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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att belysa om en individs personlighet behöver överensstämma 

med yrket för att vara arbetstillfredsställd. En enkätstudie genomfördes på anställda inom ett 

bankföretag, inom en viss avdelning, där samtliga hade yrkesbefattningen controllers. 

Uppsatsen har sin utgångspunkt i Hollands teori om personlighet i yrkesmiljöer med individers 

arbetstillfredsställelse. Hypotesen var, för att individen ska vara arbetstillfredsställd så tar denne 

hänsyn till hela sin kontext och därav valt ett yrke som förutom att matcha personligheten 

överensstämmer med andra aspekter i dennes liv. Resultaten visar på att personligheten inte 

behöver matcha yrket för att vara arbetstillfredsställd och att faktorer som familjeliv, vänner och 

fritid samverkar med arbetstillfredsställelsen. Däremot visade det sig att en matchande 

personlighet har större betydelse än vad hypotesen angav. Därmed stödjer undersökningen 

Hollands teori till en viss gräns eftersom det framgick att arbetstillfredsställelse har mer med 

värderingar att göra än vad personlighet har vid val av yrke.  
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“Mirror, mirror on the wall, does 
my profession tell my all?”  

The personality or the context meaning for the individual job 

satisfaction  

 

Petra Eriksson and Sarah Siljemo 

 

Abstract 

 

Purpose of this study was to shed light if individual’s personalities need to match the profession 

to be job satisfied. A quantitative survey was conducted on employees in a banking company, in 

a particular department, controllers. The study is based on Holland’s theory of personalities in 

professional environments, with individual’s job satisfaction. Hypothesis was, for the individual 

to be job satisfied, working as it takes into account their hole context end hence are in a 

profession witch, in addition to match the personality in consistent with other aspects of his life. 

Result show that the personality does not need to match the profession to be job satisfied and 

that factors that family, friends and leisure interact with job satisfaction. However, the study 

revealed that a matching personality is more important than the hypothesis stated. The study 

support Holland’s theory to a curtain limit because it showed that job satisfaction has more to 

do with values than the personality in the choice of profession. 
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1. INLEDNING  

Vi har under vår utbildning på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet 

kommit i kontakt med och studerat ett antal karriärutvecklingsteorier. En av dessa har särskilt 

fångat vårt intresse. Detta är John Hollands teori ”Personalities in work environments” om 

personlighetstyper och yrkesmiljöer. Holland menar att valet av yrke uttrycker en människas 

personlighet, motivation, kunskap och förmåga. De människor som har ett yrke som passar till 

personligheten har större möjlighet till arbetstillfredsställelse (Brown m.fl., 2002). Det är detta 

som väckt vårt intresse med bakgrund till forskning och litteratur som säger att människan i 

dagens flexibla samhälle inte längre vinner stolthet, trygghet och identitet ur sitt arbete (Sennett, 

R., 1999).  

På grund av det flexibla samhälle vi lever i idag, där det som gäller idag inte behöver gälla 

imorgon, kan människor välja yrke inte utefter sin personlighet utan efter det sammanhang de 

lever i (Fransson, K. & Lindh, G., 2004) och därefter vara arbetstillfredsställda. Utifrån dessa 

resonemang vill vi få en förståelse för om det finns någonting mer än personligheten som gör en 

individ arbetstillfredsställd. Hollands teori ”Personalities in work environments” beskriver valet 

av yrke som matchning mellan en individs olika egenskaper och dess motsvarande krav i ett 

yrke (Brown m.fl., 2002). Vi har kommit i kontakt med forskning som framför att valet av yrke 

ses som en livslång process som inte snävt begränsar sig till arbetslivet. Val av yrke hör 

samman med komponenter som familj, fritid och vänner (Fransson, K. & Lindh, G., 2004). 

Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB)
1
 pekar på att personalomsättningen mellan 2000 

och 2001 inom till exempel detaljhandeln var så många som 40,2 procent nyanställda. Detta 

anser vi kan vara ett tecken på att personer är mer benägna att byta arbeten i dagens samhälle 

och då kanske inte en matchande personlighet mot yrket tas i beaktning för att vara 

arbetstillfredsställd. 

1.1 Problemområde 

I vår utbildning har vi kommit i kontakt med, och själva fått göra ett personlighets/ intressetest 

konstruerat av Holland, ”Self-directed search”, på svenska översatt till ”Vägvisaren” (Assessio, 

1995), vilket ska ge den testade en god bild av hur de egna intressena, förmågorna och 

kompetenser kan omsättas i ett klokt yrkesval. Detta personlighetstest är något som används 

idag av instanser som har till uppgift att stödja individer att göra en matchning med tänkta 

yrkesområden. Det är detta vi ser kan vara ett problem då det visar sig att den enbart fokuserar 

på individens personlighet/intresse och inte till individens hela kontext. Vad vi ytterligare ser 

som ett problem är att individer som ska svara mot ett personlighetstest, till exempel 

”Vägvisaren” ofta kanske svarar så som de önskar att de var eller så som de tror att de är och det 

kan också generera till en felaktig och förvrängd bild av vilken personlighet de egentligen har 

och det kan då bli svårt att enbart utifrån testet få en bild av vilket yrke individen skulle vara 

lämpligast för. Kaufmann och Kaufmann nämner att individen svarar på vem denne är genom 

                                                   
1 www.newsdesk.se 
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att nämna några egenskaper som individen anser är särskilt karaktäristiska för denne, det vill 

säga, som personlighetsdrag, speciella intressen, färdigheter och värderingar som är viktiga för 

individen (Kaufmann, G. & Kaufmann, A., 2005). Detta kallas ”fingeravtrycksegenskaper” och 

har med personlig identitet att göra. Som de flesta andra svarar, svarar också individen med 

hänvisning till vilka grupper denne tillhör eller känner en särskild personlig samhörighet med 

(ibid.) 

Utifrån det vill vi belysa om en individs personlighet behöver matcha yrket för att vara 

arbetstillfredsställd. Vi menar om det kan finnas andra faktorer än ens personlighet som gör att 

en individ är arbetstillfredsställd.  

Holland menar att en individs personlighet och dess matchning av samma arbetsmiljö är en 

väsentlig del i dennes arbetstillfredsställelse. Individen är som mest arbetstillfredsställd och i 

harmoni med sig själv om man har ett matchande yrke till sin personlighet (Brown m.fl., 2002). 

I vilken grad spelar personligheten med upplevd arbetstillfredsställelse i dagens flexibla 

samhälle?  

Utifrån Brown (2002:400) nämns att Young och hans kollegers forskning förklarar att 

överensstämmandet med Hollands personlighetstyper och dess yrkesmiljöer inte har stark 

tillfredställelse med arbetslivet. Forskningen tyder på att det finns svag relation mellan 

personligheten och dennes arbetstillfredsställelse i ett matchande yrke (Brown m.fl., 2002). 

I Anna Sandells avhandling uttrycks det att det idag är ett utbildningspolitiskt mål att människor 

ska bli så flexibla att de är beredda att lära nytt hela livet. Den förklarar att begreppet ”livslångt 

lärande” nu är en dominerande diskurs i talet om utbildning (Sandell, A. 2007). På grund av att 

människor redan i skolan lär sig vara anpassningsbara och flexibla tror vi detta påverkar dennes 

yrkesval. Individen gör då val som passar in i hela dess kontext och inte bara utifrån 

personlighet och blir därav arbetstillfredsställd.  

1.2 Uppsatsens användbarhet 

Resultatet av det forskningsarbete som ligger bakom denna uppsats har relevans för studie- och 

yrkesvägledare då den belyser vilka faktorer som påverkar individers arbetstillfredsställelse. Det 

kan påvisa att människor inte väljer yrke utifrån sin personlighet och ändå blir 

arbetstillfredsställda vilket kan bidra till ett vidgat perspektiv för hur individer tänker kring sitt 

yrkesval. Det kan också bekräftas att Hollands teori angående personlighet och matchning av 

dess yrkesmiljöer är användbar i dagens flexibla samhälle.  

Uppsatsen kan belysa att studie- och yrkesvägledare måste sätta in individen i sin kontext och 

inte snävt begränsa sig till personligheten. Om studie- och yrkesvägledare bara ser till 

individens personlighet vid vägledning kan individens möjligheter begränsas. Om studie- och 

yrkesvägledare istället ser till vad som är viktigt i individens hela kontext, det vill säga familj, 

vänner, fritidsintressen, religion och samhällsstrukturer vid vägledning kan studie- och 

yrkesvägledaren få en större insikt i vad som är betydelsefullt för individen och därav ge en mer 

bred och riktad vägledning till individen.  

Uppsatsen kan vara av intresse för organisationer och verksamheter som använder sig av 

personlighetstester vid rekrytering. De organisationer och verksamheter som enbart snävt 

använder sig av personlighetstester för matchning av yrket vid rekrytering kan gå miste om 

kompetens vid anställningar.  



 

 3 

1.3 Förförståelse 

Vi har från utbildningen på studie- och yrkesvägledarprogrammet läst litteratur och 

karriärutvecklingsteorier som betonar kontextens betydelse för individen. Vi har även under 

samtalspraktiken mött individer som påtagligt berörts av dennes kontext. Individer gör val 

utifrån det sammanhang de befinner sig och rättar sig efter sammanhanget. Därav antar vi att 

individens val av yrke idag påverkas av dennes kontext som de anpassar sig efter och av det blir 

arbetstillfredsställda.  

1.4 Syfte 

Syftet är att belysa om en individs personlighet behöver överensstämma med yrket för att vara 

arbetstillfredsställd. 

1.5 Hypotes  

Vårt antagande är att individen tar hänsyn till hela sin kontext och därav väljer ett yrke som 

förutom att överenstämma med dennes egen personlighet stämmer överrens med andra aspekter 

i dennes liv för att vara arbetstillfredsställd. 

1.6 Forskningsfrågor  

1. Vilka faktorer är det som avgör om en individ är arbetstillfredsställd? 

2. Hänger arbetstillfredsställelse i yrket ihop med att personligheten överensstämmer med 

yrket? 

1.7 Avgränsning  

För att underlätta denna undersökning kommer vi att avgränsa oss till att använda en av 

Hollands sex personlighetstyper och dess yrkesmiljöer. Denna typ är ”The Conventional Type” 

(Brown, m.fl., 2002). Vi har inom Hollands ramar för vad ”The Conventional Type” passar att 

ha som yrke valt att undersöka yrkesgruppen banktjänstemän, mer specifikt controllers. Vi 

kommer endast att vända oss till controllers som arbetar på samma avdelning inom ett och 

samma företag vilket är ett bankföretag i Stockholm. Det hade varit intressant att undersöka fler 

yrken och personlighetstyper men på grund av tidsbegränsning så väljer vi endast en 

yrkeskategori. 

1.8 Kunskapssyn 

Under vår utbildning har vi tagit del av olika karriärutvecklingsteorier vilka beskriver och 

förklara hur individer gör val och vad som kan påverka dessa val. Ovan har vi förklarat att vi 

särskilt fastnade för John Hollands teori om personlighetstyper och yrkesmiljöer. Holland 

beskriver att människor kan kategoriseras in i en av de sex olika personlighetstyper och utefter 

det hitta ett matchande jobb och vara arbetstillfredsställd. Vår kunskapssyn kan beskrivas som 

att man inte så enahanda kan kategorisera individer därför att människan är mer komplex än så. 

Denna syn har växt fram hos i och med att vi har läst andra karriärutvecklingsteorier som 

beskriver vikten av att se till kontextens betydelse samt annan kurslitteratur i form av forskning 

som beskriver hur dagens ungdomar, ”de unga vuxna”, inte snävt begränsar sig till arbetslivet 

utan att man ser valet av yrke som en livslång process. Därför tror vi att individer påverkas av 

sin kontext, oavsett vilken personlighet de har. Individer har olika individuella erfarenheter som 

spelar stor roll i dennes yrkesval och arbetstillfredsställelse. Då vi som nyutexaminerande 
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studie- och yrkesvägledare ska vägleda individer bör vi ha ett kontextuellt perspektiv för att få 

en helhetsbild av den värld individen lever i som inte snävt begränsas till vilken personlighet 

individen har.  

1.9 Människosyn 

Synen på den grupp som vi har valt att undersöka och som utgår från begreppet ”unga vuxna” 

kan beskrivas med att de är födda i en annan tidsanda än de äldre och att de för med sig andra 

erfarenheter och värderingar i livet (Fransson, K. & Lindh, G., 2004). Följaktligen tänker unga 

människor annorlunda mot vad tidigare generationerna har gjort kring yrkesval och arbete. 

Vidare i Fransson och Lindh står att ungdomstiden bör ses som ett uttryck för en rad skilda 

sociala och kulturella livsformer. Det finns alltså en syn på att dessa unga vuxna lever i en tid av 

ökad osäkerhet på arbetsmarknaden och att de i större utsträckning kommer att vara tvungna att 

acceptera projektanställningar, perioder av arbetslöshet eller mer eller mindre påtvingade 

förändringar av den yrkesinriktning som man tidigare haft.  

1.10 Begrepp  

Det är av vikt för uppsatsen att förtydliga arbetstillfredsställelse enligt John Hollands 

ståndpunkt, enligt vår och det allmänt vedertagna.  

John Hollands arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse beror på harmonin mellan individens egen personlighet och miljön, i 

vilken han arbetar (Brown, m.fl., 2002).  

Arbetstillfredssällelse enligt uppsatsförfattarna     

Arbetstillfredsställelse beror på överensstämmelsen med individens hela kontext, till exempel 

familj, vänner och fritid.  

Arbetstillfredsställelse 

Definieras idag i modern psykologi som en attityd i linje med andra attityder (Kaufmann, G. & 

Kaufmann, A., 2005).  

Uppsatsens användning och förklaring av ordet kontext  

Innefattar såväl fritid, vänner, hem och familjetagande som betalt arbete. 

2. BAKGRUND 

Vi har under vår utbildning på studie- och yrkesvägledarprogrammet kommit i kontakt med en 

mängd forskning och litteratur kring C-uppsatsens problemområde. Denna litteratur och 

forskning ligger också som grund till det som väckt intresset kring uppsatsens syfte. Därför 

återgick vi till gamla kurslitteraturslistor i val och vägledningskurserna. Där har vi funnit all 

anknytande litteratur som är relevant för C-uppsatsens problemområde. Dessa återfinns på de 

flesta bibliotek. Den avhandling vi har av Anna Sandell, stötte vi på under momentet val och 

vägledning IV och återfinns på libris.kb.se. 
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För att finna annan forskning som bygger på eller prövar denna uppsats använde vi oss först av 

ett antal nyckelord på sökmotorn google.se. Vi använde nyckelord som personlighet + 

tillfredställelse, karriärutveckling och yrkesmatchning. Det nyckelord som ledde oss till den D-

uppsats vi nu har var Hollands teori. Vi länkades vidare till en sida som heter uppsatser.se där 

den D-uppsats av Helene Rydström vi kommer att ta i anspråk finns. Vi gick dock direkt till D-

uppsatsens ursprung, vilket är Kristianstads universitet.  

2.1 Teoretisk utgångspunkt  

Theory of types and Person- Environment Interactions 

Denna uppsats utgångspunkt är John Holland´s Theory of types and Person- Environment 

Interactions (1997) då vi vill få en förståelse för om personligheten måste matcha yrket för att 

vara arbetstillfredsställd. Holland har länge visat sig som en av de mest aktiva inom den 

teoretiska och även inom den empiriska karriärforskningen. 1959 introducerade han ett utkast 

till en yrkesvalsteori, vilken sedan dess har modifierats genom hans egna och andra forskares 

undersökningar (Brown, m fl., 2002).  

Det finns till Hollands teori knutet ett intressetest som är ett inventarium av en individs intressen 

vilket är en sorts personlighetstest (ibid.).  

Hollands teori om personligheter i motsvarande matchande yrkesmiljöer beskriver valet av yrke 

som en matchning mellan en individs olika egenskaper och dess motsvarande krav i en 

yrkesmiljö. Holland menar att yrkesvalet är en spegling av individens personlighet. Holland 

kategoriserar människor efter sex olika personlighetstyper. Dessa är: “The Realistic Type”, 

”The Investigative Type”, “The Artistic Type”, “The Social Type”, “The Enterprising Type” 

och “The Conventional type”. Till dessa sex personlighetstyper finns sex likvärdiga typer av 

miljöer. Individen söker sig i första hand till den typ av miljö som motsvarar individens 

personlighet. Hollands begrepp ”Congruence”, som på svenska kan översättas till 

överensstämmande, handlar om hur väl personlighetstypen överensstämmer med dess 

yrkesmiljö. Individer som är i samma yrkesmiljöer som sin egen personlighet uppfattas, enligt 

Hollands teori, oftast som arbetstillfredsställda och i harmoni med sig själva. Till exempel, en 

person som ”The Conventional Type” är som mest arbetstillfredsställd och i harmoni i ett yrke 

som även den är ”Conventional” till sin karaktär. Överensstämmelsen mellan personligheten 

och yrkesmiljön leder bland annat till en stabilare karriär, större yrkesframgång och en större 

arbetstillfredsställelse. Ju längre bort individen kommer från den motsvarande yrkesmiljön, 

desto mer disharmoni känner individen (Holland, J., 1997).  

För att förstå samspelet och överensstämmelsen mellan de sex olika personlighetstyperna och 

miljöerna har Holland skapat en sexhörning, en hexagon som ser ut på följande sätt: 
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Denna Hexagon representerar relationen inom och mellan de sex olika personlighetstyperna och 

miljöerna. Den visar på graden av närhet/avstånd mellan de olika personlighetstyperna. I varje 

hörn placeras en typ av yrke och dess tillhörande personlighet, det vill säga det ”primära”. 

Angränsande hörn är de personlighetstyper som liknar varandra mest, det vill säga det 

”sekundära”. Motsatta hörn är de som skiljer sig mest från varandra. Till exempel ”The 

Conventional Types” motpol är ”The Investigative Type”, “The Artistic Type” och “The Social 

Type”. Nyttan med denna hexagon är att uppnå en överrensstämmelse med personligheten och 

yrkesmiljön (Holland, J., 1997).  

Vidare definierar Holland vad dessa sex personlighetstyper besitter för olika egenskaper. Detta 

har Holland gjort eftersom det primära målet med teorin är att hjälpa individen att identifiera 

och ansluta sig till dennes överensstämmande yrkesmiljö. ”The Conventional Type” definierar 

Holland bland annat som följande: 

“Conforming, inhibited, persistent, conscientious, obedient, practical, careful, orderly, thrifty, 

efficient and unimaginative”.  

”The Conventional Types” yrkesmiljöer är:  

“Bookkeeper, financial analyst, banker, cost estimator or tax expert (ibid: 51).”  

 

Resterande av Hollands personlighetstyper överensstämmer med följande yrkesmiljöer: 

”The Realistic Type”   

”Automobile  mechanic, aircraft, controller, surveyor, farmer, or electrician (ibid:50).” 

”The Investigative Type” 

”Biologist, chemist, physicist, anthropologist, geologist or medical technologist (ibid.).”  

”The Artistic Type” 

”Composer, musician, stage director, writer, interior decorator or actor/actress (ibid:51).” 

”The Social Type” 

”Teacher, religious worker, counselor, clinical psychologist, psychiatric case worker or 

speech therapist (ibid.).” 
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”The Enterprising Type” 

”Salesperson, manager, business executive, television producer, sports promoter or buyer 

(ibid.).”   

Med detta sagt tolkar vi Hollands teori som att en individ har ”ett begränsat” urval av yrken att 

välja mellan, det vill säga om man snävt går efter personligheten för att vara som mest 

arbetstillfredsställd.  

”Career choice and development” av Duane Brown m.fl. (2002) påvisar studier som har 

redovisat brister i överensstämmandet mellan personlighetstyperna och arbetstillfredsställelsen 

med matchningen av dess yrkesmiljöer. Det är bland annat Young och dennes kollegors 

forskning (Brown, m fl., 2002:400) som visar på att överensstämmandet med Hollands 

personlighetstyper och dess yrkesmiljöer inte har stark arbetstillfredsställelse. Forskningen tyder 

på att relationen är svag mellan individens personlighet och arbetstillfredsställe i ett matchande 

yrke. Man fann dock att ”The Investigative Type” hade starkast relation till 

arbetstillfredsställelsen. Young och dennes kollegors forskning utgick från 483 anställda vuxna i 

170 olika yrken. Forskningen är inte jämförande med andra undersökningar/forskning och skall 

därför tas med en nypa salt. Det framförs dock att överensstämmandet mellan personligheten 

och arbetstillfredsställelsen med dess yrkesmiljöer är blygsam (Brown, m.fl., 2002).  

Helene Rydströms senaste forskning bekräftar dock Hollands teori. Rydströms studie har sina 

utgångspunkter i Furhams studier (se Rydströms, H., 2007, forskning om Extraversion) av 

personlighet och arbetstillfredsställelse samt Hollands teori om arbetstillfredsställelses relation 

till val av yrke (Rydström, H., 2007). Hon gjorde en enkätstudie som genomfördes på 140 

anställda inom olika företag. Undersökningsdeltagarna var anställda inom dagligvaruhandeln 

där personalen arbetade som kassörskor, affärsbiträden eller som avdelnings/kvällschefer. 

Undersökningsdeltagarna kom även från tre privata företag där de anställda arbetade inom 

försäljning, marknadsföring, systemutveckling och programmering (ibid.).  

Rydströms syfte var att undersöka på vilket sätt extraversion är relevant till 

arbetstillfredsställelse, val av yrke med hög eller låg utbildning samt utåt- eller inåtriktat arbete. 

Extraversion är en undersökning där man får fram olika dimensioner av personlighet. Höga 

extraversionspoäng benämns som extraversion och låga extraversionspoäng benämns 

introversion. Denna undersökningsmetod som Rydström använde sig av har sina rötter från 

bland annat ”The Big Five” av Wiggins och Trapnell (se Rydströms, H., 2007, forskning om 

Extraversion).  

Rydströms hypotes var att deltagarna kommer att redovisa högre arbetstillfredsställelse om de 

har ett arbete som överensstämmer med deras personlighet.  

Hennes resultat visar på att individer med höga respektive låga extraversionspoäng redovisar 

högre arbetstillfredsställelse om de har att arbete som ligger nära deras personlighet. Med detta 

ger Helene Rydströms studie stöd åt Hollands teori. Rydström säger därmed att människor söker 

sig till arbeten som passar deras personlighet bäst.  

Det som skiljer Helene Rydströms studie och vår studie åt är att vi riktar oss till unga vuxna 

som faller inom ramen för 25- 35 år. Rydströms studie är främst genomförd på äldre, 35-55+.  

Vi anser att unga vuxna vuxit upp i en tid av flexibilitet som den äldre generationen inte gjort 

och därav inte behöver en matchande personlighet med sitt yrke för att nå arbetstillfredsställelse. 

Holland menar på att medlemmarna i en yrkesgrupp har likartade personligheter och 
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gemensamma drag i sin levnadshistoria (Brown, m fl., 2002) vilket vi inte förmodar gäller de 

unga vuxna då de vuxit upp i ett annat klimat än de äldre.   

Vi kan likställa vår datainsamling med Rydströms datainsamling då båda grundar sig på en 

enkät där undersökningsdeltagarna får bedöma ett antal olika frågeställningar om sin 

personlighet och sin arbetstillfredsställelse. 

2.2 Arbetstillfredsställelse  

Enligt Kaufmann och Kaufmann definieras arbetstillfredsställelse idag som en attityd. Tidigare 

var det brukligt att förklara arbetstillfredsställelse som ett emotionellt tillstånd (Kaufmann, G. & 

Kaufmann, A., 2005). Det vill säga en individs affektiva reaktion på sitt arbete. Kaufmann och 

Kaufmann förklarar att arbetstillfredsställelse är ett samlingsbegrepp för många olika 

arbetsattityder. Dessa definieras som relativt konsistenta tanke-, känslo- och beteendemönster i 

förhållande till olika sidor av arbetet. Övergripande kan man säga att attityd till arbetet kommer 

att bestå av en känslomässig komponent (”tycker om arbetet”), en kognitiv komponent (”arbetet 

är intressant”) och en beteendeintentionskomponent (”jag tror att jag stannar kvar här”) 

Arbetstillfredsställelse betraktas som en attityd i linje med andra attityder, som till exempel 

personlighetsegenskaper och åsikter. En annan arbetsrelaterad attityd är det Kaufmann och 

Kaufmann kallar förpliktade organisationsengagemang. Sådana attityder företräder ett värde för 

den enskilde individen om de finns till hands i form av trivsel och meningsfullt 

arbetsengagemang (ibid).  

Det framkommer här, enligt oss, att arbetstillfredsställelse är mer komplext än att försöka 

matcha personligheten med yrket för att vara som mest arbetstillfredsställd.   

Kaufmann och Kaufmann pekar på att det är många faktorer som påverkar 

arbetstillfredsställelse, till exempel organisationsfaktorer så som arbetssituation och social 

påverkan (2005). Till arbetssituationen hör många olika organisatoriska villkor som har att göra 

med arbetskaraktäristiska, ledning, fysisk miljö och belöning. Dessa har på olika sätt i olika 

grad inverkan på arbetstillfredsställelsen hos individen. Till den sociala påverkan räknas 

kollegor, den sociala miljön och den kultur som råder i företaget (ibid).   

Detta går att härleda till Holland som anser att människor som tillhör en viss yrkesgrupp har en 

liknande personlighet och kommer att reagera på ett snartlikt sätt i många situationer. De 

kommer därigenom att skapa en karaktäristisk social miljö omkring sig (Holland, J., 1997). 

Kaufmann och Kaufmann säger att personlighet är en av individfaktorerna som påverkar 

arbetstillfredsställelse men framlägger också värderingars betydelse. En individs värderingar 

påverkar dennes arbetstrivsel. Till exempel, en individ med starka inre arbetsvärden i 

förhållande till själva arbetet, kommer mer än andra att vara tillfreds med ett intressant och 

meningsfullt arbete, även om detta kräver långa arbetsdagar och ger en relativt låg lön. En 

individ med starka yttre arbetsvärden, det vill säga knutna till konsekvenserna av arbetet, 

kommer till exempel mer än andra att vara toleranta med ett monotont och tröttsamt arbete, bara 

det ger bra betalt (Kaufmann, G. & Kaufmann, A., 2005).  

Det Kaufmann och Kaufmann nämner om personlighet i förhållande till arbetstillfredsställelse 

är att det går att knyta olika personlighetsfaktorer till arbetstillfredsställelse där självaktning och 

stressbemästringsförmåga framstår som de viktigaste faktorerna för individens 

arbetstillfredsställelse (ibid.).  
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2.3 Uppsatsförfattarnas utgångspunkt  

Samhällets förändring  

Fransson och Lindh framför i sin forskning att vi lever i en flexibel och globaliserad värld, där 

osäkerheten på arbetsmarknaden gör att det inte längre går att räkna med en livslång anställning 

i framtiden. Människor kommer att vara tvungna att acceptera projektanställningar, perioder av 

arbetslöshet och mer eller mindre ofrivilliga förändringar av den yrkesinriktning som individen 

haft. Förlusten av utstakade karriärvägar kräver att individen i högre grad blir självstyrande vad 

gäller arbete (Fransson, K. & Lindh, G., 2004). Detta anser vi är ett mått på att individen måste 

vara flexibel, vilket är ett resultat av att det i dagens samhälle inte längre är ”fult eller dumt” att 

vara ”hoppjerka”. Det framkommer även av Anna Sandell att identitetsidentifikationen genom 

det egna yrket i dagen tid är uppluckrad (Sandell, A., 2007). Utifrån detta perspektiv anser vi att 

individer och deras personlighet inte behöver ett överensstämmande yrke för att vara 

arbetstillfredsställda. Dagens samhälle har konsekvenser för individen vilket de anpassar sig 

efter. Detta fastställs i ”Nätverkssamhällets framväxt” av Manuel Castells (2000).  

Manuel Castells (2000) påvisar informationssamhällets framväxt, att vi lever i en värld där 

rikedom, makt och bilder flyter fritt omkring och att jakten på identitet - kollektiv eller 

individuell, tillerkänd eller konstruerad - är huvudkällan till social mening. Människor 

organiserar alltmer sin mening inte efter vad de gör utan efter vad de är, eller tror sig vara. Här 

redogörs för den nya informationsålderns ekonomiska och sociala dynamik. Baserad på 

forskning i USA, Asien, Latinamerika och Europa försöker Castells utforma en 

sammanhängande teori om informationssamhället. Teorin har som avseende att ta hänsyn till de 

konsekvenser som informationstekniken har på den moderna världen. Manuel Castells (2000) 

har med Martin Carnoy redovisat fyra dimensioner som påvisar dagens sysselsättningsmönster, 

vilka de ser som ett normalt sysselsättningsmönster i dagens flexibla arbete och samhälle. Dessa 

är: 

1. Arbetstid: flexibelt arbete betyder arbete som inte begränsas av det traditionella mönstret 

med heltidsjobb 35-40 timmar i veckan.  

2. Arbetsstabilitet: det flexibla arbetet är uppgiftsorienterat och garanterar ingen framtida 

sysselsättning  

3. Belägenhet: även om en majoritet av de anställda fortfarande jobbar regelbundet på 

företagets arbetsplats, jobbar en växande andel på ett annat ställe under en del av eller 

hela arbetstiden – hemma, i rörelse eller hos ett annat företag som det egna företaget 

arbetar åt.  

4. Socialt kontakt (vi utgår ifrån att författaren här avser socialt kontrakt) mellan 

arbetsgivare och arbetstagare (med vilket menas att en större andel optioner och 

bonussystem gör att gränsen mellan arbetsgivare och arbetstagare, mellan kapital och 

arbete förändras och minskar)
2
: till skillnad med det traditionella avtalet som 

bygger/byggde på en utfästelse från arbetsgivaren om anställdas väldefinierade 

rättigheter, standardiserad kompensationsnivå, utbildningsmöjligheter, sociala förmåner 

och ett förutsägbart karriärmönster, medan det från arbetstagarens sida förväntas att han 

är lojal mot företaget, uthållig i jobbet och har beredskap att jobba över om så erfordras 

– utan kompensation i fallet med ledande personal, mot extra betalning i fallet med 

produktionsarbetare (Castelles, M., 2000:302).  

                                                   
2 www.svensktnaringsliv.se 



 

 10 

 

”När karaktären krackelerar” av Richard Sennett (1999) stärker vårt ställningstagande om varför 

vi tror att människan idag kan vara arbetstillfredsställd trots att personligheten inte matchar 

yrket. Sennett är professor i sociologi och är väsentligen socialpsykologiskt inriktad. ”När 

karaktären krackelerar” är baserad på Sennetts empiriska studier. Sennetts resonemang är att vi 

håller på att skapa en ny människa, med nya karaktärsdrag, som inte längre kan skapa sig ett liv 

och ett värde genom sitt arbete. Sennett har under en observation av yrkeskategorin bagare 

funnit att distans och osäkerhet är en typisk reaktion av effekterna i ett flexibelt arbetsklimat. 

Resultatet bland dessa bagare är att deras förhållningssätt till arbetet är ytligt och att deras 

yrkesidentitet är svag. Sennett resonerar att det allmänt anses att moderna identiteter är mer 

”flytande” än de kategoriska uppdelningarna av människor i gårdagens klassbundna samhällen. 

När Sennett talar om ”flytande” syftar han att på att man är anpassningsbar. Han associerar det 

också med en visst mått av bekvämlighet eftersom för att om något ska flyta krävs det att det 

inte finns några hinder.  

Vi nämnde tidigare att vi tror att de som anpassat sig mest av det flexibla samhället är de unga 

vuxna eftersom de har vuxit upp i denna tid. Detta redogörs i ”Ungdomars utbildning och 

yrkesval” (Franssons, K. & Lindhs, G., 2004). Här redogörs kunskapsläget nationellt, med 

internationellt perspektiv om hur ungdomar tänker, agerar och utvecklar strategier i samband 

med val av studieriktning, arbete och livskarriär (ibid). Detta är relevant för att den visar vår 

urvalsgrupps ålder. Den konstaterar att det kommit en ny kategori ”unga vuxna” som är i 

åldrarna 26-29 år. Detta på grund av det flexibla samhälle de har vuxit upp i. De ”unga vuxna” 

har en svår uppgift att utveckla en någorlunda fast identitet då de ska kunna hantera 

förändringar i samband med val av yrke, där de aldrig kan vara säkra på att det som gäller idag 

gäller i morgon. Fransson och Lindh redovisar också att ”karriärbegreppet” har utvecklats till ett 

livsstils- eller livsformsbegrepp. ”Väljer” yrke gör man parallellt med att man ”väljer” livsform 

(2004:17). Detta beror på den ökade graden av osäkerhet som finns på arbetsmarknaden vilket 

resulterar i att man inte längre kan räkna med en livslång anställning.  Det står att läsa i 

Fransson och Lindh att det nya karriärbegreppet utmärks, enligt Hall och Mirvis (2004), av: 

1. Överkänsliga karriärvägar istället för utvecklande tillväxt. Karriärvägarna kan ta 

vilken riktning som helst.  

2. Det nya karriärbegreppet omfattar såväl hem och familjeåtagande som betalt arbete.   

3. Individen är huvudpunkten medan organisation, yrke eller arbete är i bakgrunden.  

4. Den nya karriären är omväxlande. Individen utvecklas ständigt och skapar sig själv i 

sina liv och karriärer.   

 

Detta kan vi dra paralleller till Anna Sandells ”Utbildningssegregation och självsortering” 

(Sandell, A., 2007) som vi anser är ett komplement till denna uppsats och forskningen av 

Fransson och Lindh. Sandells forskning i sig är inte direkt relaterat till vårt problemområde och 

syfte. Sandell påtalar att ungdomar idag måste tas med åtanken att de präglas av det samtida 

samhället. Hon avser individualiseringen som den fria marknaden (det samhälle vi lever i idag) 

har skapat, leder till att det är svårt för ungdomar att göra ett yrkesval (ibid.). Detta nämner även 

Fransson och Lindh då de säger att ungdomskulturen med dess utsträckning i åldrar är ett drag 

av den ökade individualiseringen (Fransson, K. & Lindh, G., 2004). 

Sandell säger även att det ökade utbudet ungdomar inom olika områden har att förhålla sig till, 

gör att de själva har svårare att överblicka arbetsmarknaden. Detta har försvårat möjligheten att 
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följa en rak strategisk linje. Detta leder till att unga idag hoppar mellan olika typer av 

sysselsättningar (Sandell, A., 2007).  

Anna Sandells syfte med avhandlingen (ibid.) är att genom ungdomars gymnasieval utforska 

och analysera utbildningssegregationen i den svenska skolan och dess relation till 

individualiseringen och unga kvinnors och mäns positioner i lokala praktiker.  

3. METOD 

3.1 Undersökningsstrategi   

Den undersökningsstrategi som vi har använt är kvantitativ och är systematiskt strukturerad i 

form av enkäter med fasta svarsalternativ. Den information som sedermera insamlats är upplagd 

på så vis att vi har kunnat göra statistiska generaliseringar och på så sätt kan vi med en viss 

säkerhet uttala oss om respondenternas egna uppfattningar och åsikter. Detta ger oss en 

tvärsnittsinformation för befintliga uppfattningar och förhållningssätt (Holme, M och Solvang, 

B., 1991). Det är det vi anser är relevant för denna undersökning. 

Vi är av den åsikt att den kvantitativa metoden är bäst lämpad då vi intresserar oss för det 

gemensamma, det genomsnittliga eller representativa (ibid.), det vill säga om respondenterna 

har liknande personlighet sinsemellan och om denna personlighet överrensstämmer med yrket 

och därav är arbetstillfredsställda samt vilka faktorer som avgör om de är arbetstillfredsställda.  

Vi är medvetna om att då syftet med undersökningen är att belysa om en individs personlighet 

behöver matcha yrket för att vara arbetstillfredsställd så kan man tänka sig att en kvalitativ 

metod skulle lämpa sig bäst. Detta är någonting som vi har beaktat men då vi vill undersöka en 

större grupp av individer har vi valt bort den kvalitativa metoden på grund av tidsbrist. Vi vill 

kunna förbli åskådare över vår egen undersökning, vi vill inte ha jag-du-relation med 

respondenterna som kan påverka deras svar på grund av den förförståelse som vi har. I den 

kvalitativa metoden så observerar forskaren undersökningen inifrån och vet om att resultaten 

kan påverkas genom det faktum att denne är närvarande. Man får en jag-du-relation till 

respondenterna (ibid.). Vi vill inte få en förståelse för respondenternas upplevelser eller hitta 

mönster av upplevelser och erfarenheter utan vi vill rent konkret se vad de har för personlighet 

och mäta deras arbetstillfredsställelse och detta kan göras med skalor i enlighet med den 

kvantitativa forskningsmetoden.   

3.2 Metoder/tekniker 

Vi använde oss av egna konstruerade enkäter som skickades ut via mail. Enkäten var uppdelad i 

tre olika frågekategorier, se bilaga 1, 1) angående deras personlighet, som innefattade sju frågor, 

2) vilka faktorer som påverkar deras arbetstillfredsställelse, som innefattade sex frågor och gav 

möjlighet till egna kommentarer samt 3) hur arbetstillfredsställda de är, som innefattade sex 

frågor. De två sista av de tre frågekategorierna härstammar från den semantiska 

differentialskalan, det vill säga att respondenterna ställs inför olika motsatspar där de ska kryssa 

för antingen det ena eller det andra alternativet eller alternativt var på skalan de anser att deras 

svar passar bäst in (May, T., 2002). Denna skala använde vi för att vi ville mäta respondenternas 
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egna ståndpunkter om vilka olika faktorer som påverkar deras arbetstillfredsställelse samt hur 

arbetstillfredsställda de är. 

Den första frågekategorin utgick från Hollands beskrivning av personlighet utifrån hans test 

”Vägvisaren”, i vilken det finns beskrivet vilka aktiviteter, färdigheter och yrkeskompetenser de 

sex personlighetstyperna innehar i enlighet med Holland. Då det gäller enkätens frågekategori 

angående vilken personlighet respondenterna har så har dessa ställts helt utifrån Hollands 

beskrivning och sedan utformats enligt vår tolkning av dessa. Alla Hollands sex 

personlighetstyper består av en personlig bokstav som bildar en personkod på tre bokstäver. Det 

är den första bokstaven i personlighetstypen som blir den personliga bokstaven, till exempel så 

har ”The Conventional Type” bokstaven C. I ”Vägvisaren” så får man svara på ett antal frågor 

angående ens personlighet. Utifrån dessa sammanfattas svaren på frågorna i en kod på tre 

bokstäver vilket blir ens personkod. Den bokstav som förekommer mest blir den första i 

personkoden och bokstaven som förekommer näst mest blir den andra bokstaven i personkoden 

och så vidare. Den första bokstaven är den som starkast påvisar ens personlighet. Det är just 

denna personkod vi har använt oss av när det gäller att komma fram tillrespondenternas 

personlighet. Vi kommer enbart att utgå från den första bokstaven i personkoden då det är den 

som starkast visar personligheten.  

Denna uppdelning har gjorts med anledning av att i resultatet lättare kunna se hur just deras 

personlighet stämmer, eller inte stämmer, överens med arbetstillfredsställelsen.  

Enkätens andra frågekategori besvarar vilka faktorer respondenterna anser påverkar deras 

arbetstillfredsställelse och här fick de då skatta ett antal faktorer som inte enbart är relaterat till 

deras arbete. Här har enkätfrågorna tagit hänsyn till andra faktiska förhållanden som kan spela 

roll i individens arbetstillfredsställelse så som familj, vänner, fritid och betydelsen av att kunna 

vara flexibel på arbetsmarknaden. Dessa faktorer har sin grund från den forskning som visar att 

individen gör sina yrkesval utifrån det sammanhang de lever i och ändå är arbetstillfredsställda. 

Enkätfrågorna härstammar från uppsatsens hypotes som framhåller att det inte enbart är en 

individs personlighet som avgör om denne är arbetstillfredsställd eller inte. Dessa frågor 

besvarar uppsatsens forskningsfråga angående vilka faktorer som påverkar respondenternas 

arbetstillfredsställelse. 

I den tredje frågekategorin fick respondenterna skatta i vilken grad de var arbetstillfredsställda. 

Detta för att vi skulle kunna mäta i vilken grad respondenterna upplever arbetstillfredsställelse 

och i och med detta kunde svaren ställas mot deras personlighet och vilka faktorer som påverkar 

deras arbetstillfredsställelse.  

3.3 Genomförandet 

Efter att ha läst om de olika beskrivningar Holland gör utifrån vilken personlighet som matchar 

med vilket yrke och att ha läst om de ”unga vuxna” funderade vi på vilken yrkesgrupp som 

kunde passa denna undersökning. För att komma i kontakt med en homogen yrkesgrupp som 

skulle befinna sig mellan åldrarna 25 - 35 år och vara inom samma yrke så valde vi mellan 

fältsäljare som befinner sig inom kategorin ”The Enterprising type” och banktjänstemän med 

yrkesbefattning controller som befinner sig inom ”The Conventional Type” med anledning av 

att detta var grupper vilka vi ansåg oss ha lätt för att komma i kontakt med beroende av redan 

befintliga kontakter.  
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Första kontakten togs via telefon med en avdelningschef på ett tobaksbolag i Stockholm vilka vi 

visste hade fältsäljare som kunde passa undersökningen och vara i passande ålder. Denna 

kontakt som skulle kunna vara oss behjälplig fick vi via en bekant som tidigare varit en anställd 

på företaget. Från denne blev vi hänvisade att kontakta ”HR (human resource-) ansvarig” vilken 

hade direktkontakt med säljchefer och dess fältsäljare i distriktet. Vi tog telefonkontakt med 

denne där en kort beskrivning av vad undersökningen handlade om gjordes samt vilka vi 

önskade skulle svara på enkäten. Denne bad oss att via mail skicka över en mer utförlig 

beskrivning av vad syftet med undersökningen var samt de tilltänkta enkätfrågorna vilka denne i 

sin tur skulle vidarebefordra till de berörda säljcheferna. Kort efter att vi skickat över den 

önskade informationen fick vi beskedet att säljcheferna inte såg sig ha tid att delta i 

undersökningen. Därefter kontaktades det andra tilltänkta företaget/yrkesgruppen som för oss 

var plan b. Personen som här kontaktades via telefon arbetar själv på detta företag och har 

yrkesbefattningen controller och var för oss känd sedan tidigare via en bekant. Denne person 

blev vår kontaktperson och denne har själv studerat och skrivit examensarbeten och ville därav 

vara oss behjälplig med genomförandet.  

Kontaktpersonen ville att vi skulle skriva ett mail angående undersökningens syfte och bifoga 

enkäten vilket vi gjorde omgående. Kontaktpersonen vidarebefordrade mailet till sina chefer. 

Därefter meddelade kontaktpersonen oss att de gick med på att ställa upp i denna undersökning. 

Kontaktpersonens uppgift blev här att maila ut enkäterna till respondenterna (dennes kollegor på 

avdelningen). I och med etablerandet med kontaktpersonen blev denne informerad om vilken 

ålder respondenterna skulle befinna sig i, det vill säga mellan 25 – 35 år. 

3.4 Urvalsgrupp och urvalsförfarande 

Från tidigare erfarenheter har vi kännedom om att det inte alltid är så lätt att få tag på ett 

önskvärt antal individer som är villiga eller har tid att ställa upp på undersökningar. Av denna 

anledning så ville vi använda vårt kontaktnät till att hitta ett företag med många anställda med 

samma yrkesbefattning. Vi anser att om en person inom kontaktnätet kan vara behjälplig så ökar 

det chanserna till att få de antal svar man önskar då det redan finns en relation mellan 

uppsatsförfattarna och kontaktpersonen. Detta ledde oss till att kontakta det företag som vi har 

använt oss av. Efter att detta företag med kontaktperson valts ut så blev anledningen till att vi 

valde controllers, ”The Conventional Type” mer ett slumpmässigt val än ett strategiskt beslut då 

vi egentligen hade kunnat ta vilket yrke som helst, utifrån Holland sex personlighetstyper. Valet 

av just dessa controllers föll sig naturligt med anledning av att det är denna yrkesbefattning som 

arbetar på företaget. 

Det företag som vi har använt oss av är en investmentbank inom ett stort bankföretag vilket är 

beläget i Stockholm. Här har endast en avdelning deltagit på bankföretaget och denna avdelning 

går under benämningen ”markets” där de som arbetar har yrkesbefattningen controllers. Dessa 

arbetar med värdepappershandel, ränte- och valutahandel, corporate finance samt projekt-, 

export- och företagsfinansieringar samt med bankens utlandsverksamhet. Dessa har kompetens 

för att finansiera och hantera stora krediter eller lån via kapitalmarknaden.  

Urvalsgruppen, controllers, har samtliga gått igenom samma rekryteringsprocess vid anställning 

och svarar då likvärdigt mot företaget kompetensprofil. Enligt företagets beskrivning av de 

nyanställningar som görs externt och internt ska dessa ha högskoleutbildning och då främst 

inom ekonomi med inriktning mot redovisning eller finansiering. Det finns vissa undantag när 
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de anställer internt och då är utbildning inte lika väsentlig, detta gäller främst de äldre, eftersom 

deras erfarenhet istället valideras.  

Urvalsgruppen stämmer även överrens med begreppet ”unga vuxna”, vilka utifrån Fransson och 

Lindh (2004) beskrivs vara mellan 26 och 29 år. För att bredda urvalsgruppens ålder var 

respondenterna mellan 25 - 35 år, dels för att inte begränsa oss för mycket och dels för att vi 

anser att även de som befinner sig i en ålder upp till 35 år kan vara berörda och inlärda i det 

flexibla samhället.  

Samtliga 30 controllers, på en och samma avdelning inom företaget, innefattas i 

undersökningen. På avdelningen arbetar både män och kvinnor och därför representeras de 

besvarade enkäterna av båda könen.  

3.5 Datainsamling 

Till att börja med så skapades en mailadress med lösenord till vilken respondenterna kunde 

logga in och skicka sina enkätsvar till oss. I och med detta kunde respondenterna behålla sin 

anonymitet vilket var en förutsättning när vi skickade enkäterna via mail, se bilaga 2. Det var ett 

önskemål från kontaktpersonen att enkäterna skickades ut per mail för att det skulle vara 

tidseffektivt då de flesta arbetar med datorn. Respondenterna hade en vecka på sig att svara på 

enkäten. Vart efter att vi mottagit enkätsvaren på mail så har dessa skrivits ut. 

3.6 Tillförlitlighet och giltighet  

Tillförlitligheten av undersökningen har stärkts av att vi har preciserat viktiga ord och begrepp i 

enkäten som till exempel arbetstillfredsställelse (Thurén, T., 1997). Anledningen till det var för 

att förhindra att respondenterna gjorde egna tolkningar av till exempel ordet 

arbetstillfredsställelse. Vi ville att respondenterna skulle ha likvärdig utgångspunkt när de 

svarade på enkäten. Enkätfrågorna är delvis väletablerade då de härstammar direkt utifrån 

Hollands ”Vägvisaren” där frågorna redan är beprövade, däremot har några av frågorna 

vidareutvecklats av oss för att passa in urvalsgruppsåldern, det vill säga de ”unga vuxna”. 

Frågorna angående vilka faktorer som påverkar deras arbetstillfredsställelse är nyutvecklade av 

oss. Dessa har fått inspiration från den forskning som visar på att val av yrke hör samman med 

komponenter som familj, fritid och vänner (Fransson & Lindh, 2004) och därför stärks 

reliabiliteten då frågorna är baserade på beprövad forskning.  

Då det gäller den valda metoden, kvantitativ forskningsmetod, så följer den undersökningens 

problemformulering och forskningsfrågor och har så att säga en mall som skall följas under 

insamlingen av informationen. Detta innebär en standardisering av alla enkäter, samma frågor 

och samma svarsalternativ. Detta innebär en hög grad av styrning från oss som forskare vad 

beträffar insamlandet av informationen (Holme, M., & Solvang, B., 2006). Detta leder till att 

informationen som har samlats in kommer att ha en mer exakt form. Ett annat sätt som stärker 

reliabiliteten är kongruens som är relevant vid enkätundersökningar (Trost, J., 2001). Kongruens 

rör sig om likhet mellan frågor som avser mäta samma sak och detta anser vi att vi har gjort då 

vi ställt ett antal frågor om samma företeelse till exempel angående vilka faktorer som påverkar 

deras arbetstillfredsställelse för att kunna få med alla dess nyanser. 

Vi kan däremot inte med stor säkerhet säga att de svarsalternativ som har givits av 

respondenterna är sanningsenliga och därav pålitliga men detta är ett dilemma enligt den 

samhällsvetenskapliga metoddebatten (Holme, M., & Solvang, B., 2006). Vi är dock av den 
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åsikt att då enkäten har besvarats anonymt och respondenterna förblivit anonyma, så har svaren 

besvaras sanningsenligt. Varken vi som forskare eller anhöriga kan urskilja vem som svarat vad 

på enkäten och detta tror vi gör att respondenterna har svarat uppriktigt. Därför menar vi att har 

fått fram ett pålitligt resultat som stärker validiteten.  

Vi är dock medvetna om hur olika individer kan tolka sin självbild och att de kan svara på ett 

sätt om hur de önskar, eller tror sig vara, istället för hur de faktiskt är. Likväl kan begreppet 

arbetstillfredsställelse tolkas olika trots att vi definierar dess innebörd inför denna uppsats. Detta 

kan vi som forskare inte påverka, men vi har det i beaktning i vår analys.  

Vi är också medvetna om att en större urvalsgrupp till antalet skulle kunna förstärka 

reliabiliteten i resultatet och vara mer generell i stort men vi anser ändå att resultatet har 

tillräckligt stor validitet för den urvalsgrupp som ingått i denna undersökning som är giltig i sig. 

3.7 Etiska ställningstaganden 

Enligt de forskningsetiska principerna, antagna av Humanistisksamhällsvetenskapliga 

forskningsrådet i mars 1990, finns fyra huvudkrav eller regler man som forskare bör ha i åtanke. 

I enlighet med det första som är Informationskravet informerades respondenterna först från vår 

kontaktperson, vilken är deras kollega, om deltagandet i undersökningen. Kontaktpersonen 

mailade sedan över vårt missivbrev där det beskrevs att deras deltagande var frivilligt samt 

syftet med undersökningen. 

Det andra kravet är Samtyckeskravet i vilket deltagarna själva ska ha rätt att bestämma över sin 

medverkan. Då vi presenterade en utförlig information angående enkäten och syftet i 

missivbrevet så anser vi, i enlighet med det andra kravet, att deras samtycke har lämnats när 

enkäten returneras ifylld.  

Vidare följer Konfidentialitetskravet, vilket har ett nära samband med frågan om offentlighet 

och sekretess. Vi har även i missivbrevet informerat respondenterna om att de kommer att svara 

anonymt då vi skapat en anonym mailadress.  

Det sista är Nyttjandekravet vilket menar att insamlade uppgifter om enskilda personer endast 

får användas för forskningsändamål. Information angående att enkäterna endast kommer att 

användas i vår undersökning har informerats till vår kontaktperson samt att de även kommer att 

ha tillgång till det färdigställda resultatet då detta är att önskemål från deras sida. 

3.8 Resultatbearbetning 

Den insamlande informationen från enkäterna har lagts in på dator. Detta har gjorts för att 

lättare kunna bearbeta enkätsvaren till sammanställt resultat och för att se samband och 

skillnader vid analysen. Enkätsvaren har lagts in i en så kallad matris. I denna matris har all 

information från respondenterna sparats. Efter att ha läst och kontrollerat varje enskild 

respondents enkätsvar har dessa lagts in i matrisen. Detta har gjorts i kolumner i en tabell, se 

bilaga 3. Den första kolumnen i tabellen representerar respondenterna, den andra kolumnen 

svaren på frågekategori ett i enkäten, den tredje, svaren på frågekategori två, den fjärde 

kolumnen, svaren på frågekategorin tre och den sista kolumnen visar sammanställningen av 

rådata.  

Nästa steg blev att sammanställa den transkriberade informationen, det vill säga rådata, i 

matrisen för att lättare kunna utläsa resultatet och för redogörning av analysen. Detta har gjorts i 
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tabell 2 och tabell 3, (enligt bilaga 3). I tabell 2 presenteras respondenternas sammanställda 

personlighet, vilket är det totala resultatet på svaren i frågekategori ett i enkäten. Här presenteras 

också varje enskild respondents genomsnittliga arbetstillfredsställelse.  

Tabell 3 (enligt bilaga 3) representerar det genomsnittliga värdet på faktorerna från 

frågekategori två i enkäten och från frågekategori tre som är arbetstillfredsställelsen. Utifrån 

detta har diagram gjorts vilket redovisas i resultatet.  

3.9 Bortfall  

Vi har inte försökt ta reda på något om bortfallet då bortfallet är minimalt. Endast 6 av totalt 30 

respondenter uteblev från undersökningen. Anledningen till varför dessa uteblev har vi ingen 

kännedom om. Om de 6 individer som uteblev skulle ha svarat på enkäten skulle det ha bidragit 

till att vi haft ytterligare 6 personligheter att redovisa i resultatet. Det skulle ha påverkat det 

genomsnittliga värdet av resultatet på faktorerna och arbetstillfredsställelsen. Om det 

genomsnittliga resultatet skulle ha redovisat högre eller lägre värde än det nuvarande resultatet 

avstår vi från att spekulera i.  

Bortfallet på enskilda frågor gällde endast två respondenter. Den ena av dessa fyllde inte i alla 

15 kryss vid personligheten. Detta påverkar dock inte resultatet då vi ändå fick fram 

respondentens personlighet. Den andra respondenten svarade inte på två av frågorna rörande 

faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse. Dessa är e) den ekonomiska aspekten och f) på 

grund av att de inte ser arbetet som permanent. Trots avsaknad av svar har dessa tagits med på 

samma premisser som de övriga respondenternas svar. 

4.0 RESULTAT 

Totalt svarade 24 respondenter av 30. Resultatet redovisas efter den ordning kategorierna 

presenterades i enkäten. Dessa är personlighet, faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen 

och hur arbetstillfredsställda respondenterna är. 

Personlighet och arbetstillfredsställelse 

Cirkeldiagrammet nedan, figur 1, presenterar respondenternas personligheter på den aktuella 

avdelningen. De olika färgerna representerar en bokstav som var och en står för Hollands sex 

personlighetstyper. Dessa är: C=”The Conventional Type”, E=”The Enterprising Type”, S= 

“The Social Type”, A=”The Artistic Type”, I= “The Investigative Type” och R= “The Realistic 

Type” (Holland, J., 1997). 
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Figur 1. Cirkeldiagrammet påvisar en majoritet av personligheten C. (n=24). 

Sex av respondenterna visade sig ha fler än en bokstav som dominerade. Vid de tillfällen som 

respondenterna hade två eller tre lika höga bokstavsvärden, till exempel tre S och tre E, så har 

dessa samtliga redovisats i diagrammen. Till exempel, om en respondent visar lika många S 

som E så har båda dessa bokstäver räknats med i resultatet då bägge blir dominerande. Därför 

visar diagrammen fler personligheter än respondenter (enligt bilaga 3).  

Resultatet på frågan om respondenterna tycker att det är viktigt att arbetet speglar deras 

personlighet blev svaret 50/50. Det vill säga att 12 av 24 ansåg att det var viktigt och 12 av 24 

ansåg att det var oviktigt. I detta fall har personligheten inte påvisat någon betydelse. 

Stapeldiagrammet, figur 2, visar respondenternas personlighet samt hur arbetstillfredsställda de 

är. De respondenter som visar sig ha högst arbetstillfredsställelse är de som har 

personlighetsbokstaven E, vilken är ”The Enterprising Type”. De respondenter som påvisar 

lägst arbetstillfredsställelse är de som har tre lika värden av personlighetsbokstäverna. Den ena 

har I ”The Investigative Type”, E ”The Enterprising Type” och C “The Conventional Type”. 

Den andre har C “The Conventional Type”, S “The Social Type” och A”The Artistic Type”. 

Arbetstillfredsställelsen bland majoriteten, “The Conventional Type”, varierar i värdet. Fyra av 

respondenterna avviker från majoriteten ”The Conventional Type”. Deras personligheter 

beskrivs med bokstäverna, vilka är, I ”The Investigative Type” och A”The Artistic Type” och 

två med S ”The Social Type”. Tre av dessa visar medel respektive över medel på 

arbetstillfredsställelse. En av ”The Social Type” visar under medel på arbetstillfredsställelse.  

Figur 2 läses på så sätt att staplarna på X-axeln representerar varje enskild respondents 

personlighet och Y-axeln representerar medelvärdet av varje enskild respondents 

arbetstillfredsställelse. 
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Figur 2. Personlighet och arbetstillfredsställelse (n=24)                                   X

   

 

Övriga faktorer 

I enkätens frågekategori om vilka faktorer som påverkar respondenternas arbetstillfredsställelse 

fanns öppna svarsmöjligheter att lägga till egna kommentarer angående vilka övriga faktorer 

som samverkar med deras arbetstillfredsställelse. Av de 24 valde 6 stycken att skriva egna 

kommentarer. Vi har valt att inte bearbeta dem mer än att citera kommentarerna då de inte 

besvarat det tilltänkta området, det vill säga övriga faktorer utöver arbetet. Kommentarerna är 

som följer: 

”Att ge bra service, uppfylla uppsatta mål, lösa nya problem, hjälpa eller utveckla 

medarbetare” 

”Att jag får ansvar för ett definierat arbetsområde/funktion” . 

”Kontakten med kollegorna, utmaningar på jobbet, en bra chef, frihet under ansvar”. 

”Att man blir respekterad, ”vettiga arbetsuppgifter”, trevliga kollegor samt kommer bra 

överens med dem”. 

”Kunniga, tydliga och stödjande chefer. Trevliga arbetskamrater. Utvecklande 

arbetsuppgifter. Arbetsuppgifternas svårighetsgrad matchar min kompetens. Varierande 

arbetsuppgifter”. 
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”Lön har betydelse, meningsfullheten i arbetet, delaktighet i arbetet, social samvaro på jobbet 

med kollegorna (därmed inte sagt att det är nödvändigt att umgås med kollegorna på fritiden), 

arbetsmiljön, kommunikation från chefer” 

Faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen 

Stapeldiagram nedan, figur 3, visar medelvärdet av de faktorer som respondenterna tycker 

påverkar deras arbetstillfredsställelse. Den faktor som påvisar det högsta medelvärdet är 

”familjeliv”, därefter kommer ”vänner”, ”fritid” och ”ekonomi”. ”Personlighet” kommer 

nästsist. Den faktor som påvisar det lägsta medelvärdet är ”permanent”, med vilket menas om 

respondenterna inte ser detta arbete som bestående. 

Faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen
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 Figur 3. Faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen (n=24) 

Med hänvisning till bilaga 3 så går det att utläsa att respondenterna som hade tre lika värden av 

personlighetsbokstäver att faktorn permanent (det vill säga att de anser att deras arbete inte är ett 

bestående arbete) visade högt resultat. Dessa respondenter menar att de inte ser detta arbete som 

permanent. 

5.0 ANALYS 

Analysen har indelats i olika rubriker i enlighet med det mönster, likheter och olikheter som har 

framträtt i resultatet. Detta har lett till följande rubrikgruppering. 
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5.1 Vad betyder personligheten? 

Hollands teori beskriver att en speciell yrkesmiljö är bestämd i likhet med personlighetstypen, 

det vill säga, att en viss personlighetstyp dominerar yrkesmiljön. Holland menar att man då får 

en homogen yrkesmiljö (Brown, m.fl., 2002). Figur 1 visar att personlighetstypen ”The 

Conventional Type” (C), dominerar med sina 47 % vilket enligt Holland är den 

personlighetstypen som ska dominera den undersökta yrkesmiljön. Med hänvisning till figur 2 

går det att utläsa att respondenterna inom ”The Conventional Type” redovisar en 

arbetstillfredsställelse över medel. Holland menar att om en individ endast har en 

personlighetstyp som han kallar ”primär” personlighetstyp, till exempel endast har bokstaven C 

i sin personlighet, så är individen mer konsistent, det vill säga mer i harmoni med sig själv och 

därefter få denne en större arbetstillfredsställelse (ibid.). Detta framkom även i Rydströms studie 

där resultaten uppvisade att de individer med högre arbetstillfredsställelse hade ett arbete som 

låg nära deras personlighet (Rydström, H., 2007).  Ur figur 2 kan utläsas att respondenterna med 

personlighetstypen ”The Enterprising Type” (E) har högre arbetstillfredsställelse än ”The 

Conventional Type” (C).  

Holland beskriver att ingen person är så enahanda att denne enbart karaktäriseras efter enbart en 

av de sex personlighetstyperna. Holland framställer att man efter den ”primära” 

personlighetstypen har en ”sekundär” personlighetstyp som ligger nära den ”primära” 

personlighetstypen och skapar därför en balans vilket ger individen harmoni och 

arbetstillfredsställelse (ibid.). ”The Enterprising Type” är en sekundär personlighetstyp till ”The 

Conventional Type” (se hexagonen 2.1). Det kan tolkas som att personerna som har 

personlighetstypen ”The Enterprising Type” kan tänkas ha någon form av chefsposition på 

avdelningen då ”The Enterprising Type” enligt Holland väljer yrken där de får utnyttja sin 

dominans och ledarförmåga (Holland, J., 1997). Detta då de uppvisar den högsta 

arbetstillfredsställelsen i figur 2.  

Vidare i figur 2, avviker fyra respondenter från både den ”primära” ” The Conventional Type” 

och den ”sekundära” ”The Enterprising Type” personlighetstypen. Den ena har ”The Artistic 

Type” och visar arbetstillfredsställelse över medel och den andre har ”The Investigative Type” 

som påvisar arbetstillfredsställelse medel.  De resterande två har ”The Social Type” där den ena 

visar medel och den andra under medel på arbetstillfredsställelse. Dessa personlighetstyper är en 

motpol till den dominerande personlighetstypen och bör därför inte uppvisa 

arbetstillfredsställelse om yrkesvalet ska uttrycka en individs personlighet. Holland menar att en 

individ söker sig till en miljö som motsvarar dennes personlighet. Detta överensstämmer inte 

med de fyra respondenter som har ”The Artistic Type”, ”The Investigative Type” och ”The 

Social Type” eftersom de enligt Holland borde ha sökt sig till yrkesmiljöer som har ”Artistic”, 

”Investigative” och ”Social” karaktär (ibid.).  

Detta härleds till Kaufmann och Kaufmann som redogör för vikten av att stabila 

personlighetstyper i yrkesmiljöer har liten betydelse för individens arbetstillfredsställelse 

(Kaufmann, G. & Kaufmann, A., 2005). Här framgår det att de respondenter som är en motpol 

till ”The Conventional Type” överensstämmer med det Kaufmann och Kaufmann nämner 

eftersom de är arbetstillfredsställda. Vidare beskriver de att det genom forskning är känt att 

situationsfaktorer (se 2.2) har en stark inverkan på individers arbetstillfredsställelsenivå (ibid.). 

Detta kan också styrkas genom att respondenterna har övriga faktorer utöver personligheten som 

gör att de är arbetstillfredsställda.  
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Detta framför även Young och hans kollegers forskning som förklarar att överensstämmandet 

med Hollands personlighetstyper och dess yrkesmiljöer inte har stark tillfredställelse med 

arbetslivet. Forskningen tyder på att det finns svag relation mellan en individs personlighet och 

dennes arbetstillfredsställelse i ett matchande yrke (Brown m.fl., 2002). Detta är de fyra 

respondenter med personligheten ”The Artistic Type”, ”The Investigative Type” och två av 

”The Social Type” tecken på.  

Respondenterna med tre personlighetsbokstäver 

Ytterligare två respondenter som går att utläsa av figur 2 avviker genom att de har tre 

personlighetsbokstäver, (det vill säga tre personligheter). Dessa två respondenter har lägst 

arbetstillfredsställelse. Bägge har ”The Conventional Type”. Vad som skiljer dessa båda 

respondenter åt är att den ena har ”The Artistic Type” och ”The Social Type” den andra har 

”The Investigative Type” och ”The Enterprising Type”. Dessa två personlighetstyper och ”The 

Social Type” ligger långt ifrån den ”primära” och ”sekundära” personlighetstypen enligt 

Holland (se hexagon 2.1). Vidare beskriver Holland att konsistenta och homogena 

personlighetstyper och yrkesmiljöer ska främja yrkesframgång och arbetstillfredsställelse 

(Brown, m.fl., 2002). De individer som Holland säger har olika bokstäver i sin personlighetstyp 

behöver hitta en likartad miljö för att kunna nå arbetstillfredsställelse eftersom yrkesmiljöer är 

karaktäriserade efter de individer som arbetar där (Holland, J., 2007). Detta visas sig även hos 

respondenterna då ingen av dem anser deras arbete som permanent. Vi menar, att då ingen av 

dessa respondenter anser sitt arbete vara permanent så borde de enligt Holland ha behov av en 

likartad miljö för att vara arbetsstillfredsställda. De hade på faktorn permanent höga resultat, det 

vill säga värdet 3 och 5, jämfört med de flesta andra respondenter som hade värdet 3 och 

mindre. 

Holland säger att individer med en konsistent personlighetstyp, som till exempel endast har 

bokstaven C i sin personlighet, kännetecknas av större stabilitet och mindre benägenhet att 

ändra karriärinriktning (Holland, J., 1997).  

5.2 Kontextfaktorers betydelse 

I figur 3 ser man att familjeliv är av största betydelse för samtliga respondenter, tätt följt av 

vänner och fritid. Detta nämns även i Franssons och Lindhs forskning som redovisar att valet av 

arbetsliv hör samman med en individs kontext, det vill säga, med komponenter som familj, fritid 

och vänner (Fransson, K. & Lindh, G., 2004).  

Den faktor som redovisar lägst värde i figur 3 är permanent. Detta visar att flertalet av 

respondenterna ser sitt arbete som permanent. Detta kan förstås mot bakgrund av att samtliga 

respondenter har gått igenom samma rekryteringsprocess för att möta företagets 

kompetensprofil likvärdigt. Det vill säga att de antingen har gått en högskoleutbildning inom 

ekonomi med inriktning mot redovisning eller finansiering eller validerats genom likvärdig 

erfarenhet.  

Sennett beskriver att individen är ”flytande”, han syftar då på att individen är flexibel i 

yrkeslivet (Sennett, R., 1999). Även Anna Sandell påpekar att individer idag har svårare att 

överblicka arbetsmarknaden och detta har försvårat möjligheten att följa en rak strategisk linje 

för yrkesval. Detta menar Sandell leder till att individer idag hoppar mellan olika arbeten 

(Sandell, A., 2007). Resultatet av faktorn permanent visar att respondenterna inte 
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överensstämmer med ovannämnda forskning, det vill säga att respondenterna inte tänker byta 

arbete utan ser sitt arbete som permanent.  

5.3 Att se med nya glasögon 

Under analysarbetet har vi som forskare ständigt återkommit till att individers värderingar 

påverkar självbilden och arbetstillfredsställelsen. Kaufmann och Kaufmann nämner att 

värderingar är viktiga att ha som utgångspunkt för att studera individer i arbete eftersom 

värderingar ofta utgör en väsentlig grund för att förstå människors handlingar, attityder, 

arbetsmotivation, prestationer och insatser (Kaufmann, G. & Kaufmann, A., 2005). Vidare 

nämner Kaufmann och Kaufmann att de värderingar som individer utvecklar med tiden blir 

grundläggande för dem och att de färgar och påverkar individers perception, tankar, attityder 

och dennes beteende. Till begreppet värderingar hör de mer komplexa begreppen kultur och 

klimat (ibid.). Utifrån detta har tankar väckts att Duane Browns teori om värderingars betydelse 

för individer borde ha tagits i beaktning i detta forskningsarbete (Brown, m.fl., 2002). Browns 

teori menar att kulturella och särskilt sociala relationsinriktade värderingar har stor roll i 

karriärutvecklingsprocessen. Teorin lyfter fram att värderingar, likt förväntningar är kognitiva 

strukturer som påverkar hur individen beter sig. Värderingar är det som guidar individen hur 

den borde vara (ibid.). Detta kan kopplas till det som Castells beskriver, att människor 

organiserar alltmer sin tillvaro inte efter vad de gör utan efter vad de är, eller tror sig vara 

(Castells, M., 2000). 

Vad av allt ovan har vi fått en förståelse för att det ligger värderingar i varje enskild respondents 

svar. Detta påvisar undersökningen beträffande enkätfrågan angående om respondenterna tyckte 

att det var viktigt att deras personlighet speglar deras arbete då svaret blev 50/50. Det vill säga 

12 av 24 respondenter ansåg att det var viktigt att personligheten speglade arbetet och vice 

versa. Utav den personlighetstyp som dominerade hos respondenterna enligt resultatet i 

cirkeldiagrammet (figur 1), ”The Conventional Type” valde vi att närmare studera dem som 

enbart hade bokstaven C i sin personlighet, vilka var 10 stycken. Av dessa 10 var det 7 stycken 

som ansåg att det var viktigt att personligheten speglade deras arbete och 3 som tyckte att det 

var oviktigt, se tabell 2 (enligt bilaga 3). Av de övriga som hade en annan personlighetsbokstav 

än den dominerande, var det 4 av 8 som tyckte att det var viktigt att deras personlighet speglade 

deras arbete och vice versa. Här gjordes försök till att hitta mönster, likheter eller olikheter 

mellan respondenternas personlighet och huruvida personligheten är av vikt för 

arbetstillfredsställelse.  

Beträffande respondenternas egna kommentarer angående vilka övriga faktorer som påverkar 

deras arbetstillfredsställelse så anser vi att kommentarerna handlar om deras egna 

grundläggande principer vilket i sin tur är deras värderingar.  

6.0 SLUTSATSER 

Då syftet var att belysa om en individs personlighet behöver matcha yrket för att individen ska 

kunna bli arbetstillfredsställd så anser vi att syftet har besvarats. 8 av 24 respondenter visade sig 

vara i en arbetsmiljö som inte matchade deras personlighet men de var arbetstillfredsställda. 
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Enligt Holland så borde dessa respondenter ha sökt sig till en miljö som motsvarar deras egen 

personlighet, vilket inte var överensstämmande i detta fall. 

Vi har även belyst syftet från en annan synvinkel vilket står att läsa under rubriken ”Att se med 

nya glasögon”.  

Slutsatserna beskrivs i följande rubriker vilka är, bemötandet av hypotesen samt forskningsfråga 

1 och 2.  

6.1 Bemötandet av hypotesen 

Vårt antagande var att individen tar hänsyn till hela sin kontext och därav valt ett yrke som 

förutom att matcha dennes personlighet stämmer överrens med andra aspekter i dennes liv för 

att vara arbetstillfredsställd. 

En matchande personlighet visade sig ha en större betydelse än vad antagandet var då 47 % av 

respondenterna visade sig vara ”The Conventional Type” till sin karaktär. Däremot så visade 

undersökningen att faktorer som familj, vänner och fritid samverkar för att ge respondenterna 

arbetstillfredsställelse. Slutsatsen i bemötandet av hypotesen är att individen tar hänsyn till hela 

sin kontext.  

Rydströms hypotes var som följande, att det fria yrkesvalet fungerar bäst för personer med 

högre utbildning vilket innebar att personlighetsöverensstämmande yrkesval är vanligare för 

högutbildade. Rydströms hypotes bekräftades inte i hennes studie (Rydström, H., 2007). Detta 

har även visat sig i denna undersökning då 8 av 24 respondenter visade sig inte ha en 

personlighet som stämmer överens med deras yrke. Detta styrker att det inte är vanligare att 

högutbildade väljer yrken utefter sin personlighet.  

6.2 Bemötandet av forskningsfråga 1. Vilka faktorer är det som 

avgör om en individ är arbetstillfredsställd?  

De faktorer som samverkar mest med om respondenterna är arbetstillfredsställda är familjeliv, 

vänner och fritid.  

6.3 Bemötandet av forskningsfråga 2. Hänger arbetstillfredsställelse 

i yrket samman med att personligheten matchar yrket? 

Eftersom 4 av 24 respondenter, med personligheten I ”The Investigative Type”, A ”The Artistic 

Type och S ”The Social Type” inte har personligheten för deras yrke och är arbetstillfredsställda 

så är svaret nej. Detta är bevis på att personligheten inte behöver matcha yrket för att vara 

arbetstillfredsställd.  

Rydström säger i sin slutgiltiga diskussion att individer som upplever självförverkligande, 

meningsfullhet och trivsel på sitt arbete är arbetstillfredsställda (ibid.). Detta gör att vi 

återkommer än en gång till att individers värderingar påverkar självbilden och 

arbetstillfredsställelsen. Individer behöver inte enbart ha en överensstämmande personlighet för 

att vara arbetstillfredsställd eftersom vi är av åsikten att självförverkligande, meningsfullhet och 

trivsel på sitt arbete har med individers värderingar att göra. Detta tycker vi framgår av de 4 

ovannämnda respondenter som inte har den matchande personligheten med yrket och ändå är 

arbetstillfredsställda. Här kan paralleller dras till det som Kaufmann och Kaufmann nämner som 
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en arbetsrelaterad attityd. Sådana attityder representerar ett värde för den enskilde individen 

därför att det bidrar till trivsel och meningsfullt arbetsengagemang hos individen (Kaufmann, 

G., & Kaufmann, A., 2005). 

7.0 DISKUSSION 

Diskussionen är uppdelad i tre rubriker där vi diskuterar resultatet, metoden och framtiden. 

7.1 Resultatdiskussion 

Det som framkom i resultatet och som var intressant är att det trots allt var en klar majoritet av 

den personlighetstypen som Holland menade borde befinna sig i detta yrke. Detta stödjer med 

andra ord Hollands teori till en viss gräns. Med det menar vi att resultatet ändå belyser att 

individer inte behöver ha en överensstämmande personlighet med yrket för att vara 

arbetstillfredsställd vilket då talar emot det Holland säger. Det som är intressant att diskutera är 

om Hollands teori stämmer bättre överens för individer som redan har genomgått en selektion 

när de anställdes, det vill säga en rekryteringsprocess. Dessa individer har ju redan matchats mot 

företagets kompetensprofil vilket även var fallet med uppsatsens respondenter. Det hade varit 

spännande att så här i efterhand undersöka ett företag som inte har någon speciell 

kompetensprofil i rekryteringsprocessen för att se om det hade varit större spridning bland 

individernas personlighetstyper. 

I problemställningen tog vi upp att vi trodde att unga vuxna var mer flexibla på 

arbetsmarknaden med anledning av att de vuxit upp i ett mer flexibelt samhälle. Detta känner vi 

har hamnat lite i skymundan under arbetes gång. Vi har inte påtalat det mer än att nämna det i 

inledningen och i urvalsgruppen. Vi spekulerar i om det beror på att respondenterna inte visade 

sig vara så flexibla som vi trodde eller om det var så att intresset för Hollands 

personlighetstyper med dess arbetstillfredsställelse tog över hand. Vi undrar om vi hade behållit 

fokus på de unga vuxna om vi hade hållit oss till Fransson och Lindhs begrepp ”unga vuxna” 

vilka hade åldrarna 26 – 29 år.  

Om vi reflekterar över forskningsfråga 1, angående vilka faktorer som avgör om en individ är 

arbetstillfredsställd, så visade det sig att nästan alla respondenter ansåg att familjeliv, vänner 

och fritid hade stor betydelse för deras arbetstillfredsställelse, men då kan vi å andra sidan 

fundera över vilka individer som inte skulle säga att dessa faktorer har stor betydelse. Var vi i 

någon mån för styrande och hade respondenterna kunnat ges något annat alternativ till att 

besvara denna fråga? Trots detta anser vi att det resultat som visade sig lever upp till den tanke 

vi hade angående att individer tar hänsyn till sin kontext i likhet med Fransson och Lindhs 

(2004) forskning som anger detta.  

Forskningsfråga 2, anser vi har lyft fram det unika i resultatet och gett uppsatsen en krydda med 

anledning av de respondenter som har visat sig ha en personlighet som inte skulle ha valt denna 

yrkesmiljö, enligt Holland. Med det menar vi att detta forskningsresultat tillför att individer kan 

välja ett yrke som inte överrensstämmer med personligheten och ändå vara arbetstillfredsställd.  
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Uppsatsens resultat kontra tidigare resultat 

Trots att fokus på de unga vuxna kommit i skymundan så kan vi i efterhand konstatera att 

resultatet beror på att respondenterna tillhör de unga vuxna och därav valt ett yrke med hänsyn 

till hela sin kontext och inte enbart utefter sin personlighet. Ställer man detta resultat mot 

Rydströms studie som visar att arbetstillfredsställelsen beror på personlighetens 

överensstämmande med yrket (Rydström, H., 2007) så kan vi konstatera att hennes respondenter 

var äldre än de respondenter som ingick i denna undersökning som är födda i en annan tidsanda 

än de äldre. Denna uppsats resultat kan ses som ett komplement till Fransson och Lindhs 

forskning som redovisar att ”karriärbegreppet” har utvecklats till ett livsstils- eller 

livsformsbegrepp hos de unga vuxna. ”Väljer” yrke gör man parallellt med att man ”väljer” 

livsform”(Fransson, K., & Lindh, G., 2004).  

Det ovannämnda stycket anser vi är uppsatsens förtjänster. De brister resultatet visar jämfört 

med annan forskning är angående huruvida respondenterna ansåg sig vara flexibla. Vi menar att 

då enkätfrågan angående om respondenterna ser sitt arbete som permanent var snäv. Resultatet 

visar att respondenterna ser sitt arbete som permanent, däremot är det inte sagt att de inte kan 

byta tjänst inom företaget, byta yrkesbefattning eller arbetsplats och därav vara flexibla. Då 

yrket som controller kräver en lång utbildning så anser säkert respondenterna sitt arbete som ett 

livslångt arbete men inte som en livslång anställning. Det är här vi kan se en brist i resultatet 

jämfört med Sennett vars forskning säger att individen är mer anpassningsbar på grund av 

effekterna i ett flexibelt arbetsklimat (Sennett, R., 1999). Detta har inte kunnat framgå i detta 

resultat då enkätfrågan angående flexibilitet inte var tillräckligt varierad.    

 

7.2 Metoddiskussion 

Med anledning av det resultat som framkommit så tycker vi att den valda metoden har fungerat 

bra. Däremot så kan vi diskutera huruvida vissa enskilda frågor i enkäten har utformats. Som 

exempel på det kan nämnas fråga 1 e) (se bilaga 1) som frågar vilken personlig förmåga som 

respondenten anser sig ha som gjort att den sökt sig till detta arbete. Här var ett av 

svarsalternativen ekonomiskt sinnelag, vilket nästan alla respondenter kryssade i. Vi menar här 

att detta passade som handen i handsken på respondenterna och deras arbetsuppgifter. Vi känner 

att denna fråga var ledande och undrar om resultatet hade blivit annorlunda om den inte funnits 

med.  

Under rubriken ”Att se med nya glasögon” har vi berättat att vi har kommit fram till att 

individers värderingar är av betydelse för självbilden och arbetstillfredsställelsen. Vi är av den 

åsikten att den valda metoden hade kunnat kompletteras med den kvalitativa metoden i form av 

intervjuer med de respondenter som hade en personlighet som var en motpol till ”The 

Conventional Type”. Om vi hade intervjuat dem hade vi haft möjlighet till att fånga deras 

värderingar och kunnat få en uppfattning om deras självbild, vilket hade lett oss till större insikt 

om att det kanske handlar mer om värderingar än personlighet vid arbetstillfredsställelse. Hade 

värderingar tagits hänsyn till i undersökningen hade detta underlättat arbetet med att hitta 

mönster, likheter eller olikheter. Detta skulle vi i sin tur kunna ställa mot Holland, som vi anser 

har en avsaknad av värderingar i sin teori.  
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Vi har i metoden använt en del av det konventionella personlighetstestet, Vägvisaren, där vi har 

ställt ett antal frågor för att få fram respondenternas personlighet. Här hade man kunnat tänka 

sig att fler frågor angående deras personlighet hade kunnat ställas för att stärka reliabiliteten och 

för att förvissa sig om att respondenterna har angivit sin rätta personlighet. Alternativet är att vi 

hade ställt ytterligare frågor från en annan typ av personlighetstest för att ställa det mot frågorna 

från Vägvisaren för att kunna se om respondenterna hade uppgivit sitt ”rätta jag”. Vi anser ändå 

att resultatet angående respondenternas personlighet är deras ”rätta jag” då resultatet styrker 

Hollands teori eftersom denna yrkesmiljö domineras av ”The Conventional Type” vilken är den 

personlighetstyp som ska dominera denna miljö. Hade resultatet visat en större spridning (än det 

resultat som framkom) av Hollands personlighetstyper hade vi kanske kunna dra den slutsatsen 

att personlighetstest inte ger en rättvis bild. Vi menar att detta stärker reliabiliteten i denna 

undersökning då den vilar på en beprövad teori. Inledningsvis nämndes att individer ofta kanske 

svarar så som de önskar att de var eller så som de tror att de är och att det kan generera till en 

felaktig och förvrängd bild av vilken personlighet de egentligen har. Vi är av åsikten att 

individers värderingar och självbild måste tas hänsyn till i personlighetstest för att få fram 

individers ”rätta jag” och denna tanke styrks i och med att detta har framkommit i denna 

undersökning. 

7:3 Diskussion om framtiden 

Som vi tidigare nämnt så har arbetet med denna uppsats lett fram till nya insikter hos oss 

angående hur individers personlighet behöver matcha yrket för att dessa ska vara 

arbetstillfredsställda. När vi i inledningsskedet av den process som sedermera ledde fram till 

denna uppsats hade vi tankar kring huruvida vi skulle ta med Duane Browns värderingsteori.  Vi 

hade en föreställning om att individers olika värderingar påverkar hur man handlar och beter sig 

och inte minst i karriärval och för upplevd arbetstillfredsställelse. Vi bestämde oss i alla fall för 

att inte ta teorin i beaktning med anledning av att vi trodde att det skulle bli för omfattande 

arbete för en C-uppsats. 

Däremot så anser vi att det nu finns belägg för att det skulle vara intressant för framtida 

forskning att undersöka individers självbild och värderingar för att se hur stor roll dessa har för 

individen och dess arbetstillfredsställelse. För att göra detta tror vi att den kvalitativa metoden, 

med intervjuer, lämpar sig bäst eller åtminstone i kombination med den kvantitativa. Då det 

gäller individers självbild så är vi medvetna om att det kan handla om forskarnas tolkning av 

hur individerna svarar men om undersökningen av detta dels utgår från Browns individ-, 

respektive grupporienterade synsätt samt med bakgrund till Bourdieus kapitalbegrepp så menar 

vi att det kan underlätta till att få en förståelse för individers självbild och värderingar för att se 

om dessa genererar till arbetstillfredsställelse. 

Avslutningsvis skulle det även vara intressant att vända på steken för att forska om hur dagens 

flexibla samhälle påverkar individers självbild och dess värderingar. 
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Bilaga 1  

Intervjuenkäten 

Markera ditt svar med ett X 

Personlighet  

1. a). Instruktioner; kryssa för på de 3 alternativ som du tycker bäst stämmer överens med hur 

du ser dig själv som person  

 

Tystlåten  

Intellektuell   

Artistisk   

Generös   

Sällskaplig   

Praktisk   

Reserverad   

Noggrann   

Rebellisk   

Uppriktig   

Driftig   

Anpassningsbar   

Självstyrd   

Nyfiken   

Verbal   

Förstående   

Övertygande   

 

b). Nedan finns ett antal påståenden som rör olika kompetenser. Kryssa endast i de 6 alternativ 

som du tycker du stämmer överens med hur du är som person  

 

Jag klarar enklare reparationer på TV:n eller radion  

Jag kan ympa eller beskära fruktträd   

Jag kan tapetsera eller lägga in nytt golv   

Jag kan arbeta med ett statistik program i datorn   

Jag kan förstå enklare kemiska formler   

Jag förstår hur man mäter radioaktiv strålning   

Jag kan utarbeta ett engagerande tal   

Jag kan spela något musikinstrument   

Jag kan skapa reklammaterial   

Jag kan leda en barn- eller ungdomsgrupp  

Jag är bra på att förklara saker för andra    
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Jag är bra på att stödja andra människor   

Jag är en ambitiös och beslutsam person   

Jag är bra på att motivera andra   

Jag kan vara mycket övertygande   

Jag är bra på att söka rätt information   

Jag kan utforma korrenspondensbrev och andra skrifter   

Jag kan bokföra debet och kredit   

 

   

c). Tänk dig att du befinner dig på en öde ö med en massa människor du inte känner. Ni har 

ingenstans att bo/sova och ni har ingen mat. Situationen är lik Robinsontävlingen. Vilken av 

följande beskrivning tycker du stämmer överens med hur du skulle agera? Välj endast 1 av 

alternativen. 

Jag är den händiga som bygger boplatsen och redskapen  

Jag är den som kommer på idéer om hur boendet, fisket och livet på ön ska levas 

Jag är tillmötesgående och hjälpsam inför andras förslag hur vi ska leva livet på ön  

Jag tar på mig ledarrollen och delar ut arbetsuppgifterna  

Jag tycker det är viktigt att organisera sysslorna så att de blir gjorda i rätt ordning på ön 

Jag är den som har kunskap om mycket och fungerar som ett bollplank angående frågor 

kring livet på ön 

 

d). Tänk dig att du är på en fest och stämningen som råder är något avslagen. Det finns både 

vänner och obekanta på festen. Vilket av följande alternativ stämmer bäst överens med dig? 

Välj endast 1 alternativ.  

Jag tycker det är skönt eftersom jag trivs i miljöer där jag inte behöver vara social  

Jag ser det som en utmaning att ta reda på varför festen är avslagen  

Jag föreslår att vi ska leka charader eller sjunga Sing Star   

Jag intar ett vänligt och hjälpande sätt för värden/värdinnan om hur jag kan bistå 

med hjälp 

 

Jag har inga problem och dra igång en fest plus att jag gillar uppmärksamheten    

Jag anpassar mig till festen och den stämning som råder. Jag vill inte göra väsen 

av mig 

 

 

e). Vilken av följande personliga förmågor anser du dig ha som gör att du sökt dig till detta 

arbete? Välj endast 1 alternativ. 

Praktiskt handlag, t ex att jag tycker om att rent fysiskt hantera saker  

Abstrakt problemlösning, t ex att jag tycker om att lösa problem   

Kreativt skapande, t ex att jag får uttryck för min konstnärliga förmåga   

Inlevelse/medkänsla, t ex för att jag tycker om att hjälpa och umgås med 

människor 

 

Ledarförmåga, t ex för att jag vill styra andra till att uppnå mål  

Ekonomiskt sinnelag, t ex för att jag tycker om att analysera och hantera siffror   
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f). Om du inte hade det arbete du idag arbetar med vilka av följande arbeten skulle du då tänka 

dig att arbeta med? Välj endast 3 stycken alternativ.  

Byggnadsingenjör   

Bilmekaniker   

Kock/kokerska   

Metereolog   

Biolog   

Samhällsplanerare   

Fotograf   

Bildlärare   

Designer   

Yrkesvägledare   

Reseledare   

Grundskolelärare   

Inköpare   

Bilförsäljare   

Fastighetsmäklare   

Väktare   

Revisor   

Banktjänsteman   

 

g). Tycker du det är viktigt att ditt arbete speglar din personlighet? 

Ja, det är viktigt   

Nej, det är oviktigt   

 

Markera ditt svar med ett X 

Faktorer som påverkar din arbetstillfredsställelse  

När jag är tillfredsställd med mitt arbete då beror det på följande (det som jag anser samverkar).  

 

2. a). Att min personlighet matchar mitt arbete 

1_____________________________3_____________________________5 

Stämmer inte   Varken eller    Stämmer  

 

b). Att min fritid är tillfredsställande 

1_____________________________3_____________________________5 

Stämmer inte   Varken eller    Stämmer  
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c). Att mitt familjeliv är givande  

1_____________________________3_____________________________5 

Stämmer inte   Varken eller    Stämmer 

 

d). Att min gemenskap med mina vänner i mitt privatliv är givande 

1_____________________________3_____________________________5 

Stämmer inte   Varken eller    Stämmer 

 

e). På grund av den ekonomiska aspekten   

 

1_____________________________3_____________________________5 

Stämmer inte   Varken eller    Stämmer 

 

f). På grund av att jag inte ser detta arbete som permanent 

 

1_____________________________3_____________________________5 

Stämmer inte   Varken eller    Stämmer 

 

Övriga faktorer som samverkar med min arbetstillfredsställelse __________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Markera ditt svar med ett X 

Arbetstillfredsställelse  

 

Det vill säga hur nöjd du är med ditt arbete 

3. a). Hur tillfredställd är du med dina arbetskamrater? 

1_____________________________3_____________________________5 

Inte tillfredsställd Varken eller   Tillfredsställd 

b). Hur tillfredställd är du med din arbetsmiljö?  
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1_____________________________3_____________________________5 

Inte tillfredsställd Varken eller   Tillfredsställd   

 

c). Hur tillfredställd är du med det sätt dina kunskaper används på?  

 

1_____________________________3_____________________________5 

Inte tillfredsställd Varken eller   Tillfredsställd 

 

d). Hur tillfredställd är du med dina arbetsuppgifter och de kompetenskrav som ingår i arbetet? 

 

1_____________________________3_____________________________5 

Inte tillfredsställd Varken eller   Tillfredsställd 

 

e). Hur tillfredställd är du med dina framtidsutsikter i arbetet  

 

1_____________________________3_____________________________5 

Inte tillfredsställd Varken eller   Tillfredsställd 

 

f). Hur tillfredställd är du med ditt arbete som helhet, allt inräknat? 

 

1_____________________________3_____________________________5 

Inte tillfredsställd Varken eller   Tillfredsställd 

 

Tack snälla för att du har tagit dig tid till att medverka i vår undersökning. Det betyder mycket 

för oss.   

För säkerhets skull, se över så att du besvarat alla frågor i enkäten innan du skickar den till 

petra-eriksson@live.se  

Mailadress: enkatsvar2009@live.se 

Inloggningskod: abc123 

Med vänliga hälsningar 

 

Petra Eriksson & Sarah Siljemo 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

Information till dig som deltar i undersökningen  

Studien är till vårt pågående examensarbete vid Stockholms Universitet angående personlighet 

och arbetstillfredsställelse. Studien är en enkätstudie och du ombeds att svara på ett antal frågor 

i bifogat formulär.  

Första delen består av frågor kring din person och personlighet. Sedan följer en del om frågor 

kring vilka faktorer som påverkar din arbetstillfredsställelse. Den sista delens frågor handlar om 

till vilken grad du upplever din arbetstillfredsställelse.  

Undersökningen är anonym. Inga namn eller personuppgifter ska anges i frågeformuläret. För 

att du ska vara anonym så har vi skapat en mailadress där du med en kod kan logga in och 

bifoga den ifyllda enkäten.  Detta för att du ska förbli anonym och slippa använda din egen 

mailadress. Var observant att det är du själv som får radera det skickade mailet så nästa man 

som loggar inte kan läsa dina svar. Enkäten ska skickas till petra-eriksson@live.se 

Det betyder mycket för oss att du deltar i denna studie. Det är viktigt att du svarar på alla frågor 

i enkäten. Uppfattar du någon fråga som otydlig, fyll i svaret ändå med det svar som du mest 

tycker överrensstämmer med dig. Undrar du över någonting går det bra att ringa oss på: 

Petra Eriksson 070 7387978 

Sarah Siljemo 070 7693643 

Kom ihåg att ditt deltagandet är helt frivilligt.  

Ett stort TACK på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Petra & Sarah  

Mailadress: enkatsvar2009@live.se 

Inloggnings kod: abc123 

Skickas till: petra-eriksson@live.se 
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Bilaga 3 

Matriser/ transkriberad data 

 

 

 

Tabell 1 Matris för frågorna 1 a – g, 2 a – f, 3 a – f i undersökningen om personlighet, faktorer 

och dess arbetstillfredsställelse 

 

 

Respondent 1) a - g     2) a - f 3) a - f Rådata 

01 ECSASSECCCAESC1 544432 445544 ECSASSECCCAESC1544432445544 

02 SERISSCCCSCCAEE2 244443 444444 SERISSCCCSCCAEE2244443444444 

03 ICIIAASECSCCASC1 444443 443434 ICIIAASECSCCASC1444443443434 

04 CSCIAASSCIASCRIS2 355533 533444 CSCIAASSCIASCRIS2355533533444 

05 IRIIAEECCIECREC1 353535 531111 IRIIAEECCIECREC1353535531111 

06 IACIASEECEECSEC1 555533 555555 IACIASEECEECSEC1555533555555 

07 ICRASECCCAICICC1 433442 443444 ICRASECCCAICICC1433442443444 

08 ICAASSEECSEAEC2 244442 545555 ICAASSEECSEAEC2244442545555 

09 RISIISECCCSCIAC1 454443 334434 RISIISECCCSCIAC1454443334434 

10 CSARASSECICRIA2 355553 431112 CSARASSECICRIA2355553431112 

11 RSISSEECCESCRAS1 345554 423223 RSISSEECCESCRAS1345554423223 

12 CSERSECCCSEREE1 424451 324444 CSERSECCCSEREE1424451324444 

13 RAERSECCCACCIIC1 535333 513333 RAERSECCCACCIIC1535333513333 

14 CISIISECCAECASC1 333333 444444 CISIISECCAECASC1333333444444 

15 CRSASSEECSSCIEE2 335553 333333 CRSASSEECSSCIEE2335553333333 

16 IIRASECCCCCIC1 444442 444444 IIRASECCCCCIC1444442444444 

17 EEARIASECCECSEC2 3555 444445 EEARIASECCECSEC23555444445 

18 EICRRSECCSECEEC2 333351 533333 EICRRSECCSECEEC2333351533333 

19 EACRRAAECIAERIE2 443353 432243 EACRRAAECIAERIE2443353432243 

20 SIIRSSEECCSCRAC2 355541 444555 SIIRSSEECCSCRAC2355541444555 

21 CISRRIICCICIIECI1 433333 333333 CISRRIICCICIIECI1433333333333 

22 CIRRISECCESCICC2 244432 443414 CIRRISECCESCICC2244432443414 

23 IRAIASECCSCCISE2 555343 344344 IRAIASECCSCCISE2555343344344 

24 IISSCEACAAE2 355533 553333 IISSCEACAAE2355533553333 

25     

26     

27     

28     

29     

30     
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Tabell 2 redovisar resultat av respondenternas personlighet med dennes arbetstillfredsställelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sex stycken av respondenterna visade sig ha lika många bokstäver i personkoden och detta har 

vi tagit med i resultatet, därför redovisar en del av respondenterna fler än en bokstav. Summan 

ger därför ett högre redovisat antal än respondenter. 

 

 

 

 

 

Respondent Personlighet Fråga 

g) 

Genomsnittliga 

arbetstillfredsställelsen 

01 C 1 4,3 

02 C 2 4 

03 C 1 3,6 

04 CS 2 3,8 

05 IEC 1 2 

06 E 1 5 

07 C 1 3,8 

08 E 2 4,8 

09 C 1 3,5 

10 CSA 2 2 

11 S 1 2,6 

12 E 1 3,5 

13 C 1 3 

14 C 1 4 

15 S 2 3 

16 C 1 4 

17 E 2 3,5 

18 EC 2 3,3 

19 EA 2 3 

20 SC 2 4,5 

21 I 1 3 

22 C 2 3,3 

23 C 2 3,6 

24 A 2 3,6 

    

Summa C=14, E=7, 

S=5, A=3, 

I=2 R=0 

1=12 

2=12 
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Tabell 3 redovisar det genomsnittliga värdet på frågorna 2 & 3 besvarade av respondenterna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 2 a – f, representerar faktorer som påverkar respondenternas arbetstillfredsställelse. 

Faktorerna i följd är, a) att personligheten matchar, b) fritiden är tillfredsställande, c) 

familjelivet givande, d) gemenskap med vänner i privatlivet, e) ekonomiska aspekten och f) att 

de inte ser arbetet som permanent. 

Fråga 3 a- f, representerar respondenternas arbetstillfredsställelse med de komponenter som 

ingår. Dessa i följd är, a) arbetskamrater, b) arbetsmiljön c) sättet kunskaperna används på, d) 

arbetsuppgifter och kompetenskrav, e) framtidsutsikterna i arbetet, f) arbetet som helhet.

Fråga         2         3  

   

a 3,5 4,0 

b 4,0 3,4 

c 4,7 3,3 

d 4,1 3,5 

e 3,7 3,4 

f 2,5 3,8 
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