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ABSTRACT 

Studiens övergripande syfte är att undersöka sambanden mellan grundläggande värderingar, 

arbetssituation och arbetstillfredsställelse. De konkreta frågeställningarna är 1. Finns det något direkt 

samband mellan fem grundläggande värderingar och arbetstillfredsställelse? 2. Finns det ett samspel 

mellan grundläggande värderingar, arbetssituation och arbetstillfredsställelse? Undersökningens 

primära fokus är frågeställnigen 2. Det är en kvantitativ undersökning där multipel regressionsanalys 

används. Datamaterialet är hämtat från ESS (2010). Den beroende variabeln är arbetstillfredsställelse, 

de oberoende variablerna är fem grundläggande värderingar såsom självstyrning, stimulans, prestation, 

makt, trygghet och arbetssituation såsom autonomi i arbetet, varierande/utvecklande arbete, 

karriärmöjligheter, möjlighet att påverka beslut och anställningstrygghet. När det gäller frågeställning 

1 värderingarnas direkta betydelse för arbetstillfredsställelsen så visar de viktigaste resultaten på att 

det finns ett positivt samband mellan både självstyrning, stimulans och arbetstillfredsställelse. Men att 

värderingarna prestation, makt och trygghet däremot har en negativ effekt på arbetstillfredsställelse, 

d.v.s. dessa värderingar leder till en mindre tillfredställelse med arbetet. När det gäller frågeställning 2, 

värderingarnas samspel med arbetssituation och indirekta samband med arbetstillfredställelse, visar 

resultaten på att arbetstillfredsställelsen överlag ökar när man matchar personliga värderingar med en 

liknande arbetssituation. Framförallt gäller detta värderingar prestation, makt och trygghet. En 

tolkning av detta kan vara att dessa värderingar, enligt Schwartz, bygger på ängslan och är socialt 

orienterade, vilket då skulle kunna innebära att när man matchar dessa värderingar med en liknande 

arbetssituation så reduceras ängslan och det sociala samspelet individ (värdering) och miljö 

(arbetssituation) får därmed en extra tydlig positiv betydelse för arbetstillfredsställelsen. Personliga 

värderingar i sig själv har inte något entydigt samband med arbetstillfredsställelse, utan det är 

framförallt när en person har ett arbete som överensstämmer med de egna värderingarna som 

arbetstillfredsställelsen ökar.  

 

NYCKELORD: lycka, subjektivt välbefinnande, arbetstillfredsställelse, värderingar, Schwartz, 

person-environment fit,  

KEYWORD: Happiness, subjective-well-being, job-satisfaction, human values 

    



 

 

 
4 

Innehållsförteckning 
INLEDNING .......................................................................................................................................... 5 

Syfte ................................................................................................................................................. 7 

Disposition ...................................................................................................................................... 7 

TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI ............................................................................................ 8 

VÄLBEFINNANDE ........................................................................................................................... 8 

Arbetstillfredsställelse ......................................................................................................................... 9 

Person - Environment fit (PE) ........................................................................................................... 11 

Person – Job fit (PJ) ...................................................................................................................... 12 

Complementary-fit och Supplemenatry-fit .................................................................................... 13 

VÄRDERINGAR .............................................................................................................................. 15 

Grundläggande mänskliga värderingar.............................................................................................. 17 

Självstyrning (self-direction) ......................................................................................................... 19 

Stimulans (stimulation) .................................................................................................................. 19 

Prestation (achievement) ............................................................................................................... 19 

Makt (power) ................................................................................................................................. 19 

Trygghet (security) ........................................................................................................................ 20 

Värderingarnas struktur och relation till varandra ............................................................................. 20 

UNDERSÖKNINGENS TEORETISKA FÖRANKRING ............................................................... 22 

DATA OCH METOD ......................................................................................................................... 23 

DATAMATERIAL ........................................................................................................................... 23 

Urval .............................................................................................................................................. 23 

VARIABLER .................................................................................................................................... 24 

Arbetstillfredsställelse ................................................................................................................... 24 

Värderingar ................................................................................................................................... 24 

Arbetssituation............................................................................................................................... 26 

RESULTAT OCH ANALYS .............................................................................................................. 28 

Värderingarnas betydelse för arbetstillfredsställelsen ....................................................................... 28 

Arbetssituationens betydelse för arbetstillfredsställelsen .................................................................. 31 

Samspelet mellan värderingar, arbetssituation och arbetstillfredsställelse........................................ 33 

DISKUSSION ...................................................................................................................................... 37 

Studiens styrkor och svagheter ...................................................................................................... 38 

Avslutande reflektion ..................................................................................................................... 39 

Vidare studier ................................................................................................................................ 40 

REFERENSLISTA .............................................................................................................................. 41 

 



 

 

 
5 

INLEDNING 

Människors subjektiva välbefinnande är betydelsefullt både för den enskilda individen och för 

att samhället i stort ska fungera. En stor del av de flesta människors vardag består av 

lönearbete, vilket är nödvändigt för att överleva i dagens samhälle. Samtidigt så visar 

Försäkringskassans prognoser på att sjukskrivningarna väntas öka i Sverige, där den 

vanligaste orsaken till detta är psykisk ohälsa, i form av stress (Försäkringskassan 2013). 

Detta leder till både ett personligt och ekonomiskt lidande för individen och stora ekonomiska 

samhällskostnader, samt ett produktionsbortfall för arbetsgivaren. I november 2013 kom 

ytterligare en rapport från Socialdepartementet som bekräftar att framförallt 

korttidssjukskrivningarna ökar och att den vanligaste orsaken till detta är psykisk ohälsa i 

form av stress (SVT 2013; Svensson 2013). Det är därför väldigt angeläget att söka mer 

kunskap kring detta övergripande ämnesområdet subjektivt välbefinnande, men kanske 

framförallt kring arbete och subjektivt välbefinnande.     

En stor del av tidigare teorier och forskning inom socialpsykologin har fokuserat på det 

dysfunktionella. Det som uppfattas som negativa tankar, känslor och handlingar och dess 

negativa konsekvenser, exempelvis fördomar, stress och utanförskap, helt enkelt det som är 

skadligt för individen och samhället (Kazemi 2009a:15). Det kan därför berika den 

sociologiska och socialpsykologiska forskningen och även den allmänna samhällsdebatten att 

rikta fokus på det positiva, däribland människors subjektiva välbefinnande, och vad som kan 

tänkas bidra till att människor känner sig tillfredsställda med sitt arbete.  

Kunskap och konkreta förbättringar kring vad som bidrar till människors välbefinnande är 

betydelsefullt både ur ett individperspektiv och också ur ett samhällsperspektiv. Den enskilda 

individen får en ökad livskvalité och större ekonomiska förutsättningar i sin vardag.  

Samhället i stort minskar sina kostnader ju färre som är sjukskrivna, och som ofta också i 

samband med ohälsa behöver mer stöd och hjälp av samhället. Det är således viktigt och 

funktionellt på både individ- och samhällsnivå att söka kunskap om och att investera i 

människors välbefinnande.  

Statens Folkhälsoinstitut (2010) hänvisar till en tidigare Folkhälsorapport (2007/08) som 

menar att arbetsvillkoren har en viktig betydelse för människors hälsa och välbefinnande, och 

därmed också organisationens utveckling, tillväxt och konkurrenskraft (Statens 

Folkhälsoinstitut 2010 ref. till Folkhälsopolitiska propositionen 2007/08:110). 

Arbetsorganisationen oavsett om den är i offentlig eller privat regi, tjänar på att medarbetarna 
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upplever ett välbefinnande på arbetsplatsen. Människor som trivs och mår bra presterar också 

bättre och arbetet blir mer effektivt, vilket i sin tur leder till att också organisationen 

effektivare uppnår sin målsättning. En organisation som investerar i medarbetarnas 

välbefinnande kan således få tillbaka detta i form av effektivare personal och ökad 

produktivitet, en högre grad av välbefinnande och lägre sjukskrivningar. Omvänt kan en 

arbetsorganisation som fungerar dåligt drabbas av medarbetare som blir mindre effektiva på 

arbetet, lägre produktivitet, samt personal med lägre grad av välbefinnande och ett ökat antal 

sjukskrivningar. Tidigare studier bekräftar detta samband, exempelvis har man funnit att ”låg 

grad av välbefinnande leder till lägre produktivitet, en minskad förmåga att bidra till 

organisationen och arbetet, sämre beslut och högre sjukfrånvaro” (Danna & Griffin 

1999:358).  

En infallsvinkel på arbetsrelaterat välbefinnande är att undersöka individers grundläggande 

värderingar. Grundläggande värderingar bör förstås som eftersträvansvärda målsättningar som 

är situationsöverskridande. De anses som varaktiga drivkrafter över tid, och är grundläggande 

för viljan att agera och prestera (Schwartz 1994, 2012). Det är därför både intressant och 

betydelsefullt att söka kunskap kring värderingarnas koppling till välbefinnande på arbetet. I 

uppsatsen kommer grundläggande värderingar och värderingar att användas synonymt för att 

göra texten mer läsvänlig. 

Tidigare forskning visar att det inte finns något starkt direkt samband mellan grundläggande 

värderingar och subjektivt välbefinnande (Bobowik, Basabe, Paez, Jimenez & Bilbao 2011). 

Tidigare forskning har dock inte studerat sambandet mellan värderingar och 

arbetstillfredsställelse. Det skulle kunna vara så att människors värderingar ändå kan ha en 

betydelse för välbefinnandet i relation till arbetet. Ytterligare en hypotes är att värderingar 

också kan samspela med individens arbetssituation och därmed påverka 

arbetstillfredsställelsen. Man skulle kunna tänka sig att om en person har en arbetssituation 

som överrensstämmer med de egna värderingarna så skulle detta kunna ge ökat 

välbefinnande, d.v.s. en typ av matchning mellan värderingar och arbetssituation. Inom 

personlighetspsykologin har man studerat matchningen vad det gäller person och situation, 

s.k. person-environment fit (PE), men matchningen mellan grundläggande värderingar, 

arbetssituation och välbefinnande på arbetet har inte studerats i samma utsträckning (Kristof-

Brown, Zimmerman & Johnson 2005).  Det kan tänkas vara så att arbetstillfredställelse på 

liknande sätt påverkas positivt när det finns en överrensstämmelse mellan en individs 

värderingar och arbetssituation. En hypotes är att det skulle kunna vara så att en matchning 
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mellan värderingar och arbetssituation ger ökad arbetstillfredställelse. Uppsatsen ämnar därför 

testa om person-environment fit teorin är användbar även vid en matchning mellan 

grundläggande mänskliga värderingar och arbetssituation, vilket inte har gjorts i någon större 

omfattning i tidigare forskning. 

Syfte 

Det övergripande syftet i denna uppsats är att undersöka sambanden mellan grundläggande 

värderingar, arbetssituation och arbetstillfredsställelse. Har värderingar någon direkt betydelse 

för arbetstillfredsställelsen? Och finns det något indirekt samband mellan värderingar, 

arbetssituation och arbetstillfredsställelse, eller med andra ord: om en individs värderingar 

och arbetssituation matchar varandra, leder detta då till ökad arbetstillfredsställelse? 

De konkreta frågeställningarna som studien ämnar undersöka är följande: 

1. Finns det något direkt samband mellan grundläggande värderingar och 

arbetstillfredsställelse?  

2. Finns det ett samspel mellan grundläggande värderingar och arbetssituation som påverkar 

arbetstillfredsställelse? 

Disposition 

Uppsatsen har följande disposition: Uppsatsens första kapitel är en inledande del där syftet 

och de konkreta frågeställningarna presenteras. Sedan kommer en genomgång av tidigare 

forskning och teorier kring ämnesområdena subjektivt välbefinnande, arbetstillfredsställelse, 

och värderingar. De teorier som framförallt belyses är person-environment fit (PE) och 

Schwartz modell kring grundläggande mänskliga värderingar. Efter det kommer ett 

metodavsnitt där undersökningens datamaterial, variabler och tillvägagångssätt beskrivs. 

Därefter presenteras undersökningens resultat och analys. I detta kapitel presenteras 

resultaten i form av tabeller med efterföljande analys och slutsatser. Uppsatsen sista kapitel är 

en diskussionsdel kring de viktigaste resultaten och slutsatserna, studiens styrkor och 

svagheter diskuteras också. Detta sista kapitel innehåller även en avslutande reflektion och 

tankar kring vidare studier.  
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TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 

I detta kapitel följer en redogörelse för den viktigaste forskningen och kunskapen som finns 

inom de huvudområden som denna undersökning berör. De huvudsakliga ämnesområdena 

som kommer att lyftas upp är forskning och kunskap kring subjektivt välbefinnande, 

arbetstillfredsställelse och grundläggande värderingar. Av tidmässiga och utrymmesmässiga 

skäl kommer uppsatsen inte att kunna omfatta all aktuell forskning inom respektive område, 

men förhoppningsvis är det en tillräckligt god framställning av det mest centrala. Först 

kommer en beskrivning av ämnesområdet subjektivt välbefinnande och 

arbetstillfredsställelse. Sedan beskrivs teorin kring person-environment fit (PE), som är 

användbar i förståelsen för samspelet mellan person och miljö och matchningen mellan 

värderingar, arbetssituation och arbetstillfredsställelse. Därefter berörs tidigare forskning och 

teorier kring värderingar, där framförallt Shalom Schwartz är central. Men till att börja med 

kommer en redogörelse av den aktuella forskningen inom området välbefinnande och 

arbetstillfredsställelse. 

VÄLBEFINNANDE 
Begreppet välbefinnande är komplext och mångfacetterat. Inom forskningen definieras både 

lycka och välbefinnande på flera olika sätt, och har också haft olika betydelse över tid (Brulde 

2007:17; Kazemi 2009b:25). En vanlig uppdelning inom litteraturen är den mellan 

emotionellt välbefinnande (hedonistiskt välbefinnande) och potentialrelaterat välbefinnande 

(eudaimoniskt)
1
 (Kazemi 2009b:25). Forskningstraditionen kring emotionellt välbefinnande 

handlar om lycka och tillfredsställelse, förekomsten av positiva affekter och bristen på 

negativa affekter. Detta emotionella synsätt definierar välbefinnande som att söka njutning 

och tillfredsställelse, samt att undvika lidande. Det emotionella välbefinnandet som synsätt är 

vanligt förekommande inom psykologin. Bengt Brulde (2007) definierar lycka som ett 

mentalt tillstånd som kan delas upp i två komponenter, en kognitiv och en affektiv del. Den 

kognitiva delen innebär att en individ är lycklig om den som helhet uppfattar och värderar sitt 

liv som positivt, även om det ibland kan förekomma vissa negativa inslag, detta perspektiv 

brukar benämnas allmän livstillfredsställelse eller life-satisfaction (Brulde 2007:25). Den 

andra komponenten i det emotionella välbefinnandet kallas subjektivt välbefinnande 

(subjective well-being). Detta menas att välbefinnandet är ett affektivt känslomässigt tillstånd. 

                                                      
1
 eng. Eudaimonic, daimon betyder det sanna jaget.  
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Välbefinnandet mäts då i förekomsten av positiva affekter och frånvaron av negativa affekter 

över en längre tid (Brulde 2007:25).  

Forskningstraditionen kring det potentialrelaterade välbefinnandet handlar istället om 

individens värdering av var man står i livet, vad man har presterat och åstadkommit i 

förhållande till sin potential. Det kan liknas vid Maslows teori kring självförverkligande 

(Kazemi 2009b:25 ref. till Diener m.fl. 1985; Lucas, Diener & Suh 1996; Ryff 1989; Ryff & 

Keyes 1995). Det potentialrelaterade synsättets kritik mot det emotionella välbefinnandet är 

att det inte alltid bidrar till ökat välbefinnande bara för att individen uppnår det som det 

värdesätter och upplever som njutningsfullt (Kazemi 2009b:25).   

Kazemi (2009b) är en socialpsykolog som menar att den moderna socialpsykologiska 

forskningen kring välbefinnande skiljer sig från den äldre på två grundläggande sätt. För det 

första handlar inte välbefinnande om brist på lidande, för det andra ligger fokuset på att 

förebygga snarare än att ingripa med olika åtgärder. Kazemis teoretiska utgångspunkt är att 

välbefinnade är både ett socialt och subjektivt fenomen (Kazemi 2009b:24ff).  

Forskningslitteraturen skiljer även på momentant kortsiktigt välbefinnande och varaktigt 

långsiktigt välbefinnande. Det kortsiktiga välbefinnandet är tillfälliga positiva tillstånd som 

uppstår under en kort stund men sedan försvinner. Det långsiktiga välbefinnandet är mer 

stabilt över tid, och personen kan ändock uppleva ett allmänt välbefinnande även om det 

emellanåt finns mindre bra stunder (Brulde 2007:17-22). 

Arbetstillfredsställelse 

I denna undersökning kommer begreppet arbetstillfredsställelse att användas. 

Arbetstillfredsställelse kan definieras som en positiv känsla och ett svar på hur individen 

bedömer sin arbetssituation som helhet (Mottaz 1987). Det tar dels hänsyn till den 

emotionella och subjektiva upplevelsen hur individen uppfattar sitt välbefinnande, vilket både 

Brulde (2007) och Kazemi (2009) menar är ett mått på välbefinnande. Dels beaktar 

arbetstillfredsställelse individens uppfattning av välbefinnandet som helhet, d.v.s. det faktum 

att det stundtals kan finnas perioder i individens vardag som upplevs som mindre bra. Detta 

stämmer mer överrens med den moderna forskningen att välbefinnandet inte enbart är 

frånvaro av lidande och negativa känslor. Att mäta välbefinnandet enligt graden av positiva 

affekter skulle förstärka synsättet att välbefinnade är frånvaro av lidande och frånvaro av 

negativa affekter. Det kan finnas en risk att det välbefinnande som mäts blir ett hedonist 

tillstånd där endast njutning definieras som välbefinnande. Det kan också finnas en risk med 
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att mäta graden av positiva affekter på så vis att man egentligen mäter det momentana 

kortsiktiga välbefinnandet, d.v.s. att individerna just den senaste tiden råkat utsätta sig för 

tillfälligt lyckobefrämjande situationer.  

Det finns en hel del tidigare forskning kring arbetstillfredställelse. När det gäller miljömässiga 

faktorer i arbetet skiljer litteraturen på och ena sidan inre egenskaper och belöningar, och 

andra sidan på yttre egenskaper och belöningar i arbetssituationen. Inre egenskaper i arbetet är 

t.ex. graden av autonomi eller hur intressant arbetet är, yttre egenskaper kan vara exempelvis 

lön eller möjligheter att göra karriär. De inre egenskaperna är ofta tillfredställande i sig själv 

och har således ett egenvärde och självändamål. Medans de yttre egenskaperna mer är ett 

medel för ett specifikt annat mål, t.ex. högre lön eller att göra karriär för att därigenom få 

social bekräftelse och högre status (Mottaz 1987, 1988).   

Dana & Griffin (1999) har i en forskningsöversikt kartlagt olika faktorers betydelse för 

arbetstillfredsställelsen. Resultaten visar att ett flertal faktorer har betydelse för hälsa och 

arbetstillfredställelse. Personliga faktorer som typ A personer och graden av ”locus of 

control” påverkar både hälsa och arbetstillfredsställelse. Typ A personer är personer som 

överlag i sitt beteende är väldigt drivna, tävlingsinriktade, involverade i arbetet och till viss 

del ”fientliga”.  Typ A personer har en större risk att drabbas av olika former av ohälsa. Även 

”locus of control” påverkar individers arbetstillfredställelse. Personer som är ”inifrånstyrda”, 

lyssnar på sig själv, har ett starkt självständigt jag, uppfattar sig ofta som att de är delaktiga 

och kan påverka det som sker och tenderar också att ha en högre arbetstillfredställelse, 

tillskillnad från de som är ”utifrånstyrda” (external locus of control), som ofta uppfattar det 

som att det är omgivningen som styr skeendet, vilket leder till en upplevelse av stress och 

hjälplöshet.  

Flera studier visar på att socialt stöd har en positiv påverkan på välbefinnandet på arbetet. 

Överhuvudtaget har relationerna på arbetet en stor betydelse för arbetstillfredsställelsen, både 

relationerna till medarbetare och chefer. Även ledarskapet har betydelse för hälsan (Dana & 

Griffin 1999:369:373; Statens folkhälsoinstitut 2010). Litteraturen visar vidare på en rad olika 

arbetsvillkor som påverkar arbetstillfredsställelsen, såsom arbetsbelastning, arbetskrav, 

inflytande och det beslutsutrymme som finns i arbetet (Dana & Griffin 1999:371; Statens 

folkhälsoinstitut 2010). Stort beslutsutrymme leder för det mesta till högre 

arbetstillfredsställelse. Men i yrken som både har stort beslutsutrymme men som också måste 

förhålla sig till ett flertal olika faktorer samtidigt i sitt beslutsfattande, så kan detta istället leda 
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till en stress och en lägre arbetstillfredställelse, exempelvis inom polis, vård och behandling, 

socialt arbete, sjukvården etc. (Dana & Griffin 1999:371).  

Litteraturen visar att både osäkra jobb och till viss del att även karriärutveckling leder till en 

ökad grad av arbetsstress och lägre arbetstillfredsställelse. Samtidigt tyder forskningen på att 

utbildning och lärande påverkar arbetstillfredsställelsen positivt. Slutligen så framgår det av 

tidigare forskning att också anställningstrygghet har en betydelse för arbetstillfredsställelsen 

(Dana & Griffin 1999:373:374; Statens folkhälsoinstitut 2010).  

Tidigare studier visar således att det finns ett positivt samband mellan miljöfaktorer och 

arbetstillfredsställelse. Framförallt leder inre belöningar i form av ett intressant och autonomt 

arbete till ökad arbetstillfredsställelse, men även yttre belöningar såsom högre lön och 

karriärmöjligheter leder till ökad arbetstillfredsställelse även om det är i lägre utsträckning. 

(Dana & Griffin 1999; Mottaz 1987, 1988). Det finns också ett positivt samband mellan olika 

personliga egenskaper (typ A-personlighet, locus of control) och arbetstillfredställelse (Dana 

& Griffin 1999). Med andra ord visar forskningen på att både person och miljö har en 

betydelse för arbetstillfredsställelsen. Det kan således finnas ett samspel mellan person och 

miljö som påverkar individers tillfredsställelse på arbetet. En vedertagen teori som beaktar 

detta samspel är person-environment fit. I nästa avsnitt kommer därför en beskrivning av 

denna teori. 

Person - Environment fit (PE) 

Teorier kring samspelet mellan individ och miljö har funnits i över 100 år, det är ur denna 

socialpsykologiska och interaktionistiska utgångspunkt som PE har uppkommit. Inom 

organisationspsykologin har PE haft en framträdande position i decennier. Begreppet person-

environment fit (PE) har många olika definitioner och används inom flera olika områden. Den 

breda definitionen innebär i vilken utsträckning en individ passar ihop med en viss miljö, en 

typ av matchning mellan person och miljö (Kristof-Brown m.fl. 2005:281).  Kärnan i PE är att 

stress, välbefinnande eller arbetstillfredsställelse varken uppkommer från enbart individuella 

faktorer eller enbart miljöfaktorer, utan det är samspelet mellan individ och miljö som leder 

till antingen stress eller välbefinnande. Det centrala i PE är i vilken utsträckning individ och 

miljö överrensstämmer, är kongruenta med varandra, och att denna matchning får positiva 

effekter på hälsa och välbefinnande (Edwards, Caplan & Harrison 1998). Det är just kravet på 

att personliga faktorer och miljöfaktorer ska överensstämma som särskiljer PE från andra 

interaktionistiska perspektiv. Det är således bara om matchningen är kongruent som det blir 
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meningsfullt att använda begreppet PE fit (Caplan 1987; Edwards m.fl. 1998). Flera tidigare 

studier visar på att det finns positiva samband mellan PE fit och välbefinnande. PE anses vara 

en av de viktigaste förklaringarna till arbetstillfredsställelse och engagemang (Edwards m.fl. 

1998; Kristof-Brown m.fl. 2005; Mottaz 1987,1988).  

Individuella faktorer kan vara exempelvis biologiska, psykologiska behov, värderingar, 

målsättningar, förmågor eller personlighet. Sociala och miljömässiga faktorer kan vara bl.a. 

olika typer av belöningar exempelvis lön eller bekräftelse, andra miljöfaktorer är arbetskrav, 

arbetsförhållanden och kulturella värderingar, eller egenskaper hos andra personer, gruppen 

eller kollektivet, d.v.s. den sociala miljö som en person befinner sig i (Edwards m.fl. 1998; 

Kristof-Brown m.fl. 2005; Mottaz 1987, 1988).  

PE har använts inom många olika domäner. Vanliga forskningsområden är matchningen 

mellan person och organisation (person-organisation-fit, PO), mellan person och jobb 

(person-job fit, PJ), person och grupp (person-group, PG) och slutligen matchningen mellan 

person och person, där den vanligaste matchningen är mellan överordnad och underordnad 

exempelvis ledare och medarbete (supervisor, SG) (Kristof-Brown m.fl. 2005:284-287).  

Person – Job fit (PJ) 

Inom området PJ finns i huvudsak två delområden, matchningen mellan arbetskrav (E) och 

förmågor (P) (demands-abilities fit) samt matchningen mellan individens behov (P) och det 

stöd som finns i arbetet (E) (needs-supplies fit).  Matchningen mellan en persons förmågor 

och arbetskrav innebär exempelvis hur förmågor som yrkeskunskap, kompetens, tid, energi 

stämmer överens med de arbetskrav som finns såsom exempelvis rollförväntningar, 

arbetsbelastning, normer i gruppen och organisationen. Matchningen mellan individens 

behov, önskningar, målsättningar och preferenser innebär hur väl dessa stämmer överrens 

med det stöd som individen får på arbetet (Caplan 1987; Edwards m.fl. 1998; Kristof-Brown 

m.fl. 2005). Med stöd menas både yttre och inre belöningar som tillgodoser individens 

specifika behov (Edwards m.fl. 1998), exempelvis om en person har behov att få tydliga 

instruktioner kring arbetsuppgifter och att det på arbetet också förmedlas en tydlighet kring 

uppgifterna, innebär detta en god matchning mellan behov och stöd, s.k. needs-supplies fit 

(Caplan 1987).   

Arbetstillfredställelse kan alltså ses som en följd av vilket stöd och vilka belöningar som 

individen får i förhållande till vilka önskningar och behov som individen har. Utgångspunkten 

är att en person kommer till en arbetsplats eller organisation med vissa preferenser, 
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värderingar, önskningar och behov i förhållande till olika delar av arbetet. Om individens 

önskningar och behov tillgodoses i någon form av stöd och belöning så leder detta till ökad 

arbetstillfredsställelse och engagemang. Desto större överensstämmelse, kongruens det finns 

mellan en persons önskningar och behov och arbetets stöd och belöningar desto större 

arbetstillfredsställelse (Mottaz 1987). Och även omvänt om det finns en ”misfit”, 

missmatchning mellan person och miljö så leder det till stress och lägre arbetstillfredsställelse 

(Caplan 1987; Edwards m.fl. 1998) 

Complementary-fit och Supplemenatry-fit 

Inom PE litteraturen skiljer man också på två olika typer av matchning; ”complemenatry-fit” 

och ”supplementary-fit”. Complementary-fit innebär att någonting fyller en brist hos 

varandra. Det är olikheterna och bristen som generar en matchning genom att man 

komplimenterar varandra. Supplementary-fit däremot innebär tvärtom att det är likheterna 

som leder till en matchning, genom att personen och miljön är lika (Kristof-Brown m.fl. 

2005:288). 

PE har fått en del kritik kring begreppet matchning. Kritikerna menar att det inte är så enkelt, 

och att det inte finns några bevis för att en god matchning entydigt skulle leda till positiva 

effekter. Kritikerna menar att om en individ har en väldigt stark önskan om någonting och 

samtidigt skulle få denna önskan tillgodosedd så leder detta inte nödvändigtvis till ökad 

arbetstillfredsställelse. Utan det är snarare så att om en individ har en låg önskan eller behov 

av någonting men samtidigt får dessa tillgodosedda, så leder detta till ökad 

arbetstillfredsställelse. Detta innebär att det egentligen är stödet och uppfyllelsen av viktiga 

behov och önskningar som leder till arbetstillfredsställelse, medans en alltför stark önskan kan 

reducera och minska arbetstillfredsställelsen (Hult 2004 ref. till Kallenberg 1977; Linción & 

Kallenberg 1990:145-48).  

Ytterligare kritik som riktas mot PE är framförallt metodologiska problem (Caplan 1987; 

Tinsley 2000). Kritiken handlar bl.a. om att begreppsdefinitionerna och urvalskriterierna är 

olika i olika studier, även variabelmatchningen och bristande likhet i metod och 

mätinstrument gör att det blir en otydlighet i validiteten och effektiviteten i PE- modellen 

(Caplan 1987; Tinsley 2000). Med tanke på att det är så centralt i PE med en matchning som 

är kongruent så kan man till viss del förstå kritiken. Det kan vara svårt att riktigt veta hur 

exakt och hur starkt de personliga faktorerna verkligen överrensstämmer med faktorerna i 

miljön. Både Caplan (1987) och Edwards m.fl. (1998) menar därför att det är viktigt att de 

faktorer som man undersöker också befinner sig på samma dimension. Om man exempelvis 
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undersöker ett personligt behov av prestation, måste också miljöfaktorerna innehålla 

möjligheter till prestation i arbetet, och också helst vara samma typ av fråga, t.ex. om man 

frågar om en subjektiv upplevelse kring behovet av prestation (P) bör också motsvarande 

fråga kring miljön (E) vara en subjektiv upplevelse om det finns möjligheter att prestera på 

arbetet (Caplan 1987; Edwards m.fl. 1998). Det kan uppenbarligen finnas vissa 

metodologiska svårigheter i PE, att veta om det verkligen är en relevant och god matchning 

och därmed också en god validitet i det man undersöker. 

Tinsley (2000) gjorde en metaanalys av tidigare forskning för att undersöka just effektiviteten 

i PE. Resultaten visar att kritiken till stor del var obefogad när det gäller urvalskriterier och 

matchning. Däremot saknades det ett sammanfallande mätinstrument i undersökningarna. 

Tinsleys slutsats är att PE är en tillförlitlig teori och att PE egentligen är underskattad i sin 

effektivitet (Tinsley 2000). Även Caplan (1987) menar att svårigheterna med PE framförallt 

handlar om metoden, snarare än om själva PE teorin. 

PE fit har således studerats i flera tidigare studier. Det finns mycket forskning som har 

fokuserat på matchningen arbetsförmågor - arbetskrav och även på matchningen individers 

behov och preferenser i relation till arbetet (Kristof-Brown m.fl. 2005:289 ref till ex. 

Edwards, 1996; Lauver & Kristof-Brown, 2001), och samspelet mellan individens behov och 

arbetets olika former av belöningar och hur det påverkar arbetstillfredsställelse och 

engagemang (Hult 2005; Mottaz 1987,1988). Det är däremot få studier som har fokuserat på 

individers personliga egenskaper, grundläggande värderingar och matchningen med arbetet 

och hur det påverkar arbetstillfredsställelsen (Kristof-Brown m.fl. 2005:289 ref till ex. 

Edwards, 1996; Lauver & Kristof-Brown, 2001). Dessutom har ofta frågor kring värderingar i 

tidigare studier handlat om vad personer mer specifikt önskar sig, eller vill ha snarare än vilka 

grundläggande värderingar de faktiskt har, d.v.s. vilka existerande värderingarna som en 

person har (Kristof-Brown m.fl. 2005:289). Slutligen så har de flesta tidigare studier av PE 

använt kvalitativ metod och även relativt små urval i specifika situationer (Kristof-Brown 

m.fl. 2005:282). En viktig fråga som alltså inte har besvarats av tidigare forskning är hur 

grundläggande personliga värderingar kan tänkas samspela med individens arbetssituation, 

och hur detta samspel påverkar arbetstillfredsställelsen. I nästa avsnitt kommer därför en 

beskrivning av det komplexa ämnesområdet värderingar, där framförallt Schwartz utgör en 

central teoretiker.    
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VÄRDERINGAR 
Värderingar är ett begrepp som på samma sätt som välbefinnande är mångfacetterat, komplext 

och till viss del otydligt. Men det man i alla fall kan utläsa i litteraturen är att värderingar kan 

definieras som att man tillskriver någonting eller någon ett positivt eller negativt värde. Ordet 

värderingar antyder att det är en subjektiv och personlig uppfattning som individen tillskriver 

ett objekt, en person, en händelse eller ett ämne (Crisp & Turner 2010:92; NE 2013a). 

Litteraturen visar att det många gånger finns en skillnad och rangordning på ytligare attityder 

och grundläggande värderingar. Värderingar som är mer övergripande är också mer viktiga 

och centrala för individen. Detta leder till att de också är mycket stabila över tid, svåra att 

förändra och generar ofta ett starkt motstånd vid en förändring, tillskillnad från mer ytligare 

attityder som ofta också är mer specifika och konkreta (NE 2013b). Skillnaden mellan 

attityder och värderingar kan kortfattat beskrivas som att attityder riktar sig mer till ett 

konkret specifikt objekt, exempelvis en person, sak eller händelse, och att dessa objekt 

bedöms som positivt eller negativt. Värderingar däremot är mer abstrakta och övergripande i 

sin natur och fungerar som vägledande principer, drivkrafter och motivation hos individen 

(NE 2013a, 2013b; Schwartz 1994, 2012).  

En forskare som har studerat värderingar är Paul Begley. Begley (2003:5) liknar en individs 

värderingar vid olika lager på en lök. Det yttersta lagret är en individs synliga beteende och 

språk, nästa lager är en persons attityder och därefter kommer en individs faktiska 

värderingar. Detta lager av värderingar säger endast vilka värderingar som en person har, 

men ingenting om orsaken till, eller motivet till värderingarna. Motivet till vilka värderingar 

en individ har är således det innersta lagret av löken, d.v.s. flera personer kan ha samma 

värdering, exempelvis kan en person värdera prestation, men orsaken och motivet till det är 

olika. För en person kanske motivet är att få en högre lön, för en annan person kanske motivet 

är plikten att göra ett bra jobb. Begley menar att det är genom att förstå motivet till 

värderingarna som man också förstår värderingarnas grundläggande natur (Begley 2003:5ff). I 

likhet med Begley gör även teoretikern Shalom Schwartz en skillnad på attityder och 

grundläggande värderingar. Schwartz menar att värderingar ligger till grund för de specifika 

attityder som en individ har kring vad som bedöms som positivt eller negativt, önskvärt eller 

icke-önskvärt (Schwartz 1994, 2012:16). Min teoretiska utgångspunkt är att det i likhet med 

Begley och Schwartz finns en skillnad mellan ytligare attityder och grundläggande 

värderingar.  
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Som det framgick tidigare uppsatsen så finns det inte speciellt mycket forskning kring just 

samspelet grundläggande mänskliga värderingar, arbete och arbetstillfredsställelse. Bobowik 

m.fl. (2011) har visserligen undersökt sambandet värderingar och livstillfredsställelse (dock ej 

arbetstillfredsställelse) utifrån Schwartz modell och datamaterial från European Social 

Survey. Resultaten visar att det finns ett direkt samband mellan personliga värderingar och 

livstillfredsställelse, men att detta samband är svagt. De starkaste positiva sambanden är 

mellan värderingarna hedonism, stimulans, självstyrning och livstillfredsställelse, men dessa 

samband är ändå relativt svaga. Det finns också ett svagt negativt direkt samband mellan 

makt, tradition, konformitet, d.v.s. de som tycker att dessa värderingar är viktiga har också en 

lägre grad av livstillfredsställelse. Vissa samband är otydliga såsom sambanden mellan 

universalism, välvillighet, trygghet och prestation i relation till livstillfredsställelse. I samma 

studie Bobowik m.fl. (2011) gjordes även en länderjämförelse med hela datamaterialet i Ess 

2006, och de inrikes- och utrikesfödda i Spanien. Resultaten tyder på att sambanden mellan 

värderingar och livstillfredsställelse är universella. Slutsatsen som Bobowik m.fl. drar är att 

det behövs ytterligare forskning som studerar eventuella indirekta samband mellan 

värderingar och välbefinnande (Bobowik m.fl. 2011). Fors (2012) undersökte några sådana 

indirekta samband, interaktioner mellan personliga värderingar, livsvillkor och välbefinnande. 

Resultaten tyder på att de som värderar trygghet och som samtidigt hade en livssituation med 

högre inkomst och nära relationer också upplever en större grad av lycka. På liknande sätt 

finns det en positiv interaktion mellan de som värderar makt och som också har en hög lön 

och hög yrkesstatus, även de upplever ett större välbefinnande (Fors 2012:147). Det kan 

således finnas anledning att anta att det även kan finnas indirekta samband mellan 

värderingar, arbetssituation och arbetstillfredsställelse 

I detta avsnitt har bl.a. en del av forskningen kring värderingar lyfts upp, genomgången visar 

hur komplext och mångfacetterat området är. Richmon (2003) som undersökte just hur 

begreppet värderingar används i litteraturen menar att det finns en otydlighet i forskningen 

vad som egentligen menas med värderingar, d.v.s. vad man egentligen undersöker, och att det 

finns olika perspektiv kring definitionen av värderingar (Richmon 2003: 33-34). Det ligger 

onekligen någonting i Richmons (2003) slutsats att de svårigheter som finns i att undersöka 

värderingar är inneboende i fenomenet och alltid kommer att vara en oundviklig del av 

forskningen inom detta område.  Med detta sagt är värderingar dock ett viktigt 

forskningsområde och det är betydelsefullt att forskningen fortsätter att utveckla kunskap och 

metoder i studiet av begreppet värderingar.  
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En framstående teoretiker som har intresserat sig för just grundläggande mänskliga 

värderingar är Shalom Schwartz. I nästa avsnitt följer en mer ingående beskrivning av 

Schwartz teori kring grundläggande mänskliga värderingar.  

Grundläggande mänskliga värderingar 

Schwartz är den forskare som tydligast har utarbetat en teoretisk modell som visar på en 

kategorisering av tio grundläggande mänskliga värderingar. Schwartz modell har starkt 

empiriskt stöd i tidigare forskning och denna kategorisering har visat sig vara 

allmänmänskliga över olika kulturer. De tio värderingstyperna är, makt, prestation, hedonism, 

stimulans självstyrning, universalism, välvillighet, trygghet, konformitet och tradition 

(Schwartz 1994, 2012:12; Schwartz, Melech, Lehmann, Burgess, Harris & Owens 2001). 

Inom varje värderingstyp finns också mer specifika värderingar. Dessa grundläggande 

värderingar fungerar som vägledande principer, eftersträvansvärda målsättningar eller om 

man så vill drivkrafter och motivation för individen i mer specifika situationer. Denna 

undersökning kommer därför att använda Schwartz modell för värderingar som teoretisk 

utgångspunkt när det gäller begreppet värderingar.  

Schwartz menar att grundläggande mänskliga värderingar är universella och återfinns i alla 

kulturer (Schwartz 1994, 2012:3; Schwartz m.fl. 2001). Anledningen till denna universalism 

är att värderingarna utgår ifrån minst en eller flera av tre grundläggande mänskliga krav och 

behov. Värderingarna underlättar för människan att kunna hantera dessa grundläggande 

behov. De tre grundläggande universella behoven är för det första biologiska behov hos 

individen, för det andra krav på att individen ska kunna samordna social interaktion, för det 

tredje gruppens överlevnad och välfärd (Schwartz 2012:4). Människan kan inte hantera dessa 

krav och behov på egen hand. Istället måste människan gemensamt uttrycka lämpliga 

målsättningar om hur man ska hantera de mänskliga kraven och behoven, kommunicera med 

andra om det, och samarbeta på vägen mot att uppfylla dessa krav och behov. Värderingarna 

blir alltså de målsättningar som är mest önskvärda och lämpliga för att uppfylla de 

grundläggande mänskliga behoven (Schwartz 2012:4). Värderingarna fungerar således som 

motivation för individens agerande. Skillnaden mellan de tio olika grundläggande 

värderingarna synliggör alltså olika målsättningar och drivkrafter hos individen.  

Varje individ har också en egen rangordning av de olika värderingarna. Även om 

värderingarna är universella så finns det ändå individuella skillnader vad det gäller 
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prioriteringen av de olika värderingarna, där vissa värderingar är viktigare än andra, med 

andra ord finns en individuell värdehierarki (Schwartz 2012:4).  

 De tio grundläggande värderingarna har också en inbördes cirkulär struktur. Schwartz menar 

att även om det finns tio särskiljande värderingar så är dessa en sammanhängande enhet.  

Vilket innebär att vissa värderingar ligger närmare varandra och ibland också har 

gemensamma drivkrafter, de är kompatibla med varandra. Medan vissa värderingar ligger 

längre ifrån varandra och står i en större konflikt med varandra, exempelvis är värderingen 

makt mer kompatibel med värderingen prestation, medan makt och andra sidan kan så i 

konflikt med värderingen välvillighet. Detta gör att Schwartz modell blir cirkulär (Schwartz 

2012:8-9). Denna cirkulära värderingsstruktur har även den visat sig vara universell över 

kulturer (Schwartz 2012:12).  

För att lättare åskådligöra Schwartz teori kring grundläggande värderingar så illustreras detta i 

figur 1 nedan. 
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Figur 1. Schwartz modell över grundläggande värderingar (Schwartz 2012:9) 

 

Denna studie kommer att undersöka fem värderingar, självstyrning, stimulans, prestation, 

makt och trygghet. Nedan kommer därför en mer ingående förklarande text kring dessa 

värderingar. De övriga fem värderingarna, hedonism, konformitet, tradition, välvillighet, och 

universalism berörs endast kortfattat eftersom de inte är relevanta utifrån denna undersökning.  
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Självstyrning (self-direction) 

Målsättning: en strävan mot självständiga tankar och handlingar, att välja, vara kreativ och 

undersökande. Självstyrning drivs av en tillit till det egna omdömet och en trygghet med de 

olikheter som existerar. Självstyrning kommer från individens behov av att ha kontroll och att 

behärska saker, samt ett socialt krav på autonomi och oberoende (Schwartz 2012:5; Schwartz 

2012:5 ref. till ex. Bandura 1977). Synonyma värderingar är kreativitet, frihet, att välja sina 

egna mål, nyfikenhet, oberoende.  

Stimulans (stimulation) 

Målsättning: en strävan mot spänning, förnyelse och utmaningar i livet. Stimulans drivs av en 

önskan om att öka den känslomässiga njutningen. Stimulans härleder från individens behov 

av variation och stimulans för att kunna upprätthålla en optimal positiv nivå av aktivitet. 

Synonyma värderingar är variation i livet, ett spännande liv, risktagande.  

Prestation (achievement) 

Målsättning: Personlig framgång genom att uppvisa den kompetens som anses som socialt 

accepterat. Att uppvisa kompetens som genererar resurser är nödvändigt för individens 

överlevnad och tjänar till att gruppen och institutioner uppnår sina syften. Prestation drivs 

även av en personlig självcentrerad tillfredställelse. Synonyma värderingar är ambitiös, 

framgångsrik, kapabel. 

Makt (power) 

Målsättning: en strävan mot social status och prestige, och att ha kontroll och dominera över 

andra människor och resurser. För att sociala institutioner ska fungera krävs en viss grad av 

status- och maktskillnader (Schwartz 2012 ref till Parson 1951). För att rättfärdiga detta 

faktum av socialt liv och för att motivera gruppmedlemmar att acceptera det, måste gruppen 

förhålla sig till makt som en grundläggande värdering och målsättning. Värderingen makt kan 

också härleda från ett individuellt behov av dominans och kontroll över andra. Synonyma 

värderingar är auktoritet, rikedom/förmögenhet, social makt. 

Både makt och prestation fokuserar på en social känsla. Skillnaden är att prestation syftar mer 

till att aktivt uppvisa framgång i en konkret interaktion och situation, exempelvis att vara 

ambitiös. Medans makt syftar mer till att behålla en dominant position i ett mer generellt 

socialt system, exempelvis genom en auktoritet eller materiell rikedom (Schwartz 2012:6) 
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Trygghet (security) 

Målsättning: en strävan mot säkerhet, trygghet, harmoni och en önskan om stabilitet i 

samhället, i relationer, det egna jaget. Trygghet har en drivkraft att bevara den existerande 

sociala ordningen som inger både säkerhet och stabilitet i livet. Värderingen trygghet kommer 

från grundläggande basala individuella och sociala grupp behov. Vissa trygghetsbehov är 

primärt individuella medans andra har att göra med gruppens intresse, exempelvis nationell 

säkerhet. Synonyma värderingar är social ordning, social tillhörighet, familjetrygghet, 

nationell säkerhet, renhet, ordning och reda (clean), återgäldande, ömsesidighet av tjänster. 

Värderingarnas struktur och relation till varandra 

Schwartz har även strukturerat de tio värderingarnas relation till varandra utifrån tre principer; 

för det första hur kongruenta eller konfliktfyllda de är sinsemellan, för det andra vilka 

intressen som eftersträvas, om det är personliga, individuella intressen som står i fokus eller 

om det är sociala, gruppens intresse som står i fokus, och för det tredje huruvida 

värderingarna styrs av en ängslan eller om de är fria från ängslan (Schwartz 2012:13). Denna 

struktur synliggörs i följande figur 2:  
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Fig.2 Värderingarnas struktur (Schwartz 2012:13) 
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Den första principen som utgår från hur kongruenta värderingarna är med varandra kan 

struktureras på följande sätt: Makt och prestation har det gemensamma att de syftar till att 

förstärka det egna självet s.k. självförbättring (self-enhancement). De gemensamma 

drivkrafter som finns är social överlägsenhet och socialt anseende och aktning. Stimulans och 

självstyrning är kompatibla eftersom båda drivs av ett inre intresse av förnyelse, utveckling 

och kunskap, d.v.s. en öppenhet för förändring. Trygghet har en del gemensamt med flera 

intilliggande värderingar; men när det gäller makt så styrs de båda av ett undvikande och/eller 

en önskan att överbrygga hot genom att kontrollera relationer och resurser.  

Den andra principen utgår från vilka intressen som värderingarna eftersträvar, de personliga 

eller de sociala intressena. Som fig. 2 visar uttrycker makt, prestation, hedonism, stimulans 

och självstyrning personliga intressen och egenskaper. Medans välvillighet, universalism, 

tradition, konformitet och trygghet uttrycker sociala intressen, hur vi relaterar socialt till 

varandra (Schwartz 2012:13-14) 

Den tredje principen utgår från graden av ängslan. Vissa värderingar handlar om att hantera 

ängslan som har att göra med en osäkerhet i det sociala och fysiska verkligheten. Dessa 

värderingar handlar om att skydda sig själv, exempelvis söker människor undvika konflikter 

och bevara den sociala ordningen genom att sträva efter ”konformitet”, ”tradition”, ”trygghet” 

eller ”makt” på så vis att man aktivt vill kontrollera andra. 

Värderingar såsom hedonism, stimulans, självstyrning, universalism och välvillighet ger 

uttryck för drivkrafter som är fria från ängslan. Dessa värderingar strävar efter utveckling och 

en öppenhet. Värderingen prestation kan innehålla både ängslan och icke-ängslan, genom att 

leva upp till de sociala förväntningarna och prestera det som krävs, så kan detta reducera den 

ängslan som finns och förstärka känslan av den egna kompetensen.  

Schwartz menar att genom att strukturera värderingarna på ovanstående sätt (kongruens, 

intressen, och ängslan) så kan det underlätta förståelsen och analysen av värderingarnas 

förhållande till andra faktorer exempelvis specifika attityder och beteenden (Schwartz 

2012:14). Schwartz teoretiska modell kan på samma sätt underlätta förståelsen och analysen 

för värderingarnas relation till faktorer i arbetsmiljön och hur det påverkar individers 

arbetstillfredsställe d.v.s. om det finns ett samspel mellan personliga värderingar, 

arbetssituation och arbetstillfredsställelse. Detta kapitel har beskrivit olika teoretiska 

perspektiv, nedan följer en kort summering av undersökningens teoretiska förankring. 
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UNDERSÖKNINGENS TEORETISKA FÖRANKRING 
Denna studie syftar till att undersöka samspelet mellan personliga värderingar och 

arbetssituation och hur denna matchning påverkar arbetstillfredsställelsen. Detta innebär 

följaktligen att utifrån PE teorin så blir matchningsområdet person - jobb (PJ) det som passar 

bäst i denna studie. Teorin PE och delområdet PJ är lämplig, eftersom själva utgångspunkten 

generellt i PE är matchningen individ och miljö, och i PJ är matchningen specifikt individ och 

arbete, vilket stämmer bra överrens med denna studies syfte.  

De värderingar som undersökningen använder valdes ut dels p.g.a. att dessa värderingar i sig 

själva är mest relevanta i relation till olika arbetssituationer, dels p.g.a. arbetssituationernas 

koppling till arbetstillfredsställelse, exempelvis visar tidigare studier att arbetssituationer som 

innebär autonomi, är stimulerande, utvecklande, har möjligheter till karriär och graden av 

inflytande, samt anställningstrygghet är betydelsefulla för arbetstillfredsställelsen (Dana & 

Griffin 1999). Undersökningens värderingar valdes också ut av metodologiska skäl, nämligen 

att det finns relevanta variabler kring arbetssituation i ESS 2010 som ger en god matchning 

mellan värderingar och arbetssituation. Enligt PE är det centralt att just matchningen mellan 

värdering (P) och arbetssituation (E) överrensstämmer, är kongruenta för att det ska vara 

meningsfullt att använda PE, vilket också ökar validiteten i studien (Caplan 1987; Edwards 

m.fl. 1998). Det är därför viktigt att prioritera de värderingar som bäst överrensstämmer med 

specifika frågor om arbetssituation i datamaterialet ESS 2010 (ESS 2013).   

Undersökningen kommer på flera sätt delvis att fylla olika forskningsluckor. För det första så 

är en del av syftet att undersöka personliga värderingar i samspel med arbetssituation och 

dess påverkan på arbetstillfredsställelsen, både ett direkt och indirekt samband kommer att 

undersökas. Detta gör att denna studie fyller en kunskapslucka genom att studera just 

samspelet personliga värderingar och arbetssituation och arbetstillfredsställelse. Eftersom 

värderingarna kommer att undersökas med hjälp av Schwartz modell, som är en vetenskapligt 

trovärdigt teori, samt med data från ESS 2010 så ökar detta reliabiliteten att man faktiskt 

mäter de existerande faktiska grundläggande värderingarna och målsättningar som individen 

har (Schwartz 2012) och inte de konkreta, specifika önskningar som individen har. Slutligen 

så har dessutom en stor del av tidigare forskning inom PE i första hand varit kvalitativa 

metoder med små urval. Genom att använda kvantitativ metod och ESS-data med ett stort 

urval så kommer studien att tillföra forskningen ytterligare kunskap och man kommer att 

kunna generalisera resultaten på ett annat sätt jämfört med kvalitativ metod.  I nästa kapitel 

kommer således en mer ingående genomgång av datamaterialet, urvalet och metoden.  
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DATA OCH METOD 

I detta kaptitel följer en genomgång av undersökningens metodologiska del. Dels vilket 

datamaterial som används, dels tillvägagångssättet i databearbetningen. Studien har ett 

deduktivt angreppssätt och tillämpar kvantitativ metod i form av linjär regressionsanalys. 

Detta metodval lämpar sig bra eftersom studiens syfte är att undersöka orsakssamband mellan 

värderingar, arbetssituation och arbetstillfredsställelse, d.v.s. hur personliga värderingar och 

arbetssituationen kan tänkas påverka arbetstillfredsställelsen.  

Inom vardera av dessa tre ämnesområden värderingar, arbetsvillkor och 

arbetsstillfredsställelse finns redan en hel del tidigare kunskap och forskning. Detta är av 

betydelse eftersom det krävs en hel del förkunskap för att kunna ha trovärdiga hypoteser och 

ställa de konkreta relevanta frågorna inom respektive intresseområde, vilket bidrar till en 

större träffsäkerhet, validitet och reliabilitet i undersökningen (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen 

2010).  

DATAMATERIAL 
Datamaterialet är hämtat från European Social Survey, ESS 2010, runda 5. ESS är en 

europeisk socialundersökning, som sedan 2002 gör återkommande undersökningar, vartannat 

år, av attityder och beteenden i ett trettiotal europeiska länder. ESS är en forskarstyrd 

akademisk organisation som är politisk obunden. Den bekostas av forskarråd, vilket bidrar till 

att frågorna är fria från politisk styrning och inblandning av andra intressegrupper i samhället 

(ESS 2013).  

ESS berör frågor om hur vi lever våra liv, vilka åsikter och attityder vi har i olika frågor, 

exempelvis kring demokrati, politik, arbete och familj. Även socioekonomiska 

bakgrundsfaktorer som inkomst och yrke undersöks. Att använda ESS som datamaterial är 

lämpligt eftersom ESS innehåller ett tema med flera frågor som mäter människors 

grundläggande värderingar (basic human values). Dessa frågor utgår från Schwartz modell 

som visat sig ha starkt empiriskt stöd i tidigare forskning. ESS 2010, runda 5 har dessutom 

fokuserat speciellt på temat arbete och familj, därför var detta datamaterial användbart i denna 

studie. 

Urval 

För att de olika ländernas svar ska tillskrivas samma betydelse i undersökningen, oavsett om 

populationen är stor eller liten, så viktades först datamaterialet enligt riktlinjer i ESS (2013). 
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Urvalet är ett representativt urval i de olika länderna och urvalsmetoden är ett obundet 

slumpässigt urval i flera steg.  För länder med en befolkning på över två miljoner krävs ett 

urval på minst 1500 personer. För länder med en population på mindre än två miljoner krävs 

ett urval på minst 800 personer. ESS riktar sig till personer 15 år och uppåt, som bor i privat 

boende, d.v.s. hemlösa och de som bor på institution är inte med i urvalet. Undersökningen 

genomförs som besöksintervju ansikte-mot-ansikte och svaren är anonyma. De länder som är 

med i ESS 2010 är: Belgien (53,43), Bulgarien (81,43), Kroatien (54,49), Cypern(69,74), 

Tjeckien(70,16), Danmark (55,40), Estland (56,21), Finland (59,45), Frankrike (47,05), 

Tyskland(30,52), Grekland (65,60), Ungern (49,15), Irland (65,17), Israel (72,85), Lithauen 

(39,41), Nederländerna (60,03), Norge (58,04), Polen (70,26), Portugal (67,08), Ryssland 

(66,64), Slovakien (74,66), Slovenien (64,39), Spanien (68,52), Sverige (50,99), Schweiz 

(53,31), Storbritannien (56,30), Ukraina (64,41). Sifforna i parentes är svarsfrekvensen i % 

för respektive land. Alla ovanstående länder utgör ett enda urval i denna undersökning. Det 

totala antalet respondenter i datamaterialet är 25793.  

VARIABLER 
I detta avsnitt redogörs för de olika variablerna i undersökningen. Den beroende variabeln är 

arbetstillfredsställelse. De oberoende variablerna är fem olika värderingar och fem olika 

former av arbetssituation. De kontrollvariabler som använts är kön och ålder. Dessa 

kontrollvariabler finns med i alla regressionsanalyser. Nedan följer en mer ingående 

beskrivning av tillvägagångssättet och de enkätfrågor som utgör de olika variablerna. 

Arbetstillfredsställelse 

Frågan i ESS som används för att mäta arbetstillfredsställelse lyder ” Hur nöjd är du i ditt 

huvudsakliga jobb?” Svarsalternativen är en skala på 0-10 där 0 innebär extremt missnöjd och 

10 innebär extremt nöjd.  

Värderingar  

I ESS finns ett speciellt tema som kallas ”basic human values” och som utgår från Schwartz 

modell kring de 10 olika grundläggande värderingarna. Det finns två frågor kring varje 

värdering (undantag värderingen universalism som har tre frågor), d.v.s. totalt 23 frågor kring 

temat värderingar. Enligt Schwartz (2012) så har alla individer en egen rangordning av dessa 

värderingar. Med detta menas att även om man visserligen kan tycka att alla värderingar är 

viktiga så finns det ändå vissa värderingar som man tillskriver större betydelse än andra. 
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Schwartz har därför utarbetat ett speciellt sätt att beräkna svaren för varje individ så att dennes 

rangordning kommer fram (ESS 2013; Schwartz 2012).  

Frågorna i ESS är ställda så att de beskriver vissa egenskaper hos en person och att 

respondenten ska svara på om denna person liknade en själv eller inte. Ursprungsfrågorna i 

ESS är ställda på det sätt att lågt värde innebär att man var lik personen och därför har den 

värdering som det frågas efter, och högt värde innebär att man inte var lik personen. För att 

göra den senare analysen lättare så omkodades och omvändes alla värderingar så att lågt värde 

istället innebär att man inte upplevde likhet med personen och därmed inte heller hade 

värderingen och följaktligen att högt värde innebär att man var lik personen och därmed också 

tyckte att värderingen var viktig. Skalan är från 1-6. De variabler kring värderingar som 

användes i undersökningen var:  

 Självstyrning: ”Important to think new ideas and being creative” och “Important to 

make own decisions and be free”.  

 Stimulans: “Important to try new and different things in life” 

och “Important to seek adventures and have an exiting life” 

 Prestation: “Important to show abilities and be admired” och   

“Important to be successful and that people recognize achievements” 

 Makt:  “Important to be rich, have money and expensive things” och  

“Important to get respect from others” 

 Trygghet: “Important to live in secure and safe surroundings” och 

“Important that government is strong and ensures safety” 

 

Enligt Schwartz (2012) kan det finnas individuella och kulturella skillnader i hur man svarar 

på olika värderingar, exempelvis kan vissa svara väldigt högt på alla värderingar medan 

någon annan generellt svarar lågt på alla värderingar. Detta kan leda till ett missvisande 

resultat så att vissa värderingar får oproportionellt stor betydelse jämfört med andra 

värderingar endast p.g.a. sättet att svara. Schwartz har därför utarbetat en sätt att beräkna 

svaren i värderingarna så att det istället visar på varje persons individuella rangordning av 

värderingarna, en s.k. värdeskala. För att få fram varje individs rangordning av värderingarna 

gjordes en beräkning enligt ESS (2013). Detta innebär kortfattat att först beräknas det totala 

medelvärde som varje respondent har på alla 10 värderingarna och en ny variabel skapas som 

kallas Mrat. Sedan beräknas medelvärdet på de två delfrågorna som ingick i den övergripande 
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värderingen, t.ex. för värderingen självstyrning så beräknas medelvärdet för delfrågorna  

Important to think new ideas and being creative” och “Important to make own decisions and 

be free”. Detta ”del”- medelvärde subtraheras sedan med nya variabeln mrat (som var det 

totala medelvärdet på alla värderingarna). På så sätt får man fram vilken rangordning varje 

individ har i sina värderingar, d.v.s. vilka värderingar som är viktigast och vilka som är 

mindre viktiga för varje individ. Detta ökar reliabiliteten i studien och därmed också 

trovärdigheten i studiens resultat och slutsatser.  

Arbetssituation 

För att undersöka olika arbetssituationer som kan matchas med värderingar används fem 

variabler som motsvarar de fem värderingarna. Arbetssituationsvariablerna är ”Autonomi”, 

”Variation och Utveckling i arbetet”, Karriärmöjligheter”, ”Inflytande över regler och beslut 

ang. organisationens aktiviteter” och slutligen ”Anställningstrygghet”. Tidigare forskning 

visar att dessa arbetssituationer har en koppling till arbetstillfredsställelse (Danna & Griffin 

1999) 

Variabeln “Autonomi” mäts med två frågor: I vilken grad man kan bestämma hur det dagliga 

arbetet organiseras (Allowed to decide how daily work is organized) och i vilken utsträckning 

man kan välja eller påverka arbetstakten (Allowed to choose/change pace of work). Dessa 

frågor har en svarsskala 0-10 där 0 innebär inget inflytande (no influence) och 10 innebär total 

kontroll (complete control). Dessa två frågor har slagits samman till ett additivt index som då 

istället har en skala 0-20. För att enskilda frågor ska anses ha ett någorlunda starkt samband 

och kunna slås ihop till ett index rekommenderas som en tumregel ett Cronbachs Alpha värde 

på minst 0,6. För att försäkra sig om att dessa frågor mäter samma sak och därmed kan slås 

samman i ett index gjordes därför ett reliabilitetstest, detta visar på ett Cronbach´s Alpha på 

0,866. 

Variabeln ”Variation och Utveckling” består också av två frågor sammanslagna i ett additivt 

index med skala 2-8. De två delfrågorna var graden av variation i arbetet (variety in work) och 

att arbetet kräver att man lär sig nya saker (job requires learning new things). Skalan är 1-4 

där 1 innebär att det inte alls var sant (not at all true) och 4 innebär att det var väldigt sant 

(very true). Även här gjordes ett reliabilitetstest med ett Cronbach´s Alpha 0,740. 

När det gäller variabeln ”karriärmöjligheter” används en fråga om vilka möjligheter som 

fanns att avancera i arbetet (Good opportunities for advancement). Denna fråga hade 

ursprungligen en negativ skala 1- 5, så att 1 betyder överrensstämmer starkt (agree stongly) 
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och 5 betyder att överrensstämmer inte (disagree strongly). Återigen för att underlätta 

analysen så omkodades och omvändes denna skala så att lågt värde 1 innebär att man inte 

hade goda karriärmöjligheter och högt värde 5 innebär att man höll med om att det fanns goda 

karriärmöjligheter. 

När det gäller variabeln ”Inflytande” så används en fråga om möjligheten att påverka regler 

och beslut kring organisationens aktiviteter (Allowed to influence policy decisions about 

activities of organisation). Skalan är 0-10 där 0 betyder inget inflytande och 10 totalt 

inflytande. 

Slutligen den sista variabeln ”anställningstrygghet” innehåller en tydlig fråga huruvida 

anställningen var trygg (Job is secure). Skalan är 1-4, där 1 innebär inte alls sant (not at all 

true) och 4 innebär väldigt sant (very true). 

I tabell 1 nedan åskådliggörs det vilka värderingar som matchas med vilken arbetssituation, 

d.v.s. de interaktionseffekter som studien undersöker.  

 

Tabell 1. Interaktionseffekter. Matchning mellan värderingar och arbetssituation.  

 

VÄRDERING ARBETSSITUATION 

Självstyrning 
Autonomi : Bestämma hur det dagliga arbetet 

organiserades. Välja eller påverka arbetstakten.  

Stimulans 
Variation/Utveckling: Variation i arbetet. Arbetet 

kräver att man lär sig nya saker 

Prestation Karriärmöjligheter 

Makt 
Påverka beslut: Möjligheten att påverka regler och 

beslut kring organisationens aktiviteter 

Trygghet Anställningstrygghet 
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RESULTAT OCH ANALYS 

I följande avsnitt kommer studiens resultat och analys att redovisas. Analysen består av tre 

delar, den första delen berör sambanden värderingar och arbetstillfredsställelse, den andra 

delen visar på sambanden arbetssituation och arbetstillfredsställelse och slutligen den tredje 

delen handlar om samspelet och interaktionen mellan värderingar, arbetssituation och 

arbetstillfredsställelse. Det är framförallt den tredje delen som fokuserar på samspelet mellan 

arbetssituation och värderingar som är studiens huvudfokus. I varje del så gjordes först 

bivariata regressionsanalyser på vardera fem variablerna inom varje område, d.v.s. 

värderingar, arbetssituation och interaktioner. Sedan gjordes multivariata regressionsanalyser 

i varje delområde där alla fem variablerna togs med.  Enligt Schwartz (ESS 2013) bör man ha 

max åtta värderingar i samma regressionsanalys annars kan resultaten bli missvisande p.g.a. 

multikollinaritet. Schwartz värderingsskala i ESS är även en förkortad variant av 

originalskalan, vilket innebär att de två frågor som ställs i ESS är ytterligheterna inom varje 

värdering (Schwartz 2012). Detta ökar också risken för multikollinaritet i resultaten i de 

multivariata analyserna, p.g.a. denna risk för multikollinaritet analyseras därför i första hand 

resultaten i de bivariata analyserna. Att göra både bivariata och multivariata analyser 

underlättar ändock förståelsen och tolkningen av resultaten. I alla regressionsanalyser 

kontrolleras det för kön och ålder. Dessa värden är dock inte med i redovisningen av 

resultaten. Allra först gjordes en deskriptiv analys av den beroende variabeln som visar att 

medelvärdet på arbetstillfredsställelse är 7,18 och medianen är 8. Standardavvikelsen är 2,08. 

Värderingarnas betydelse för arbetstillfredsställelsen 

Till att börja med undersöks det direkta sambandet mellan värderingar och 

arbetstillfredsställelse. Det finns ganska lite tidigare forskning kring just sambanden 

personliga grundläggande värderingar och specifikt arbetstillfredsställelse, det kan därför vara 

svårt att i förväg förvänta sig några speciella samband. Men en vägledning kan vara Schwartz 

modell kring värderingar. Utifrån Schwartz teori skulle man kunna tänka sig att de 

värderingar som drivs av en ängslan såsom prestation, makt och trygghet har ett negativt 

samband och att de värderingar som drivs av mindre grad av ängslan såsom självstyrning och 

stimulans har ett positivt samband med arbetstillfredsställelsen.  
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Studiens resultat synliggörs i nedanstående tabell 1.  

TABELL 1.  Sambandet mellan värderingar och arbetstillfredsställelse  

OLS  REGRESSIONSANALYS 

 

Bivariat Multivariat 

Modell 1     B P-värde        B P-värde 

Självstyrning ,16 ,000 ,06 ,000 

Stimulans ,04 ,003 -,07 ,000 

Prestation -,07 ,000 ,02 ,156 

Makt -,30 ,000 -,31 ,000 

Trygghet -,22 ,000 -,24 ,000 

Intercept 

  

6,85 ,000 

N  25793 

Beroende variabel: Arbetstillfredsställelse 

Kön och Ålder inkluderat som kontrollvariabler 

 

Resultaten visar att när det gäller de som prioriterar självstyrning som viktigt så finns ett 

signifikant positivt samband med arbetstillfredsställelse. Detta positiva samband finns både i 

den bivariata och också i den multivariata analysen, d.v.s. de som värderar självstyrning 

upplever också en högre grad av arbetstillfredsställelse.   

När det gäller värderingen stimulans så visar resultaten att sambandet är olika i den bivariata 

respektive multivariata analysen. I den bivariata analysen finns ett signifikant positivt 

samband med arbetstillfredsställelse. Men när även de övriga värderingarna tas med i en 

multivariat analys så förändras sambandet till ett signifikant negativt, d.v.s. ju mer en individ 

värderar stimulans desto lägre grad av arbetstillfredsställelse. En tolkning av detta negativa 

samband mellan arbetstillfredsställelse och stimulans skulle kunna vara att de som värderar 

stimulans kanske inte har en arbetssituation som överrensstämmer med de egna 

värderingarna. Detta skulle kunna leda till en inre konflikt mellan det man strävar efter och 

den verklighet man faktiskt befinner sig i, som i sådana fall skulle kunna leda till lägre 

arbetstillfredsställelse. En annan tolkning av det negativa sambandet mellan stimulans och 

arbetstillfredsställelse skulle kunna vara att sambandet förändras från positivt till negativt när 

fler variabel tas med i den multivariata analysen. Detta skulle kunna bero på att värderingarna 

självstyrning och stimulans är kongruenta med varandra, såsom Schwartz (2012) menar i sin 

modell kring värderingar.  Detta skulle i sådana fall innebära att en del av de som värderar 

stimulans i de bivariata analysen också värderar självstyrning, vilket då skulle kunna leda till 

att när självstyrning konstanthålls i den multivariata analysen så försvagas sambandet 

stimulans och arbetstillfredsställelse som då blir negativt. Samtidigt som självstyrning 
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fortfarande har ett positivt samband med arbetstillfredsställelse Eftersom självstyrning och 

stimulans är värderingar som ligger nära varandra och självstyrning har ett positivt samband 

med arbetstillfredsställelsen så kan det därför vara svårt att dra alltför stora slutsatser om att 

de som värderar stimulans har lägre grad av arbetstillfredsställelse. 

Resultatet när det gäller sambandet prestation och arbetstillfredsställelse är signifikant 

negativt i den bivariata analysen, vilket innebär att ju mer viktigt det är med prestation, desto 

lägre grad av arbetstillfredsställelse. Detta samband försvinner dock och blir icke-signifikant i 

den multivariata analysen. 

 Vidare visar resultaten på att båda värderingarna makt och trygghet har ett signifikant 

negativt samband med arbetstillfredsställelse i både den bivariata och multivariata analysen. 

Vilket innebär att ju högre man värderar makt och trygghet desto lägre grad av 

arbetstillfredsställelse. Detta negativa samband kan tolkas på samma sätt som för stimulans, 

nämligen att det kan vara så att det också beror på arbetssituationen. Om arbetet t.ex. inte 

stämmer med de egna drivkrafterna så skulle detta kunna leda till en inre konflikt och stress 

som leder till lägre arbetstillfredsställelse i enlighet med PE teorin. En annan tolkning av de 

negativa sambanden skulle kunna vara med utgångspunkt från Schwartz (2012), att både 

prestation, makt, och trygghet är drivkrafter som utgår från en ängslan. Ju mer man då 

värderar prestation, makt och trygghet desto större ängslan skulle man då drivas av i sig själv 

oavsett situation, d.v.s. dessa individer bär på en ängslan inuti sig själv som därmed då skulle 

kunna leda till en lägre grad av arbetsstillfredställelse. Vidare skulle resultaten kunna tolkas 

utifrån Schwartz (2012) som att dessa värderingar prestation, makt och trygghet också är 

socialt orienterade. Det skulle i så fall kunna innebära att de som drivs av dessa socialt 

orienterade värderingarna också är mer beroende av den sociala situation som denne befinner 

sig i, d.v.s. den sociala kontexten. En sådan social situation skulle exempelvis kunna vara 

vilken arbetssituation som man har.  

Med utgångspunkt från både Schwartz strukturering av personliga värderingar och tidigare 

forskning kring livstillfredsställelse, dock ej arbetstillfredsställelse (Bobowik m.fl. 2011), så 

visar resultaten på det förväntade, nämligen att vissa värderingar såsom självstyrning och 

stimulans har ett positivt direkt samband med arbetstillfredsställelsen. Medans andra 

värderingar såsom prestation, makt, och trygghet har ett negativt samband med 

arbetsstillfredsställelse. Detta stämmer till viss del med tidigare forskning (Bobowik m.fl. 

2011) som också visar att makt har en negativ påverkan på livstillfredsställelsen. Däremot så 
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är de direkta sambanden kring värderingarna prestation och trygghet otydliga i tidigare 

studier, men resultaten i denna undersökning visar att både prestation och trygghet påverkar 

arbetstillfredsställelsen negativt. En tolkning av denna dubbeltydighet kan vara att det visar på 

de svårigheter och den komplexitet som det trots allt finns med att undersöka grundläggande 

personliga värderingar vilket även Richmon (2003) menar. En annan tolkning av dessa delvis 

motsägelsefulla resultat kring framförallt prestation kan vara enligt Schwartz (2012), att 

denna värdering drivs av både en ängslan och icke-ängslan. Vilket innebär att om en person 

värderar prestation och samtidigt har en situation som gör att denne kan leva upp till de 

sociala förväntningarna och prestera det som krävs, så kan detta reducera ängslan och därmed 

också öka tillfredställelsen.   

För att ta reda på om det eventuellt skulle kunna förhålla sig så att det finns en samvariation 

mellan arbetssituation och värderingar, kommer detta samspel att undersökas i ytterligare en 

multivariat regressionsanalys. Men innan dess kommer ett avsnitt med en analys av hur enbart 

arbetssituationen i sig själv kan påverka arbetstillfredsställelsen.  

Arbetssituationens betydelse för arbetstillfredsställelsen 

När det gäller arbetssituationens betydelse för arbetstillfredsställelse så finns en hel del 

tidigare forskning. Den visar på att både inre egenskaper såsom graden av autonomi på arbetet 

och intresse, samt yttre egenskaper såsom lön och karriär som ger en social bekräftelse och 

ökad status har en betydelse för arbetstillfredsställelsen. Men att de inre egenskaperna har 

störst betydelse för tillfredsställelsen på arbetet (Mottaz 1987). Det finns därför all anledning 

att anta att även denna studies resultat kommer att visa detta positiva samband mellan 

arbetstillfredsställelse och olika aspekter av en individs arbetssituation såsom autonomi, 

variation/utveckling i arbetet, karriärmöjligheter, inflytande över beslut i organisationen och 

anställningstrygghet.  
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Resultat kring sambandet mellan arbetssituation och arbetstillfredsställelse synliggörs i 

nedanstående tabell 2.  

Tabell 2. Sambandet mellan arbetssituation och arbetstillfredsställelse 

 

 

Resultaten visar inte helt oväntat att individers arbetssituation har ett statistiskt signifikant 

samband med arbetsstillfredsställelsen. De arbetsvillkor som visar på starkast positiva 

samband med arbetstillfredsställelsen är de som har ett varierande arbete, som också innebär 

en form av utveckling. Även de som har ett arbete där det finns möjligheter att göra karriär, 

samt de som har trygga anställningar upplever en större grad av arbetstillfredsställelse. 

Tidigare forskning har visat på att karriärutveckling kan ha en negativ effekt på 

arbetstillfredsställelsen (Danna & Griffin 1999), vilket går emot resultaten i denna studie. Att 

kunna påverka beslut har ett svagare samband med arbetstillfredsställelse och är dessutom 

signifikant på en lägre nivå (95 %). Lite förvånande är att resultaten visar på ett relativt svagt 

samband mellan både autonomi (möjlighet att bestämma över hur det egna arbetet organiseras 

och den egna arbetstakten), och även möjligheten att påverka beslut angående organisationens 

riktlinjer och arbetstillfredsställelse. Men trots vissa relativt svaga samband så visar resultaten 

på arbetssituationens betydelse för arbetstillfredsställelsen, vilket överlag (undantaget 

karriärmöjligheter) överrensstämmer med tidigare forskning (Danna & Griffin 1999; Statens 

folkhälsoinstitut 2010; Mottaz 1987).  

  

OLS REGRESSIONSANALYS 

 

Bivariat Multivariat 

Modell 2 B P-värde B P-värde 

 Autonomi ,08 ,000 ,04 ,000 

Variation/Utveckling ,35 ,000 ,22 ,000 

Karriärmöjligheter ,52 ,000 ,3 ,000 

Påverka beslut ,12 ,000 ,01 ,026 

Anst.Trygghet ,52 ,000 ,34 ,000 

Intercept 

  

3,23 ,000 

N  25793 

Beroende variabel: Arbetstillfredsställelse 

Kön och Ålder inkluderat som kontrollvariabler 
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Samspelet mellan värderingar, arbetssituation och arbetstillfredsställelse 

Efter att ha analyserat sambanden mellan värderingar och arbetssituation separat i relation till 

arbetstillfredsställelse, kommer nu uppsatsens huvudsyfte i fokus, d.v.s. att undersöka om det 

finns ett samspel mellan värderingar, arbetssituation och arbetstillfredsställelse. En hypotes är 

att om en individ har en arbetssituation som stämmer överens med de personliga 

värderingarna, d.v.s. att det finns en form av matchning mellan värderingar och 

arbetssituation, så skulle detta kunna leda till större arbetstillfredsställelse. I tabell 3 visas 

resultaten kring denna frågeställning. I kolumnen för de bivariata analyserna visas B-värdet 

för fem olika separata regressionsanalyser med interaktionseffekter. Medans B-värdet i 

kolumnen ”Multivariat” visar effekterna när samtliga variabler och interaktioner är med i 

samma regressionsmodell. 

Tabell 3. Interaktionseffekter värderingar, arbetssituation och arbetstillfredsställelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten visar att interaktionerna självstyrning - autonomi , prestation - karriärmöjligheter 

och  trygghet -  anställningstrygghet har ett signifikant positivt samband med 

arbetstillfredsställelse. De som både upplever en hög grad av autonomi i sitt arbete och 

OLS REGRESSIONSANALYS 

                               Bivariat Multivariat 

Modell 3 B P-värde B P-värde 

Självstyrning -,22 ,000 -,28 ,000 

Stimulans ,09 ,030 ,01 ,893 

Prestation -,37 ,000 -,26 ,000 

Makt -,31 ,000 -,20 ,000 

Trygghet -,33 ,000 -,24 ,000 

 Autonomi ,07 ,000 ,03 ,000 

Variation/Utveckling ,33 ,000 ,19 ,000 

Karriärmöjligheter ,55 ,000 ,34 ,000 

Påverka beslut ,13 ,000 ,01 ,083 

Anst.Trygghet ,48 ,000 ,30 ,000 

Int: Självstyrning  -  Autonomi  ,02 ,000 ,02 ,000 

Int: Stimulans  - Variation/Utveckling  - ,02 ,002 -,02 ,006 

Int: Prestation  - Karriärmöjligheter  ,09 ,000 ,07 ,000 

Int:  Makt  - Påverka beslut  ,01 ,021 -,00 ,407 

Int: Trygghet - Anst.trygghet  ,08 ,000 ,07 ,000 

Intercept   3,45 ,000 

N  25793 

Beroende variabel: Arbetstillfredsställelse 

Kön och Ålder inkluderat som kontrollvariabler 
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värderar självstyrning upplever också en högre grad av arbetstillfredsställelse. De som både 

har möjlighet att göra karriär i sitt arbete och samtidigt tycker att det är viktigt med prestation 

upplever även de en högre arbetstillfredsställelse. Och slutligen de som har en trygg 

anställning och samtidigt värderar trygghet har också en högre grad av arbetstillfredsställelse. 

En tolkning av detta är att det har en betydelse att ”matcha” arbetssituationen med de 

personliga värderingarna för att öka graden av tillfredställelse på arbetet. När en person 

befinner sig i en arbetssituation som stämmer med de målsättningar och drivkrafter som 

denne har så förstärker det arbetstillfredsställelsen. Denna positiva effekt av matchning kan 

relateras till teorin om ”person-environment fit” PE. Resultaten stämmer överrens med 

tidigare studier om att en matchning mellan individ och miljö leder till ökad 

arbetstillfredsställelse (Kristof-Brown m.fl. 2005; Mottaz 1988).   

Denna positiva konsekvens av just matchning blir extra tydlig när det gäller värderingen 

trygghet. Värderingen trygghet leder som tidigare visats till mindre arbetstillfredsställelse, 

samtidigt så innebär en trygg anställning mer tillfredställelse. Detta skulle kunna härledas till 

Schwartz (2012), som menar att vissa värderingar däribland trygghet drivs av en ängslan som 

beror på en osäkerhet i den sociala och fysiska verkligheten och det handlar om att hantera 

denna ängslan på olika sätt. När det gäller värderingen trygghet som ju drivs av en ängslan 

och som har en negativ effekt på arbetstillfredsställelsen, kan en tolkning vara att en 

anställning som känns säkert och stabilt reducerar denna ängslan extra mycket och därmed 

leder till större arbetsstillfredställelse. En matchning mellan värderingen trygghet och 

arbetssituationen anställningstrygghet får därför en extra tydlig positiv effekt på 

arbetstillfredsställelsen.  

En liknande tolkning skulle kunna göras när det gäller de som värderar prestation och har 

goda möjligheter att göra karriär i sitt arbete. Värderingen prestation får tillsammans med en 

matchande arbetssituation en starkare positiv effekt på tillfredställelsen, jämfört med när man 

endast studerar sambandet prestation och arbetstillfredsställelse i en bivariat analys. Även här 

har det alltså en betydelse att matcha arbetssituation och värdering. Ytterligare en tolkning av 

detta skulle kunna vara utifrån Schwartz (2012), att värderingen prestation delvis drivs av 

personliga intressen och en självcentrerad tillfredställelse, där man strävar efter att förstärka 

det egna självet, vilket ju troligtvis sker i en karriär, vilket då också bidrar till större 

arbetstillfredsställelse. Samtidigt är denna värdering också delvis socialt betingat på så vis att 

en person som värderar prestation tycker att det sociala anseendet och aktningen är 

betydelsefull. Att kunna göra karriär i sitt arbete skulle därför också innebära att en individ 
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som värderar prestation också upplever en starkare måluppfyllelse när det finns 

karriärmöjligheter, vilket kan bidra till ökad social status och aktning, och en förstärkning av 

det egna självet, vilket då skulle öka arbetstillfredsställelsen. Till viss del styrs även prestation 

av en ängslan (Schwartz 2012). Detta skulle kunna tolkas på liknande sätt som för trygghet att 

samspelet arbetssituation och värderingen fungerar som ett sätt att reducera en ängslan och 

därmed också ger en starkare effekt på arbetstillfredsställelsen.  

Att både interaktionerna trygghet - anställningstrygghet och prestation – karriärmöjligheter 

leder till ökad arbetstillfredssällelse kan också tolkas utifrån att det är en form av 

complementary-fit, d.v.s. både anställningstryggheten och karriärmöjligheterna fyller en lucka 

eller ett behov och saknad hos individen (Kristof- Brown m.fl. 2005). De som värderar 

trygghet och prestation drivs starkare av att någonting yttre i den sociala situationen ska fylla, 

komplimentera en saknad hos individen. Matchningen komplimenterar och reducerar således 

både en ängslan och saknad hos individen vilket leder till större ökning av 

arbetstillfredsställelsen.  

Interaktionen att kunna påverka beslut och värderingen makt är icke-signifikant i den 

multivariata analysen. Även här kan det finnas ett visst mått av multikollinaritet som gör att 

sambandet inte blir signifikant. Detta verkar troligt med tanke på att i det bivariata sambandet 

så är interaktionen signifikant, d.v.s. att både kunna påverka beslut och att värdera makt ökar 

arbetstillfredsställelsen. När man så har med alla interaktionerna i en multivariat analys så kan 

det vara så att värderingen makt och prestation ligger nära varandra enligt Schwartz modell.  

De är kongruenta och har det gemensamma vad det gäller drivkrafter kring att vilja förstärka 

det egna självet och att söka social status och anseende. En tolkning är att denna 

samstämmighet i värderingarna prestation och makt gör att interaktionen att påverka beslut 

och makt inte blir signifikant p.g.a. av multikollinaritet. Men att det ändå troligtvis finns ett 

positivt samband mellan interaktionen att påverka beslut och makt, d.v.s. en matchning 

mellan en arbetssituation att kunna påverka beslut och värderingen makt ger en större grad av 

arbetstillfredsställelse.  

Lite förvånande är det relativa svaga positiva interaktionseffekten mellan en autonom 

arbetssituation och värderingen självstyrning. Man tycker att det borde leda till ett starkare 

samband och en tydligare effekt på arbetstillfredsställelsen om man både värderar 

självstyrning och samtidigt har en arbetssituation som befrämjar möjlighet att bestämma hur 

arbetet organiseras och arbetstakten. En möjlig tolkning skulle kunna vara att denna 
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matchning handlar om supplementary-fit vilket innebär att matchningen består av likheter 

(Kristof- Brown m.fl. 2005). Och att denna form av supplementary-fit inte får samma starka 

positiva effekt på arbetstillfredsställelsen. Utgångspunkten redan innan matchningen var att 

både värderingen självstyrning och att ha en autonom arbetssituation hade en positiv 

betydelse för arbetstillfredsställelsen, så att när man sedan matchar värdering och 

arbetssituation så blir det visserligen fortfarande ett positivt samband men inte någon ökning 

och ändock relativt svagt.   

Även resultatet kring samspelet mellan värderingen stimulans och ett varierande, utvecklande 

arbete är förvånande. Det är dessutom svagt negativt, d.v.s. att om man har en matchande 

arbetssituation och värdering så leder det till mindre arbetstillfredsställelse. En tolkning av 

detta kan vara att värderingarna självstyrning och stimulans ligger nära varandra och är 

kongruenta, vilket bekräftas i Schwartz värdemodell (2012). Detta skulle då också innebära 

att det i den multivariat regressionsanalysen föreligger en multikollinaritet, d.v.s. att dessa två 

oberoende variabler mäter nästan samma sak, vilket då påverkar resultaten. Men som sagt det 

föreligger dock ett svagt positivt samband mellan interaktionen självstyrning - autonomi. 

Att resultaten visar på att interaktionen mellan värderingen stimulans och ett varierande, 

utvecklande arbete ger lägre grad av tillfredsställelse skulle också kunna tolkas utifrån 

kritiken av PE-fit. Nämligen att en matchning i sig själv inte självklart och entydigt genererar 

positiva effekter, utan att det tvärtom kan var så att en alltför stark önskan eller drivkraft kan 

leda till mindre tillfredställelse trots en matchning (Hult 2004). Det skulle kunna vara så att de 

som värderar stimulans upplever mindre tillfredsställelse trots att de har ett varierande och 

utvecklande arbete, p.g.a. att deras drivkraft kanske är starkare än vad det faktiskt får, de vill 

helt enkelt ha mer och blir därför missnöjda trots matchning, eller med andra ord att stödet 

som de får i arbetssituationen är mindre än deras drivkraft.  
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DISKUSSION 

Studiens övergripande syfte var att undersöka sambanden mellan grundläggande värderingar, 

arbetssituation och arbetstillfredsställelse. Har värderingar något direkt betydelse för 

arbetstillfredsställelsen? Och finns det något indirekt samband mellan värderingar, 

arbetssituation och arbetstillfredsställelse eller med andra ord, om en individs värderingar och 

arbetssituation matchar varandra, leder detta då till ökad arbetstillfredsställelse? De konkreta 

frågeställningarna var 1. Finns det något direkt samband mellan grundläggande värderingar 

och arbetstillfredsställelse? 2. Finns det ett samspel mellan grundläggande värderingar, 

arbetssituation och arbetstillfredsställelse? Undersökningens primära fokus var frågeställning 

2. 

När det gäller frågeställning 1 värderingarnas direkta betydelse för arbetstillfredsställelsen så 

visade de viktigaste resultaten på att det fanns ett positivt samband mellan både självstyrning, 

stimulans och arbetstillfredsställelse. Men att värderingarna prestation, makt och trygghet 

däremot hade en negativ effekt på arbetstillfredsställelse, d.v.s. dessa värderingar leder till en 

mindre tillfredställelse med arbetet. Samtliga arbetssituationer hade ett positivt samband med 

arbetstillfredsställelsen. 

När det gäller frågeställning 2, värderingarnas samspel med arbetssituation och indirekta 

samband med arbetstillfredställelse, visade resultaten på att arbetstillfredsställelsen överlag 

ökade när man matchar personliga värderingar med en liknande arbetssituation. Framförallt 

gällde detta värderingar prestation, makt och trygghet. En tolkning av detta kan vara att dessa 

värderingar, enligt Schwartz, bygger på ängslan och är socialt orienterade, vilket då skulle 

kunna innebära att när man matchar dessa värderingar prestation, makt och trygghet med en 

liknande arbetssituation så reduceras ängslan och det samspelet individ (värdering) och miljö 

(arbetssituation) får därmed en extra tydlig positiv betydelse för arbetstillfredsställelsen.  

Personliga värderingar i sig själv leder således inte till något entydigt ökad 

arbetstillfredsställelse, utan det är framförallt när en person har ett arbete som stämmer 

överrens med de egna värderingarna som arbetstillfredsställelsen ökar. Detta innebär således 

att PE fit teorin är användbar även i matchningen av grundläggande personliga värderingar 

och arbete. Ett sätt att öka människors arbetstillfredställelse kan således vara att även beakta 

de personliga värderingarna och vilken typ av arbete som personen har.   
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Studiens styrkor och svagheter 

Studiens resultat är betydelsefulla ur flera aspekter. För det första visar resultaten på att det 

har en positiv betydelse för arbetstillfredsställelsen att ha en arbetssituation som stämmer med 

de egna personliga värderingarna, d.v.s. teorin PE fit är användbar även i studiet av 

matchningen personliga värderingar och arbete. Denna kunskap bidrar till att till viss del fylla 

en kunskapslucka inom forskningen kring välbefinnande på arbetet. För det andra är det en 

kvantitativ studie av samspelet, matchningen mellan värderingar och arbetssituation vilket 

också berikar forskningsområdet PE fit, eftersom de flesta undersökningar inom det området 

är gjorda med kvalitativa metoder och relativa små urval. Men det finns överlag ytterst lite 

tidigare studier kring specifikt grundläggande personliga värderingar och kopplingen till både 

arbetssituationen och välbefinnande på arbetet, och det behövs ytterligare forskning kring 

detta. 

En svårighet eller om man så vill en svaghet med studien är de komplexa begrepp som 

undersöks.  Både lycka, välbefinnande, arbetstillfredsställelse samt värderingar och attityder 

är svåra, mångfacetterade och komplexa begrepp. Detta framgår i tidigare forskning och de 

olika teorierna kring både lycka och värderingar. Det är naturligtvis inte enkelt att undersöka 

så komplexa fenomen och man kan alltid ifrågasätta om man verkligen mäter det som är tänkt 

att mäta, d.v.s. studiens validitet och reliabilitet. Men denna svårighet kommer alltid att vara 

en oundviklig del av studiet av både välbefinnande och värderingar, och därför någonting som 

forskningen måste acceptera och förhålla sig till. Men trots det, så har denna studie en relativt 

stark teoretisk och metodologisk förankring, vilket är ytterligare en styrka i denna 

undersökning. Dels utgår det empiriska datamaterialet från ESS, vilket innebär att frågorna är 

vetenskapligt beprövade och håller en god validitet (Ess 2013). Frågorna kring exempelvis 

värderingarna i ESS utgår också från Schwartz teori kring värderingar som har stark empirisk 

förankring i tidigare forskning (Schwartz 2012) Även arbetstillfredsstillfredställelse är ett 

vetenskapligt vedertaget begrepp och har en teoretisk förankring i lycka som ett subjektivt 

tillstånd (Brulde 2007; Kazemi 2009b ). Slutligen så utgår matchningen mellan personliga 

värderingar (P) och arbetssituation (E) från en vedertagen teori PE fit. Den starka teoretiska 

och empiriska förankringen samt det stora urvalet gör att studien både går att replikera och att 

resultaten går att generalisera, vilket är en styrka.  
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Avslutande reflektion 

Det intressanta med resultaten är att arbetstillfredsställelsen kan ökas på olika sätt beroende 

på vilka grundläggande personliga värderingar som individen har och värderingarnas 

matchning med arbetet. Vilket i förlängningen också kan minska sjukfrånvaron, öka 

arbetsnärvaron och produktiviteten och det viktigaste öka människors välbefinnande både på 

arbetet och överlag.   

Sjukfrånvaron ökar åtminstone i Sverige (Försäkringskassan 2013). Om tendensen håller i sig 

kommer det att innebära stora ekonomiska kostnader och förluster för både samhället, 

organisationen och den enskilda individen. Ett sätt att komma tillrätta med detta kan vara att 

som en del av personalomsorgen också ta hänsyn till på vilket sätt den anställdas 

arbetssituation överensstämmer med dennes personliga värderingar. Med utgångspunkt från 

studiens resultat så skulle en lösning kunna vara att förändra arbetssituationen inom det arbete 

som individen redan har, snarare än att byta eller lämna jobbet eller en sjukskrivning. Genom 

att skräddarsy och matcha personliga värderingar och arbetssituation kan människors 

arbetstillfredsställelse öka ytterligare jämfört med att enbart förbättra arbetssituationen för 

individen.  

Med utgångspunkt från resultaten i denna undersökning kommer nedan några exempel kring 

matchning mellan olika värderingar och arbetssituation och hur det kan tänkas öka 

arbetstillfredsställelsen. Kanske en person vantrivs på arbetet, trots att själva 

anställningsvillkoren är trygga, p.g.a. att just den personen värderar stimulans, egenutveckling 

och självstyrning som väldigt viktigt, samtidigt som arbetsuppgifterna tvärtom är ensidiga och 

rutinmässiga. Den personen kanske skulle kunna öka sin arbetstillfredsställelse och 

arbetsnärvaro genom att arbetsgivaren gav denne mer utveckling och mer varierande 

arbetsuppgifter även om detta t.o.m. skulle innebära en otryggare anställning, ett exempel på 

denna grupp kan vara egen- och småföretagare som trivs med graden av stimulans och 

självstyrning trots en osäkerhet i arbetssituationen.  På samma sätt kan det vara med de som 

värderar prestation som viktigt, dessa personer har troligtvis en lägre arbetstillfredsställelse i 

en arbetsmiljö som saknar karriärmöjligheter och möjligheter till löneökning, trots att de har 

en trygg anställning och att själva arbetsuppgifterna upplevs som både intressanta, 

stimulerande och varierande, ett exempel på detta skulle kunna vara läraryrket. Samtidigt 

finns det personer som värderar trygghet som det viktigaste och därför ökar sin 

arbetstillfredsställelse om de har en trygg anställning snarare än hög lön eller varierande 

arbetsuppgifter.  
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Men det är förstås ett komplext fenomen och inte helt enkelt hur det skulle gå till rent 

praktiskt att matcha personliga värderingar och arbetssituation. Det krävs att arbetsgivaren 

eller personalchefen på ett etiskt riktigt sätt kan ta reda på de anställdas grundläggande 

värderingar. Kanske att värderingar skulle kunna ingå som ett deltema i vetenskapliga 

enkätundersökningar som arbetsplatsen gör kring de anställdas välbefinnande. Men då måste 

undersökningarna göras av en professionell utredare med specialistkompetens, t.ex. en 

forskare i sociologi eller socialpsykologi. 

Vidare studier 

Överhuvudtaget finns det lite forskning kring grundläggande personliga värderingar och 

samspelet med andra faktorer och kopplingen till både välbefinnande och 

arbetstillfredsställelse. Det är därför betydelsefullt om det rent generellt görs fler studier inom 

detta område, och i synnerhet kring de värderingar som i denna studie visade sig ha en direkt 

negativ påverkan på arbetstillfredsställelsen såsom prestation, makt och trygghet.  

En del av resultaten i denna undersökning var icke-signifikanta möjligen p.g.a. 

multikollinaritet. I vidare studier skulle man kunna slå ihop de värderingar som ligger nära 

varandra och som är kongruenta enligt Schwartz. Det skulle då bli en variabel, exempelvis 

prestation och makt skulle kunna bli ett mått för de som värderar ”självförbättring” eller drivs 

av en ”ängslan”. Stimulans och självstyrning skulle kunna bli ett mått för ”öppenhet för 

förändring” eller ”icke-ängslan”, på så vis skulle man kanske undvika missvisande resultat 

och multikollinaritet och få ännu tydligare samband.  

En del av värderingarnas betydelse på arbetstillfredsställelsen kan och bör bara individen själv 

påverka, bestämma över och hantera, annars är risken att det skapas en auktoritär och 

dogmatisk kultur. Det är inte heller önskvärt i en demokrati att ”utifrån” alltför starkt försöka 

påverka och styra vissa grundläggande personliga värderingar hos individer, och det är 

dessutom väldigt svårt och tidskrävande att förändra individers grundläggande värderingar. 

Men vidare studier kan ändå undersöka hur man på olika sätt kan öka välbefinnandet och 

arbetstillfredsställelsen trots de värderingar som råder. Hur man kan skapa olika 

förutsättningar som ökar människors arbetstillfredsställelse utifrån de existerande värderingar 

som individen redan har. För att kunna göra detta på ett relevant och moraliskt försvarbart sätt 

krävs ytterligare forskning kring samspelet grundläggande personliga värderingar, olika 

faktorer och arbetstillfredställelse.       
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