitera (Barney 1986). I en artikel från 1989 definierar Deshpande och Webster 

organisationskultur som 

 

"the pattern of shared values and beliefs that help individuals understand organizational 

functioning and thus provide them with the norms for behavior in the organization" (Deshpande 

och Webster Jr, 1989, s.4). 

 

Det är grundläggande att framförallt ledningen och chefer i organisationen ständigt försöker 

bidra till och upprätthålla den gemensamma kulturen (Alvesson 2012). Ledare sitter i en 

avgörande position och kan påverka kulturen på grund av deras möjlighet att forma 

organisationens miljö (Matinaro & Liu 2017). Det är medarbetarnas gemensamma 

uppfattningar om företaget, den kunskapsstruktur som finns och de beteenden som utvecklas, 

som tillsammans utgör organisationskulturen. Den utvecklas ytterligare genom olika rutiner 

och roller som skapas, samt de beslut som tas och praxis som tillkommer (Dubey et al 2017). 

 

Positiva upplevelser av organisatoriskt medlemskap kan bidra till fördelar för både 

medarbetarna och företaget. Individer tenderar att uppleva stolthet över att tillhöra en 

organisation med önskvärda karaktärsdrag (Edwards 2009). Även när människor utom 

verksamheten har en positiv bild av organisationen stärks den positiva upplevelsen ytterligare 

för individen. En stark positiv bild av organisationen kan även på organisatorisk nivå leda till 

fördelar så som framgångsrika samarbeten och förbättrad prestation (Dutton et al 1994; 

Hausknecht et al 2009).  
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I vissa fall överförs organisationskulturen snabbt från medarbetare som arbetat en längre tid 

till nyanställda. Den personal som väljer att stanna i organisationen tar ofta till sig 

organisationskulturen (Alvesson 2012) samtidigt som personal med negativa upplevelser 

tenderar att distansera sig eller till slut lämna den (Alvesson 2012; Dutton et al 1994). 

Negativa upplevelser av att tillhöra en organisation och dess kultur kan följaktligen bidra till 

negativa påföljder för hela företaget (Dubey et al 2017).  

 

Urvalsprocesser har länge varit inriktade på att eftersöka specifik kompetens. Fokus har på 

senare år allt mer skiftat till att identifiera huruvida individers personligheter och värderingar 

matchar organisationskulturen. Således har begrepp som Employer branding och Person-

Organization Fit (P-O fit) växt fram (Morley 2007). Forskning har visat att kandidater nu mer 

än någonsin prioriterar den mest passande organisationen så väl som den mest passande 

tjänsten (Rynes & Cable 2003). 

 

Önskvärda egenskaper i arbetet 

Både Employer branding och P-O Fit handlar om att identifiera önskvärda egenskaper i ett 

arbete för att attrahera eftertraktad personal. Vilka faktorer är det då som lockar individer att 

söka sig till en viss arbetsgivare? Överlag upplevs det som mycket positivt att jobba på ett 

företag med gott rykte (Hausknecht et al 2009; Edwards 2009). Dels bidrar det till att 

attrahera kvalificerade kandidater och det är också avgörande när en kandidat ska besluta om 

erbjudande av anställning (Nilsson et al 2011). Att bibehålla ett gott rykte är också en viktig 

faktor för att lyckas behålla befintlig personal (Hausknecht et al 2009). 

 

För att etablera ett långsiktigt engagemang hos medarbetarna är det grundläggande att ta till 

vara på personalens tidiga stadie i verksamheten (Meyer et al 1989). Engagemang och 

anknytning till den organisation man arbetar vid är något som vanligtvis nämns som 

eftersträvansvärt i forskning om employer branding (Meyer et al 1989; Edwards 2009; 

Marescaux et al 2012). Medarbetare knyter både an till organisationens kultur samt de normer 

och värderingar som präglar arbetsplatsen (Edwards 2009). Personal som är engagerad och 

känner anknytning är både mer högpresterande, upplever bättre trivsel (Meyer et al 1989; 

Hausknecht et al 2009) och har större driv till att hjälpa företaget växa (Marescaux et al 

2012). 
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Samtidigt som ett gott rykte och stort engagemang bland personalen är sådant som alla företag 

kan sträva efter finns också egenskaper som är mer tilltalande för vissa grupper (Edwards 

2009). Överlag värderar kvinnor fördelar i arbetslivet högre än vad män gör. 

Anställningstrygghet, tillhörighet och stöttande kollegor är viktigare för kvinnor än för män. 

Organisationens samhällsansvar, produktkvalitet och kundfokus är också viktigare för 

kvinnor. Även ålder gör att vissa egenskaper i arbetet anses vara viktigare än andra. God 

produktkvalitet och kundservice blir viktigare ju äldre vi blir och samma studie kan även visa 

att individer i arbete upplever dessa faktorer som viktigare än individer utan jobb (Alnıaçık & 

Alnıaçık 2012). Anställningsform tenderar också att påverka vilka faktorer som anses 

önskvärda i ett arbete. Stolthet över att jobba vid organisationen är en av de egenskaper som 

värderas högst av fast anställda samtidigt som timanställda i högre utsträckning upplever lön 

och andra förmåner som viktiga (Hausknecht et al 2009). 

 

Trots att det är viktigt att skapa en positiv bild av organisationen (Lievens & Slaughter 2016) 

är det minst lika viktigt att företaget speglar en rättvis bild av tjänsten och om företaget som 

helhet (Xie et al 2015). Förväntningar som inte uppfylls är en vanlig orsak till att 

engagemanget och även arbetstillfredsställelsen minskar (Hausknecht et al 2009; Allen et al 

2010), något som följaktligen leder till att anställda söker sig till andra jobb (O'Meara et al 

2016).  

 

Person-Organization Fit 

Person–organization fit (P-O fit) är en teori om att individer dras till och väljer att stannar i 

organisationer som stämmer överens med de egna värderingarna. P-O fit har en nära 

anknytning till tidigare forskning om organisationskultur (Kristof 1996) och kan beskrivas 

som hur hög likhet det finns mellan individen och organisationskulturen. Individer har olika 

värderingar, mål och attityder och tenderar också i hög utsträckning att identifiera sig med 

organisationer som delar dessa. Vid hög grad av P-O fit erbjuder organisationen alltså det 

individen efterfrågar (Huber & Hirsch 2015; Tremblay et al 2017).  

 

När en individ påbörjar ett nytt arbete kan de egna värderingarna förändras beroende på 

upplevelsen. Upplevelsen av matchningen mellan individuella värderingar och organisationen 

kan påverka inställningen till arbetet och även individens beteende på arbetsplatsen (Chung 

2017). Vid tillfällen när medarbetare får möjlighet att jobba självständigt för att uppnå mål i 

http://apps.webofknowledge.com.proxy.ub.umu.se/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=Y1YUr6K69rboM7AqAJ5&author_name=O%27Meara,%20K&dais_id=46026432&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com.proxy.ub.umu.se/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=Y1YUr6K69rboM7AqAJ5&author_name=O%27Meara,%20K&dais_id=46026432&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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arbetet utvecklas en känsla av att organisationens värderingar stämmer överens med det 

individen värdesätter. På samma kan det kännas som att man jobbar mot olika mål när arbetet 

är väldigt kontrollerat. Om både individ och företag strävar efter samma framgångar uppnås 

ofta en högre grad av effektivitet och P-O fit (Downes et al 2017).  

 

Vid hög grad av P-O fit är individen mer benägen att bidra till organisationen då det både 

genererar positiva känslor så som tillhörighet och arbetstillfredsställelse (Chung 2017). När 

individens P-O fit är hög tenderar alltså även arbetstillfredsställelsen att vara det. 

Organisationen uppfattas som en mer attraktiv arbetsgivare och individens benägenhet att 

vilja lämna organisationen minskar (Morley 2007). 

 

Arbetstillfredsställelse 

Forskarna Roznowski och Hulin beskrev 1992 att arbetstillfredsställelse under lång tid har 

studerats men inte längre ses som ett aktuellt forskningsämne. Begreppet har blivit vardagligt 

och anses inte på samma sätt vara ett viktigt ämne att djupgående studera (Roznowski & 

Hulin 1992). Samtidigt har forskning sedan dess visat att arbetstillfredsställelse påverkar en 

rad viktiga utfall så som bland annat arbetsprestation och personalomsättning. Av den 

anledningen bör det också undersökas mer omfattande (Judge et al 2001; Gill et al 2017).  

 

Inom forskning om organisationskultur och arbetstillfredsställelse nämns ofta begrepp som 

intrinsic och extrinsic motivation (Gagné & Deci 2005; Hult 2005). På svenska kan begreppen 

översättas till inre- och yttre motivation. Inre motivation är när vi gör något för att det är 

tillfredsställande. I kontrast innebär yttre motivation att tillfredställelsen kommer från en 

konsekvens som följer av det vi gör (Gagné & Deci 2005). Intressanta och självständiga 

arbetsuppgifter brukar ses som inre motivation samtidigt som hög lön och goda 

karriärmöjligheter är exempel på yttre motivationsfaktorer (Hult 2005).  

 

Inflytande över det egna arbetet, eget ansvar, kompetensutvecklande möjligheter och 

varierande arbetsuppgifter är några faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen positivt 

(Riisgaard et al 2017). Stora yttre belöningar tenderar snarare att skada den egna inre 

motivationen och på sikt försämras även prestationen i sådant som individen själv finner 

intressant. Inre motivation har visat sig vara viktigt för både arbetstillfredsställelse, prestation 

och välbefinnande på arbetsplatsen (Gagné & Deci 2005).  
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För en god arbetstillfredsställelse är det grundläggande med en positiv start som ny 

medarbetare (Gill et al 2017). När vi börjar på ett nytt jobb har arbetstillfredsställelsen en viss 

tendens att öka betydligt. Vanligtvis beror ökningen på att företag under rekryteringen och 

under medarbetarens första tid, lyfter fram det mest attraktiva med organisationen (Zhou et al 

2017). Att försöka skapa realistiska förväntningar för att minimera missförstånd är 

grundläggande då icke uppfyllda förväntningar är en vanlig anledning till att anställda väljer 

att sluta (O'Meara et al 2016). Under första tiden på det nya jobbet påverkas också 

arbetstillfredsställelsen positivt för att det ofta blir stora kontraster från den tidigare 

arbetsplatsens negativa aspekter. Allt eftersom individen skaffar sig mer information om det 

nya företaget och även får se de mindre gynnsamma sidorna återgår arbetstillfredsställelsen 

till en mer vanlig nivå (Zhou et al 2017).  

 

Individer med hög arbetstillfredsställelse löper lägre risk för utbrändhet och tenderar i lägre 

utsträckning att vilja lämna företaget (Gill et al 2017). Benägenhet att vilja lämna sitt jobb 

påverkar både individen och organisationen negativt. Motivation till att jobba effektivt 

minskar om individen känner hög benägenhet att vilja lämna verksamheten och om 

personalomsättningen är hög försämras personalens prestation (Marescaux et al 2012). 

Forskning har visat att bristande tillit till organisationen är en vanlig orsak till att individer 

väljer att lämna. Utöver att ett starkt engagemang och att känna sig nöjd med sitt arbete bidrar 

till ett starkt employer brand, är de också bland de viktigaste anledningarna till att individer 

trivs och vill stanna kvar i sitt jobb (Hausknecht et al 2009; Allen et al 2010).  

 

Sammanfattning – teori och tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att olika önskvärda egenskaper som 

realiseras i arbetet kan stärka individens arbetstillfredsställelse (Riisgaard et al 2017). 

Forskning visar också att vad vi värderar som attraktiv varierar mellan olika grupper i 

samhället (Alnıaçık & Alnıaçık 2012). Vidare kan en hög grad av överensstämmelse mellan 

individens egna värderingar och organisationens värderingar påverka inställning till arbetet 

(Chung 2017). Därmed är det viktigt att försöka förstå vilka egenskaper människor uppfattar 

som viktiga i ett arbete och inte minst i vilken grad matchning mellan önskemål och faktiska 

förhållanden påverkar individers arbetstillfredsställelse.  

 

  

http://apps.webofknowledge.com.proxy.ub.umu.se/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=Y1YUr6K69rboM7AqAJ5&author_name=O%27Meara,%20K&dais_id=46026432&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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Data och metod 

Avsnittet innehåller inledningsvis en presentation av det datamaterial som ligger till grund för 

studien samt vilka etiska överväganden som tagits till beaktning vid datainsamlingen. 

Fortsättningsvis presenteras vilka variabler som inkluderas i analyserna, de avgränsningar 

som gjorts, samt vilka analysmetoder som används för att studera materialet.  

 

Datamaterialet 

Inom ramen för den globala surveyundersökningen International Social Survey Programme 

(ISSP) har man genomfört en enkätundersökning med syfte att mäta åsikter om jobb och 

arbetslivet. Undersökningen har genomförts i ett fyrtiotal länder och i Sverige har 3000 

individer slumpmässigt valts ut. Datamaterialet har insamlats med hjälp av Svenska institutet 

för opinionsundersökningar (SIFO) mellan 4/1-11/5 2016. I Sverige har 1162 individer 

besvarat enkätundersökningen vilket utgör en svarsfrekvens på 39,5%. Urvalet är ett 

representativt urval av den svenska vuxna befolkningen och utgör i uppsatsen det empiriska 

materialet som används för att besvara frågeställningarna.  

 

För att studera matchningen mellan önskemål och faktiska förhållanden i arbetet filtreras de 

individer som inte förvärvsarbetade vid undersökningstillfället bort. Från ursprungliga 1162 

respondenter inkluderas slutligen 707 respondenter i analyserna. Uppfattningen är ändå att det 

slumpmässiga urvalet och materialets storlek bidrar till ett tillräckligt stort urval för att 

möjliggöra statistisk inferens (Djurfeldt et al 2010). Genom en noggrann redovisning av all 

bearbetning av variablerna som inkluderas är förhoppningen att studien ska kunna replikeras.  

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav som ämnar att fungera som riktlinjer vid etiska 

överväganden inom samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011). De etiska kraven på 

datainsamlingen vid ISSP-undersökningar är väl tillgodosedda. Respondenterna har dels 

informerats om undersökningens syfte samt att deltagande är frivilligt och anonymt. 

Materialet används endast för forskning och datafilerna är helt avidentifierade vilket skapar 

anonymitet för respondenterna (Umeå universitet). 
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Variabler 

För att besvara de tre frågeställningarna inkluderas ett flertal variabler. Önskvärda egenskaper 

och Faktiska förhållanden i arbetet är två övergripande kategorier av variabler som var för sig 

innehåller ett antal återkommande variabler som närmare presenteras nedan. Fortsättningsvis 

analyseras även Arbetstillfredsställelse och ett antal bakgrundsvariabler. Nedan följer en 

beskrivning av samtliga variabler som inkluderas i studien, samt hur de har operationaliserats. 

De enkätfrågor som ligger till grund för variablerna återfinns under Bilaga. Hur variablerna 

används i analyserna presenteras senare under rubriken ”Analysmetod”. 

 

Önskvärda egenskaper 

I den enkätfråga som ligger till grund för Önskvärda egenskaper har respondenterna fått ange 

hur viktiga de upplever att olika egenskaper är i ett arbete. De egenskaper som respondenterna 

har värderat i enkäten är Anställningstrygghet, Hög inkomst, Goda karriärmöjligheter, 

Intressanta arbetsuppgifter, Ett arbete där man får arbeta självständigt, Ett arbete där man 

kan hjälpa andra människor, Ett arbete som är nyttigt samhället, Ett arbete där man kan 

styra sina arbetstider, samt Ett arbete som innehåller personlig kontakt med andra 

människor.  

 

För varje eftertraktad egenskap har respondenterna valt mellan 6 olika svarsalternativ, från 

”Mycket viktig” till ”Inte alls viktigt”. Vid vissa analyser inkluderas variablerna med samtliga 

värden, i andra analyser har de kodats om till dikotoma variabler.  

I den dikotoma variabeln för respektive önskvärd egenskap har ”Mycket viktig” och ”Viktigt” 

slagits samman till variabelvärdet Viktigt. Vidare utgör ”Varken viktigt eller oviktigt”, ”Inte 

särskilt viktigt”, ”Inte alls viktigt” och ”Vet ej” variabelvärdet Inte viktigt i den dikotoma 

variabeln. När variablerna inkluderas med ordinarie värden eller som dikotoma variabler 

presenteras närmare under ”Analysmetod”. 

 

Till skillnad från övriga önskvärda egenskaper i arbetet inkluderas inte Ett arbete där man 

kan styra sina arbetstider i den enkätfråga som mäter faktiska förhållanden i arbetet (och som 

närmare presenteras under nästa rubrik). Variabeln kan därav inte studeras i relation till 

individens faktiska situation och inkluderas således inte heller analyser om önskvärda 

egenskaper. 
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Faktiska förhållanden i arbetet 

Utöver vad individer anser är önskvärda egenskaper i ett arbete har respondenterna fått ange 

hur de upplever sin faktiska arbetssituation. Respektive beskrivning av olika faktiska 

förhållanden i arbetet utgör en variabel och de påståenden respondenterna tagit ställning till i 

enkäten är följande; Jag har en trygg anställning, Min inkomst är hög, Mina 

karriärmöjligheter är goda, Mitt arbete är intressant, Jag har möjlighet att arbeta 

självständigt, I mitt arbete kan jag hjälpa andra människor, Mitt arbete är nyttigt för 

samhället samt I mitt arbete har jag personlig kontakt med andra människor. Endast 

respondenter som är förvärvsarbetande har tagit ställning till påståendena om faktiska 

förhållanden i arbetet.  

 

I enkätfrågan har respondenterna valt mellan 6 olika svarsalternativ, från ”Instämmer starkt” 

till ”Tar starkt avstånd”. Vid vissa analyser inkluderas variablerna med samtliga värden, i 

andra analyser har de kodats om till dikotoma variabler. I den dikotoma variabeln för 

respektive faktiskt förhållande har ”Instämmer starkt” och ”Instämmer” kodats om till 

Instämmer. Vidare utgör ”Varken instämmer eller tar avstånd”, ”Tar avstånd”, ”Tar starkt 

avstånd” eller ”Vet ej” variabelvärdet Instämmer inte. I vilka fall variablerna inkluderas med 

ordinarie värden eller som dikotoma variabler presenteras närmare under ”Analysmetod”. 

 

Matchningen mellan önskemål och verklighet 

Med utgångspunkt från de dikotoma variablerna över Önskvärda egenskaper och Faktiska 

förhållanden har de kombinationsvariabler som används i uppsatsens senare del konstruerats. 

Samtliga värden i en variabel för Önskvärda egenskaper har kombineras med samtliga värden 

i motsvarande variabel över Faktiska förhållanden.  

 

Önskvärd egenskap Faktiska förhållanden 
(önskvärda egenskaper realiseras) 

Kombinationsvariabeln 

Viktigt   + Instämmer = Önskemål och verklighet 

Viktigt   + Instämmer inte = Önskemål men ej verklighet 

Ej viktigt   + Instämmer = Ej önskemål men verklighet 

Ej viktigt   + Instämmer inte = Varken önskemål eller verklighet 

 

Figur 1. Illustration av hur kombinationsvariablerna har konstruerats. En sammanslagning av  

olika önskvärda egenskapers variabelvärden och olika faktiska förhållandens variabelvärden. 
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För att tydligare illustrera på vilket sätt de olika variablernas värden har slagits samman till 

kombinationsvariabler inkluderas Figur 1. Individer vars önskemål matchas i arbetet utgör ett 

variabelvärde. De respondenter som både värderar exempelvis anställningstrygghet och 

dessutom har en trygg anställning utgör alltså variabelvärdet Önskemål och verklighet i 

kombinationsvariabeln Anställningstrygghet.  

 

Arbetstillfredsställelse  

Variabeln Arbetstillfredsställelse inkluderas för att i den sista frågeställningen studera som 

beroende variabel. Respondenterna har besvarat enkätfrågan om hur nöjda de är med sitt 

arbete på en skala där 1= ”Helt missnöjd” och 7= ”Helt nöjd”. De 11 individer som svarat 

”Vet ej” plockas bort men i övrigt används variabeln i sin ursprungliga karaktär.  

 

Bakgrundsvariabler 

Tidigare forskning har visat att olika grupper upplever olika egenskaper som önskvärda 

(Edwards 2009). Det är således intressant att närmare studera hur bakomliggande faktorer så 

som kön, ålder, utbildning, sektor och huruvida individen har någon arbetsledande ställning 

påverkar vad som värderas högt. För att analysera skillnader mellan kvinnor och män 

inkluderas variabeln Kön. Vidare inkluderas även Ålder. För att överskådligt analysera Ålder i 

relation till önskvärda egenskaper hos en arbetsgivare har ålder delats in i fyra kategorier: 18-

30 år, 31-47 år, 48-65 år och slutligen 66-79 år.  

 

Vidare inkluderas bakgrundsvariabeln Utbildning. Respondenterna har kunnat välja mellan 13 

olika svarsalternativ i den fråga som mäter högsta utbildning. I likhet med Ålder har även i det 

här fallet en ny variabel med ett färre antal kategorier skapats. Den nya variabeln innehåller 

tre värden; Grundskola eller lägre, Gymnasium och Universitet/Högskola. Individer som 

valde svarsalternativet ”Ej avslutad folkskola eller grundskola”, ”Folkskola”, 

”Grundskola/enhetsskola” eller ”Realskola/flickskola” slås samman och bildar variabelvärdet 

Grundskola eller lägre. Vidare utgör de respondenter som svarat ” Fackskola (1963-1970)”, 

”2-årig gymnasielinje, 2-årig yrkesskola”, ” 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995)”, 

”Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992)” eller ” Teoretiskt inriktat gymnasieprogram 

(efter 1992) (t ex samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet)” det nya 

variabelvärdet Gymnasium. Slutligen har individer som svarat ” Universitet/högskola utan 

examen”, ”Universitet/högskola, kortare än 3 år, med examen”, ” Universitet/högskola, 3 år 
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eller längre, med examen” eller ”Forskarutbildning” samlats i variabelvärdet 

Universitet/Högskola.  

 

Nästa bakomliggande variabel som studeras är Sektor. Respondenterna har kunnat välja 

”Offentlig arbetsgivare” eller ”Privat arbetsgivare” på frågan om vilken arbetsgivare de 

arbetar för. Avslutningsvis inkluderas även variabeln Arbetsledande ställning. I enkäten har 

respondenterna besvara om de har någon arbetsledande funktion. De kunde välja mellan 

alternativet ”Ja. För hur många anställda? Var vänlig och ange antal anställda” och ”Nej”. I 

variabeln studeras endast huruvida individen är i en arbetsledande ställning eller inte, och inte 

till i så fall hur många anställda.  

 

Analysmetoder 

Uppsatsens statistiska beräkningar analyseras i programmet SPSS och ett antal olika 

analysmetoder har använts; korstabeller, medelvärdesanalys, faktoranalys och linjär 

regressionsanalys. Syftet med medelvärdesanalyser är att studera om medelvärdet i en 

kvantitativ variabel påverkas av förändring i en kvalitativ variabel (Djurfeldt & Barmark 

2009).  För att studera om arbetstillfredsställelsen påverkas av en matchning mellan 

önskvärda egenskaper och det faktiska arbetet inkluderas en medelvärdesanalys utan hänsyn 

till bakgrundsvariablerna. Arbetstillfredsställelse används som kvantitativ beroende variabel 

och kombinationsvariablerna över önskvärda egenskaper och faktiska förhållanden används 

som oberoende kvalitativa variabler (Tabell 3). 

 

Faktoranalys är en metod som används för att undersöka inbördes relationer mellan olika 

variabler. Analysen hjälper till att fånga egenskaper som inte är synliga och gör det möjligt att 

här dela in olika egenskaper arbetet i färre latenta dimensioner, något som kan vara 

fördelaktigt i analyser som innehåller många variabler (Djurfeldt & Barmark 2009). Tidigare 

forskning har visat att egenskaperna kan reduceras till ett mindre antal latenta dimensioner 

(Hult 2005). För att närmare studera om det finns något underliggande mönster mellan olika 

önskvärda egenskaper i arbetet genomförs här också en faktoranalys. Faktoranalysen 

redovisas i resultatavsnittet inför regressionsanalysen i uppsatsens avslutande del. Baserat på 

faktoranalysen har de enskilda egenskaperna sammanförts i ett mindre antal latenta 

dimensioner (additiva index). Samtliga värden i variabler som hänger samman i en dimension 
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slås ihop och skapar en ny variabel. De additiva indexen inkluderas endast i 

regressionsanalysen. 

 

Fördelen med en multipel linjär regression är möjligheten att på samma gång studera om det 

finns ett linjärt samband mellan en beroende variabel och flera oberoende variabler (Djurfeldt 

& Barmark 2009). Linjär regression är således en passande analysmetod för att undersöka om 

matchningen mellan önskemål och faktiska förhållanden påverkar arbetstillfredsställelsen 

samtidigt som en kontrollering sker för en rad olika relevanta bakgrundsvariabler. Tre olika 

regressionsanalyser genomförs och presenteras närmare i resultatavsnittet genom Tabell 5 och 

Tabell 6. Vid uppsatsens samtliga analyser genomförs ett signifikanstest med syfte att testa 

hur stor sannolikheten är att resultaten orsakats av slumpen. Tabeller med resultat 

(regressionskoefficienter) som är statistiskt signifikanta, d.v.s. mindre än 5 % chans att 

slumpen orsakat sambandet, redovisas med symbolen *. 
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Resultat och analys 

Resultaten redovisas med utgångspunkt i de tre frågeställningarna. Till att börja med 

presenteras vilka egenskaper som upplevs vara önskvärda i ett arbete, följt av i vilken mån 

individerna faktiskt upplever att deras jobb tillhandahåller dessa önskvärda egenskaper. 

Avslutningsvis studeras hur arbetstillfredsställelsen påverkas om det sker en matchning 

mellan önskemål och det faktiska arbetet.  

 

Önskvärda egenskaper i arbetet 

Inför djupare analyser är det grundläggande att inledande skapa en översikt över 

svarsfördelningen i de huvudsakliga variablerna (Djurfeldt & Barmark 2009). Gällande 

önskvärda egenskaper upplevs samtliga vara viktiga för många respondenter. Det som 

värderas högst är Anställningstrygghet och Intressanta arbetsuppgifter (ej i tabell). För att 

mer djupgående besvara den första frågeställningen inkluderas ett antal olika 

sociodemografiska grupper som oberoende variabler och Önskvärda egenskaper (dikotom) 

som beroende variabler i en korstabell (Tabell 1).  

 

I linje med Alnıaçık och Alnıaçık (2012) redovisar resultaten att kvinnor värderar fler 

önskvärda egenskaper som viktiga. Samtliga egenskaper upplever kvinnorna som viktigare än 

vad männen gör och den största skillnaden finns bland Goda karriärmöjligheter och Arbete 

som hjälper andra människor. Vissa signifikanta resultat går även att finna mellan ålder och 

olika önskvärda faktorer i arbetet. Individer i åldrarna 18-30 upplever möjligheten att styra 

över sina arbetstider som viktigare än andra. Utbildning tenderar i högre utsträckning än ålder 

att påverka vilka faktorer individer upplever som viktiga i arbetet. Trygg anställning och 

Intressanta arbetsuppgifter är några egenskaper som är viktigare för universitetsutbildade 

jämfört med individer med lägre utbildningsnivå (Tabell 1). 
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Tabell 1. Korstabell över önskvärda faktorer i arbetet och olika sociodemografiska grupper. Andel i procent. Notera att statistiskt signifikanta resultat p=<0.05 

redovisas med *. 

 

Kön Ålder Utbildning Sektor 
Arbetsledande 

Ställning 

Man Kvinna 18-30 31-47 48-65 66-79 
Grundskola 

eller lägre 
Gymnasium 

Universitet/ 

Högskola 
Offentlig Privat Ja Nej 

Det är viktigt..              

..med en trygg  

anställning 
68 79 76 75 72 71 70 71 78 80 70 75 74 

..med hög  

inkomst 
66 66 70 61 68 65 60 68 67 69 65 69 66 

..med goda karriär-

möjligheter 
58 80 70 71 68 67 74 66 71 82 59 60 72 

..med ett intressant  

arbete 
94 95 95 95 95 93 89 93 98 96 95 98 95 

..att kunna arbeta 

självständigt 
74 77 79 76 75 71 75 74 78 78 76 83 75 

..att arbetet hjälper 

andra människor 
58 80 70 71 68 67 74 66 71 82 59 60 72 

..att arbetet gör 

samhällsnytta 
58 72 65 67 65 65 66 61 70 81 52 57 68 

..med personlig 

kontakt till andra i 

arbetet 

68 79 76 75 72 79 70 71 78 80 70 75 74 

Not: Chi²-test av korstabellerna visar att det finns ett statistiskt signifikant samband (p<0.05) mellan ett antal bakgrundsvariabler och önskvärda egenskaper.  

 

Det finns ett signifikant samband mellan kön och trygg anställning, goda karriärmöjligheter, arbete som hjälper andra människor, samhällsnyttigt arbete, samt personlig kontakt med andra i 

arbetet. Det finns ett signifikant samband mellan utbildning och trygg anställning, intressant arbete, samhällsnyttigt arbete, samt personlig kontakt med andra i arbetet. Det finns ett signifikant 

samband mellan sektor och trygg anställnings, goda karriärmöjligheter, arbete som hjälper andra människor, samhällsnyttigt arbete, samt personlig kontakt med andra i arbetet. Det finns ett 

signifikant samband mellan arbetsledande ställning och goda karriärmöjligheter, intressant arbete, självständigt arbete, arbete som hjälper andra människor, samt samhällsnyttigt arbete. 



 

16 

Vilken sektor individiden arbetar inom påverkar också vilka egenskaper som anses vara 

önskvärda. Offentligt anställda tenderar i högre utsträckning än privat anställda att värdera 

många faktorer som viktiga. Bland annat är Goda karriärmöjligheter och Samhällsnyttigt 

arbete betydligt viktigare för individer inom offentlig sektor. Vissa skillnader finns också 

mellan individer i arbetsledande ställning och personal som inte har någon arbetsledande 

funktion. Självständigt arbete är något viktigare för individer i arbetsledande ställning, 

samtidigt som individer utan arbetsledande funktion upplever Arbete som hjälper andra 

människor som viktigare (Tabell 1).  
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Faktiska förhållanden i arbetet 

Den andra frågeställningen handlar om i vilken mål önskvärda egenskaper faktiskt tillgodoses 

i arbetet. I linje med resultaten över vilka egenskaper som anses vara önskvärda skiljer sig 

även faktiska förhållanden i arbetet mellan olika sociodemografiska grupper. Män upplever i 

högre utsträckning än kvinnor att de har Hög inkomst och möjlighet till Självständigt arbete. 

Samtidigt upplever fler kvinnor att de har ett Samhällsnyttigt arbete och Personlig kontakt 

med andra människor i arbetet. Yngre åldersgrupper tenderar i högre utsträckning än äldre, att 

uppleva sig ha Hög inkomst och God karriärmöjligheter. Även utbildning visar på flera 

skillnader i faktiska arbetsförhållanden (Tabell 2).  
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Tabell 2. Korstabell över faktiska förhållanden i arbetet och olika sociodemografiska grupper. Andel i procent.  

 

Kön Ålder Utbildning Sektor 
Arbetsledande 

ställning 

Man Kvinna 18-30 31-47 48-65 66-79 
Grundskola 

eller lägre 
Gymnasium 

Universitet/ 

Högskola 
Offentlig Privat Ja Nej 

Jag har…              

..en trygg  

anställning 
73 77 76 77 74 76 79 71 78 83 72 85 74 

..hög  

inkomst 
38 24 38 31 26 23 14 21 40 22 38 56 24 

..goda karriär- 

möjligheter 
33 26 35 29 27 22 14 22 37 25 33 54 22 

..ett intressant  

arbete 
77 79 80 81 75 74 55 75 84 82 75 90 

75 

 

..möjlighet att arbeta 

självständigt 
87 79 83 83 85 77 79 82 85 80 86 91 82 

..ett arbete som 

hjälper andra 

människor 

61 80 68 73 73 79 60 72 73 89 58 74 71 

..ett arbete som gör 

samhällsnytta 
65 77 67 70 73 77 60 67 77 93 56 73 72 

.. personlig kontakt  

med andra i arbetet 
84 93 93 89 85 85 82 87 92 94 85 93 89 

Not: Chi²-test av korstabellerna visar att det finns ett statistiskt signifikant samband (p<0.05) mellan ett antal bakgrundsvariabler och faktiska förhållanden.  

 

Det finns ett signifikant samband mellan kön och hög inkomst, självständigt arbete, arbete som hjälper andra människor, samhällsnyttigt arbete, samt personlig kontakt med andra i arbetet. Det 

finns ett signifikant samband mellan ålder och hög inkomst samt goda karriärmöjligheter. Det finns ett signifikant samband mellan utbildning och hög inkomst, goda karriärmöjligheter, intressant 

arbete, samhällsnyttigt arbete, samt personlig kontakt med andra i arbetet. Det finns ett signifikant samband mellan sektor och samtliga faktiska förhållanden. Det finns ett signifikant samband 

mellan arbetsledande ställning och trygg anställning, hög inkomst, goda karriärmöjligheter, intressant arbete samt självständigt arbete. 
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Universitets- eller högskoleutbildade anser i högre utsträckning än individer med lägre 

utbildning bland annat att de har en Hög inkomst, Intressanta arbetsuppgifter och ett 

Samhällsnyttigt arbete. Även förhållandena inom offentlig- och privat sektor skiljer sig åt. 

Offentligt anställda upplever i högre utsträckning att de har en Trygg anställning och ett 

Intressant arbete. Framför allt anser de i högre utsträckning än privat anställda att de har ett 

Samhällsnyttigt arbete, ett Arbete som hjälper andra människor och Personlig kontakt med 

andra. Individer i privat sektor upplever i högre utsträckning att de har Hög inkomst, Goda 

karriärmöjligheter och Självständigt arbete. Samtliga faktorer är mer vanligt förekommande 

för individer i arbetsledande ställning jämför med individer utan någon arbetsledande funktion 

(Tabell 2).  
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Matchningen mellan önskemål och faktiska förhållandens 

påverkan på arbetstillfredsställelsen 
 

För att studera hur matchningen mellan önskemål och faktiska förhållanden påverkar 

arbetstillfredsställelsen är det inledningsvis intressant att identifiera hur nöjda individerna 

upplever sig vara med sitt arbete. De flesta respondenter upplever att de är nöjda med sitt 

arbete, varav 34 % är ganska nöjda, 37 % mycket nöjda och 10 % helt nöjda (Figur 2).  

 

 

 

Figur 2. Stapeldiagram över fördelningen för variabeln Arbetstillfredsställelse, dvs. hur nöjda respondenterna 

upplever sig vara med sitt arbete. Svarsfrekvensen redovisas i procent. 

 

Vidare i Tabell 3 studeras arbetstillfredsställelse och betydelsen av matchning på varje enskild 

önskvärd egenskap utan hänsyn till bakgrundsvariablerna. Tabellen visar att individer vars 

önskemål uppfylls i arbetet har högre arbetstillfredsställelse än de fall när önskemålen inte 

fullgörs. Resultaten stödjs av aktuell forskning från bland annat Riisgaard (et al 2017) som 

kunde visa att bland annat inflytande över det egna arbetet och kompetensutvecklande 

möjligheter påverkar arbetstillfredsställelsen positivt, något som i det här fallet kan liknas 

med Självständigt arbete och Goda karriärmöjligheter. 

 

1% 2%

7%
10%

34%
37%

10%

Helt missnöjd Mycket
missnöjd

Ganska
missnöjd

Varken nöjd
eller missnöjd

Ganska nöjd Mycket nöjd Helt nöjd

Hur nöjd är du med ditt arbete?

Tabell 3. Medelvärdesanalys med Arbetstillfredsställelse 1-7 som beroende variabel och huruvida 

önskemål om olika egenskaper i arbetet uppfylls eller ej som oberoende variabler.  

 Anställnings-

trygghet 

Hög 

lön 

Karriär-

möjligheter 

Intressant 

arbete 

Självständigt 

arbete 

Hjälpa andra 

människor i 

arbetet 

Samhälls-

nyttigt 

arbete 

Personlig 

kontakt 

med andra 

Önskemål 

och verklighet 

 

5,3 5,5 5,7 5,5 5,4 5,4 5,4 5,3 

Önskemål men  

ej verklighet 
4,9 5,0 5,1 4,0 4,6 5,0 4,7 4,8 

Not: Samtliga skillnader är statistiskt signifikanta (p=<0.05). 
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Av de olika egenskaperna som studeras påverkas arbetstillfredsställelsen mest positivt för 

individer som önskar Goda karriärmöjligheter och som också får det i sitt arbete (Tabell 3). 

Det är möjligt att individer som här upplever en matchning mellan önskemål och faktiska 

förhållanden, i linje med teori om P-O fit gällande matchning mellan värderingar, också har 

låg benägenhet att söka sig till andra jobb (Kristof 1996). 

 

Tidigare forskning (Hult 2005) har visat att önskvärda egenskaperna kan reduceras till ett 

mindre antal latenta dimensioner och därav har en faktoranalys genomförts. Av de 8 

variablerna som inkluderades korrelerar tre faktorer starkt med några. På grund av att 

Anställningstrygghet laddar >+-4 på två faktorer (Tabell 4) inkluderas variabeln inte i någon 

dimension.  

 

 

 Anställningstrygghet har även i tidigare forskning av Hult (2005) studerats utanför övriga 

latenta dimensioner. Han valde i sin undersökning att studera variabeln enskilt trots att den 

inkluderades i hans faktoranalys (Hult 2005). Av samma anledning och på grund av att 

anställningstrygghet inte har någon självklar tillhörighet med de andra variablerna studeras 

den enskilt även i uppsatsen. Faktoranalysen (Tabell 4) avser ligga till grund för ett färre antal 

latenta dimensioner av de olika önskvärda egenskaperna. Faktorladdningarna kan därav delas 

in i tre kategorier; Hög inkomst & goda karriärmöjligheter, Intressant & självständigt arbete, 

samt Hjälpande & socialt arbete.  

 

De olika dimensionerna över önskvärda egenskaper i arbetet kan jämföras med yttre och inre 

motivationsfaktorer (Gagné & Deci 2005; Hult 2005).  Anställningstrygghet samt Hög 

inkomst & goda karriärmöjligheter skulle kunna ses som yttre motivation, fördelar som följer 

av det utförda arbetet. Inre motivationsfaktorer kan i vårt fall röra sig om Intressant & 

Tabell 4. Faktoranalys över önskvärda egenskaper i arbetet.  

Faktor 1 2 3 

Eigenvalue 2.52 1.34 1.23 

Anställningstrygghet 0.44 0.23 -0.61 

Hög inkomst 0.03 0.84 -0.07 

Goda karriärmöjligheter 0.10 0.83 0.17 

Intressanta arbetsuppgifter 0.28 0.31 0.62 

Självständigt arbete 0.26 0.03 0.73 

Arbete som hjälper andra 0.87 -0.03 0.13 

Samhällsnyttigt arbete 0.80 0.07 0.03 

Personlig kontakt med andra i arbetet 0.63 0.16 0.17 
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självständigt arbete samt Hjälpande & socialt arbete då dessa önskvärda egenskaper snarare 

ses som intressant och tillfredsställande i sig (Gagné & Deci 2005).  

 

Baserat på faktoranalysen presenteras Tabell 5 med de önskvärda egenskaperna och de 

faktiska förhållandena i ett färre antal index. Tabell 5 modell 1 redovisar sambandet mellan 

individens önskemål om arbetet och arbetstillfredsställelse. Modellen visar att 

Anställningstrygghet och Hjälpande & socialt arbete är statistiskt signifikant relaterat till 

arbetstillfredsställelse. Av de olika bakgrundsvariablerna som inkluderades visade analysen 

att individer i arbetsledande ställning upplever högre arbetstillfredsställelse än medarbetare 

utan någon arbetsledande funktion (ej i tabell).  

 

Tabell 5. Linjära regressionsanalyser i två modeller med arbetstillfredsställelse (1–7) som beroende 

variabel. I modell 1 analyseras oberoendevariabler om önskvärda egenskaper i arbetet (0-10). 

Modell 2 innehåller variabler om faktiska förhållanden i arbetet (0-10). 
 Modell 1 Modell 2 

 B P B P 

  Önskvärda egenskaper i arbetet     

Anställningstrygghet 0.060 *   

Hög inkomst och goda karriärmöjligheter 0.034    

Intressant och självständigt arbete -0.048    

Hjälpande och socialt arbete -0.078 *   

     

  Faktiska förhållanden i arbetet     

Anställningstrygghet   0.059 * 

Hög inkomst och goda karriärmöjligheter    0.064 * 

Intressant och självständigt arbete   0.283 * 

Hjälpande och socialt arbete   0.033  

     

 

Intercept 

 

5.333 

 

* 

 

6.443 
 

Not: I samtliga modeller är bakgrundsvariablerna kön, ålder, utbildning, sektor och arbetsledande ställning inkluderade 
men ej redovisade. Notera att statistiskt signifikanta resultat p=<0.05 redovisas med *. 

 

Modell 2 visar relationen mellan faktiska upplevelser om arbetet och arbetstillfredsställelse. 

Modellen visar att samtliga variabler utom Hjälpande & socialt arbete är statistiskt 

signifikant relaterade till arbetstillfredsställelse. Resultaten visar tydligt att huruvida man har 

ett intressant och självständigt arbete är av särskild vikt för arbetstillfredsställelse, vilket 

indikeras av regressionskoefficienten som uppgår till 0.28. För varje stegs ökning på skalan 

som mäter Intressant och självständigt arbete ökar arbetstillfredsställelsen med 0.28 skalsteg. 

Av de olika bakgrundsvariablerna visar resultaten att ju äldre vi blir desto mer ökar också 

arbetstillfredsställelsen (ej i tabell). 
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Det faktum att en inre motivationsfaktor som Intressant & självständigt arbete är av särskild 

betydelse för arbetstillfredsställelsen kan ses som mycket positivt, både för individerna och 

deras arbetsgivare. Som både resultaten och tidigare forskning indikerar ökar individens 

arbetstillfredsställe. Att vidare prestationen förbättras och att välbefinnandet ökar är till stor 

fördel för hela organisationen (Gagné & Deci 2005).  

 

Slutligen studeras hur matchningen mellan önskemål och faktiska förhållanden i arbetet 

påverkar arbetstillfredsställelse (Tabell 6). Tabellen redovisar sambandet mellan önskemål 

som realiseras i arbetet (jämfört med önskemål som inte realiseras) och arbetstillfredsställelse. 

Med undantag av ”Hjälpande och socialt arbete som önskemål och verklighet” visar samtliga 

variabler på en statistiskt signifikant relation till arbetstillfredsställelse. Det innebär att 

matchning av önskemål och faktiska förhållanden är av betydelse för arbetstillfredsställelsen. 

Intressant & självständigt arbete tenderar att vara den egenskap som är mest betydande för en 

god arbetstillfredsställelse. När det både är ett önskemål och något som realiseras i arbetet 

ökar arbetstillfredsställelsen med 0.2 skalsteg (Tabell 6). 

 

 

Att arbetstillfredsställelsen påverkas positiv av en matchning mellan önskemål och faktiska 

förhållanden kan liknas med positiva upplevelser av att tillhöra en organisation och dess 

kultur (Edwards 2009). Den förbättrade prestationen (Hausknecht et al 2009) och lägre 

personalomsättningen som följer (Biswas & Suar 2016), bör vara av intresse för både chefer 

och ledning som sitter i positionen att kunna påverka organisationskulturen på företaget 

(Matinaro & Liu 2017).  

 

 

Tabell 6. Linjär regressionsanalys med arbetstillfredsställelse (1-7) som beroende variabel.  
 B  

Anställningstrygghet som önskemål och verklighet  

  (Ref: önskemål men ej verklighet) 

0.065 * 

Hög inkomst & goda karriärmöjligheter som önskemål och verklighet  

  (Ref: önskemål men ej verklighet) 

0.127 * 

Intressant & självständigt arbete som önskemål och verklighet  

  (Ref: önskemål men ej verklighet) 

0.203 * 

Hjälpande och socialt arbete som önskemål och verklighet  

  (Ref: önskemål men ej verklighet) 

0.021  

 
Intercept 

 
-0.833 

 

Not: I samtliga modeller är bakgrundsvariablerna kön, ålder, utbildning, sektor och arbetsledande ställning inkluderade 
men ej redovisade. Även övriga kombinationer, dvs. egenskaper som vaken är önskemål eller verklighet, samt egenskaper 
som inte är önskemål men verklighet, inkluderas i regressionen men redovisas ej. Notera att statistiskt signifikanta resultat 
p=<0.05 redovisas med *. 
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Sammanfattningsvis visar resultaten att både Anställningstrygghet, Hög inkomst & goda 

karriärmöjligheter, samt Intressant & självständigt arbete har en positiv påverkan på 

arbetstillfredsställelsen, när individen både upplever egenskaperna som önskvärda och de 

realiseras i arbetet (Tabell 6). Samtidigt tenderar Trygg anställning och Intressant & 

självständigt arbete att påverka arbetstillfredsställelsen mest av att det faktiskt realiseras i 

arbetet, oavsett om individen också upplever det som önskvärt eller inte (Tabell 5, modell 2). 
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Diskussion och slutsatser 

Syftet med uppsatsen har varit att studera vilka faktorer som utgör en attraktiv arbetsgivare. 

Genom att undersöka vilka egenskaper individer anser är önskvärda i ett jobb, samt huruvida 

matchningen mellan önskvärda egenskaper och faktiska förhållanden påverkar 

arbetstillfredsställelsen, har uppsatsen givit svar på tre frågeställningar. 

 

Den första frågan handlade om att identifiera vilka egenskaper som upplevs önskvärda i ett 

arbete och om vad som anses önskvärt varierar mellan sociodemografiska grupper. Resultaten 

visade att Intressanta arbetsuppgifter och Trygg anställning överlag är viktigast men att vissa 

skillnader finns mellan olika grupper beroende på kön, ålder, utbildning, sektor, samt 

huruvida individen har en arbetsledande ställning. Bland annat värderar kvinnor samtliga 

egenskaper högre än vad männen gör, något som även får stöd från tidigare forskning 

(Alnıaçık & Alnıaçık 2012). I övrigt visade resultaten att det också existerar skillnader mellan 

utbildning och sektor. Samhällsnyttigt arbete är viktigare för universitetsutbildade jämfört 

med individer med lägre utbildningsnivå, detsamma gäller individer inom offentlig sektor 

jämfört med individer inom det privata näringslivet.  

 

I vilken mån individer upplever att önskvärda egenskaper tillgodoses i arbetet var den andra 

frågeställningen som besvarades. Trots att många respondenter upplevde Goda 

karriärmöjligheter som viktigt var det en stor andel som inte upplevde sig ha det i arbetet. 

Samtidigt ansåg de flesta att de tillhandahåller Personlig kontakt med andra människor i 

arbetet. Även bland faktiska förhållanden visade sig resultaten skilja sig åt mellan olika 

grupper. Trots att kvinnor i högre utsträckning än män anser att Hög inkomst och möjlighet 

till Självständigt arbete är viktigt upplever fler män än kvinnor att de har det i arbetet.  

 

Vissa skillnader kunde också redovisas mellan offentlig- och privat sektor. En större andel 

offentligt anställda i jämförelse med privat anställda anser att de har Trygg anställning och ett 

Samhällsnyttigt arbete, samtidigt som fler inom den privata sektorn anser att de 

tillhandahåller Hög inkomst och Goda karriärmöjligheter. Resultaten är mycket intressanta att 

titta närmare på i relation till vad som anses vara eftertraktat. Goda karriärmöjligheter visade 

sig vara betydligt viktigare för personal inom offentlig sektor, samtidigt som individer inom 

privat sektor i något högre utsträckning anser att de faktiskt har det. 
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Slutligen studerades fråga tre, på vilket sätt arbetstillfredsställelsen påverkas om önskemål 

matchas i arbetet. I likhet med tidigare forskning (Riisgaard et al 2017) kunde vi på en gång 

konstatera att individer som upplever att de tillhandahåller önskvärda egenskaper i arbetet har 

en högre arbetstillfredsställelse (jämfört med de som inte får de önskvärda egenskaperna 

realiserade). Vidare inkluderades bakgrundsvariabler för att säkerställa att resultaten inte har 

att göra med skillnader i andra variabler. I samband med den första frågeställningen 

presenterades att kvinnor värderar önskvärda egenskaperna högre än männen men fortsatta 

analyser kunde visa att det inte är någon skillnad mellan kön när det kommer till 

arbetstillfredsställelse.  

 

Avslutningsvis gick resultaten djupare in på matchningen mellan önskemål och faktiska 

förhållanden, något visade sig vara av betydelse för arbetstillfredsställelsen. Ett Intressant & 

självständigt arbete är egenskaper som är mest betydande för en god arbetstillfredsställelse, 

när det både är ett önskemål och något som realiseras i arbetet. Samtidigt tenderar Trygg 

anställning och ett Intressant & självständigt arbete att påverka arbetstillfredsställelsen mest 

av att det faktiskt realiseras i arbetet, oavsett om individen upplever det som önskvärt eller 

inte.  

 

Att försöka uppfylla önskvärda egenskaper kan vara en del av arbetet med employer branding 

för att både skapa hög grad av P-O fit och öka arbetstillfredsställelsen. Både P-O fit och 

arbetstillfredsställelsen påverkar medarbetarens benägenhet att vilja lämna organisationen 

(Morley 2007; Bandura & Lyons 2004), något som alla organisationer mest troligt vill 

undvika. Frågan är dock i vilken ände allt börjar.   

 

En god arbetstillfredsställelse minskar benägenheten att lämna företaget (Gill et al 2017) och 

låg personalomsättning stärker organisationens employer brand. Nöjda medarbetare påverkar 

också arbetsgivarvarumärket positivt (Hausknecht el al 2009) och en stor likhet mellan 

medarbetarens egenskaper och företagets värderingar genererar nöjda medarbetare (Morley 

2007). Med utgångspunkt från både tidigare forskning och resultaten här kan vi klart 

konstatera att alla delar hör samman.  

 

Alla delar i försöka stärka medarbetarnas arbetstillfredsställelse bör organisationer se som 

ständigt pågående processer, något man aldrig blir färdig med. Även om företaget har 

önskvärda egenskaper att erbjuda är det grundläggande att i kontakt med kandidater och nya 
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medarbetare våga vara ärlig. För att lyckas måste man som arbetsgivare vara genuin och även 

uppvisa de områden som behöver förbättras.  

 

Trots att det är viktigt att uppfylla medarbetares önskemål är det dock viktigare att 

tillhandahålla överlag önskvärda egenskaper i arbetet. Ett företag där samtliga medarbetare 

upplever varje del av organisationen som positiv är mest troligt mycket sällsynt. Det är 

tänkbart att employer branding måste anpassas utifrån organisationen för att fungera som 

strategi med mål att öka arbetstillfredsställelsen. Employer branding är inte heller någon 

garanti för att lyckas men mycket tyder på att organisationer bör satsa på 

arbetsgivarvarumärket. Goda chanser finns både till att locka ny personal, behålla 

kompetensen och öka arbetstillfredsställelsen.  

 

Konkurrensen om de bästa medarbetarna har blivit större och förmågan att behålla 

kompetensen inom organisationen är en av de viktigaste fördelarna för företag idag. Det 

kanske mest grundläggande för att lyckas är att förstå vilka faktorer som anses vara önskvärda 

i arbetet av personal och potentiella medarbetare (Alnıaçık & Alnıaçık 2012). Med denna 

kännedom är det också grundläggande att undersöka hur nöjda medarbetarna på arbetsplatsen 

är och satsa på en employer branding-strategi med realistiska förväntningar (O'Meara et al 

2016), både om företaget och arbetet i sig, med en god arbetstillfredsställelse som yttersta 

mål.   
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http://apps.webofknowledge.com.proxy.ub.umu.se/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=Y1YUr6K69rboM7AqAJ5&author_name=O%27Meara,%20K&dais_id=46026432&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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BILAGA: Enkätfrågor 

Samtliga enkätfrågor ligger till grund för de variabler som inkluderas presenteras nedan.  
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