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Sammanfattning 

Studier inom sociologi och Total Quality Management (TQM) har visat att anställda 

som är tillfredsställda i arbetet är mer motiverade att göra ett bra jobb, har god 

arbetsmoral och arbetar mer effektivt än de som inte är tillfredsställda. Syftet med denna 

kvantitativt inriktade uppsats var att finna huruvida klassposition på arbetsmarkanden, 

förtroende för ledningen och möjligheten att få hjälp av sina arbetskamrater är faktorer 

som förklarar sannolikheten att vara mycket tillfredsställd i sitt arbete. Klassposition 

definierades enligt klasschemat ”Erikson, Goldthorpe och Portocarero” (EGP) där de 

som har en tjänsterelation betraktades som högre tjänstemän och mellantjänstemän, de 

som hade ett blandat kontrakt sågs som lägre tjänstemän och att de som hade ett 

arbetskontrakt definierades som okvalificerade och kvalificerade arbetare.  En logistisk 

regression genomfördes på det amerikanska datamaterialet General Social Survey 

(GSS) från år 2010. 2044 individer ingick i datamaterialet varav 916 av dessa ingick i 

analyserna till följd av ett bortfall på 55 %. Resultaten från denna analys visade att det 

inte går att statistiskt säkerställa att klassposition har en inverkan på 

arbetstillfredsställelse, däremot är sannolikheten att vara mycket tillfredsställd i sitt 

arbete högre bland de individer som har mycket förtroende för sin ledning och de som 

instämmer att de i mycket hög grad kan få hjälp av sina arbetskamrater. Ytterligare 

faktorer som visade sig ha en inverkan på arbetstillfredsställelsen är ålder, inkomst och 

graden av autonomi i individens yrkesutövning.  Att nå kunskap om hur relationer till 

arbetstillfredsställelse ser ut, kan ses som en grundförutsättning för att det ska gå att 

utföra förändringar i arbetsmiljön med syfte att höja de anställdas trivsel. 

 

Nyckelord 

Arbetstillfredsställelse, EGP, klass, förtroende för ledning, hjälp av arbetskamrater, 

ålder, inkomst, autonomi, GSS 2010. 
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Inledning 

 

Arbetstillfredsställelse har spelat en viktig roll i forskning kring arbetsmarknaden under de 

senaste årtiondena. Bland de böcker som publicerats de senaste tio åren med arbetsgivare som 

målgrupp är arbetstillfredsställelse hos de anställda ett återkommande tema. Man talar bland 

annat om missnöje i arbetet, dess karakteristika och lösningar samt hur anställda med högre 

arbetstillfredsställelse är mer produktiva (Blanchard, Carew & Parisi-Carew, 2004). 

Arbetstillfredsställelse hos de anställda betraktas som en av de viktigaste faktorerna till 

kontinuerlig förbättring av organisationen. Studier har visat att anställda som är tillfredsställda 

är mer motiverade att göra ett bra jobb, har god arbetsmoral och arbetar mer effektivt än de 

som inte är det (Eskildsen & Dahlgaard, 2000). Dessa anställda är även mer engagerade i att 

producera tjänster eller varor av god kvalitet. Arbetstillfredsställelse är därför direkt kopplat 

till kvalitetsprocessen (Matzler & Renzl, 2006). Det tycks således finnas överväldigande 

empiri som pekar på vikten av att ha nöjda anställda då det påverkar organisationen positivt i 

flera steg. Mycket forskning och litteratur inom Total Quality Management (TQM) har 

fokuserat på detta område i hopp om att finna faktorer som påverkar de anställdas 

arbetstillfredsställelse. Det återstår emellertid att studera huruvida individens klassposition på 

arbetsmarkanden kan vara en sådan faktor och huruvida det förekommer variationer i 

arbetstillfredsställelsen till följd av detta. Kan det vara så att individer av högre klass på 

arbetsmarknaden, såsom högre tjänstemän, är mer tillfredsställda i sitt arbete än de som är av 

lägre klass, såsom lägre tjänstemän och arbetare till följd av att de har olika förväntningar på 

sitt arbete?  

Anställda som är missnöjda med sitt arbete inverkar negativt på sin organisations effektivitet 

och funktionalitet (Kalleberg, 1974). Utan nöjda och motiverade anställda är det svårt att 

producera produkter och tjänster i världsklass samt svårt att vinna nöjda och lojala kunder 

(Eskildsen & Dahlgaard, 2000). Forskning har visat att förtroende i arbetsplatsrelationer är av 

stor betydelse när det kommer till individens tillfredsställelse i sitt arbete. Förtroende för 

ledningen och förtroende för arbetskamrater i bemärkelsen att de är villiga att hjälpa till och är 

välvilligt inställda mot varandra, är viktiga faktorer som värderas av den anställde och har en 

betydande roll för trivseln på arbetsplatsen (Matzler & Renzl, 2006). 

I denna uppsats undersöks bland annat huruvida klassposition på arbetsmarknaden kan ha en 

inverkan på en individs tillfredsställelse i sitt arbete. Utifrån Matzler och Renzls (2006) 
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resonemang om vikten av förtroende för ledningen och arbetskamrater, studeras även om 

dessa faktorer kan ha en inverkan på arbetstillfredsställelsen. Att nå kunskap om hur dessa 

relationer till arbetstillfredsställelse möjligtvis ser ut, kan ses som en grundförutsättning för 

att det ska gå att utföra förändringar i arbetsmiljön med syfte att höja de anställdas trivsel. 

Från ett teoretiskt perspektiv, men även arbetsgivares perspektiv är det avgörande att 

identifiera faktorerna bakom arbetstillfredsställelse och att kontinuerligt studera det för att 

finna passande åtgärder som ska främja utvecklingen av de anställdas trivsel i arbetet (Matzler 

& Renzl, 2006).  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om klassposition på arbetsmarknaden har någon 

inverkan på individens arbetstillfredsställelse. Då det är möjligt att förtroende för ledningen 

och huruvida man kan få hjälp från sina arbetskamrater också har en inverkan på denna 

arbetstillfredsställelse, kommer dessa faktorers eventuella inverkan på utfallet också studeras. 

1. Förklaras skillnader i arbetstillfredsställelse av klassposition på arbetsmarknaden? 

2. Är individer som har förtroende för ledningen, mer tillfredsställda i sitt arbete än de 

som inte har det? 

3. Är individer som kan få hjälp av sina arbetskamrater, mer tillfredsställda i arbetet än 

de som inte kan få det? 

Avgränsningar 

Analyserna i denna uppsats baseras på amerikanska data och resultaten berör därmed främst 

amerikanska förhållanden. Resultaten kan således inte generaliseras till övriga världen och 

framförallt inte till länder som i stor utsträckning skiljer sig från USA. Då det material som 

används kommer från General Social Survey (GSS) har vissa avgränsningar i bemärkelsen 

vilka variabler som ingår i datamaterialet redan gjorts. Variabler som exempelvis hur psykiskt 

krävande och hur omväxlande arbetet är, ingår inte i denna uppsats eftersom respondenterna i 

GSS inte besvarat dessa frågor. Det har tyvärr inte varit möjligt att påverka denna form av 

avgränsning och den inverkan som de kunnat ha på arbetstillfredsställelse. 
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Teori och tidigare forskning 

Arbetstillfredsställelse och klassposition på 

arbetsmarknaden 

Arbetstillfredsställelse som begrepp kan vara tämligen lätt att förstå då dess språkliga 

innebörd talar om en tillfredsställelse i arbetet. Begreppet är i de flesta arbetsorganisationer en 

återkommande del av den dagliga diskursen, men dess faktiska innebörd är inte en 

självklarhet. Locke (1969) ser arbetstillfredsställelse som ett behagligt känslotillstånd som 

tillkommer av bedömningen att det egna arbetet uppnår eller underlättar erhållandet av de 

egna arbetsidealen. Arbetstillfredsställelse, eller dess motsats, missnöje, är funktioner av det 

upplevda förhållandet mellan vad en individ vill erhålla från sitt arbete och vad den upplever 

att arbetet faktiskt erbjuder eller innebär. Hultin (1996) definierar arbetstillfredsställelse på 

liknande sätt när hon säger att det handlar om matchningen mellan vad individen kräver och 

förväntar sig av sitt arbete.  

Arbetstillfredsställelse kan, med grund i ovanstående resonemang kring vad som betraktas 

som arbetstillfredsställelse, skilja sig mellan de som befinner sig högre upp i 

arbetsmarknadshierarkin, såsom högre tjänstemän, och de som befinner sig lägre ner, såsom 

exempelvis arbetare. Detta eftersom de kan tänkas ha olika arbetsideal. Deras 

utbildningsbakgrund ser förmodligen annorlunda ut, där högre tjänstemän ofta gjort en 

medveten investering i en viss utbildning för att möjliggöra en viss tjänst. Det är möjligt att 

deras arbetstillfredsställelse är högre än arbetares till följd av deras möjligheter att nå sin 

tjänst och därmed arbetsideal på annat sätt.  

Erikson och Goldthorpes (1992) klasschema ”Erikson, Goldthorpe och Portocarero” (EGP) 

klassificerar individer i olika grupper på basis av deras arbetsmarknadsposition. Den primära 

distinktionen som görs i EGP är mellan 1) arbetsgivare 2) egenföretagare och 3) anställda 

(Rose, Harrison & Pevalin, 2010). I denna uppsats kommer fokus ligga på de anställda, vilka 

de delar upp i tre kategorier: de som har en tjänsterelation, de som har ett blandat kontrakt 

samt de som har ett arbetskontrakt. Begreppen representerar konceptuella former av 

anställning som grundas i och har effekt på individens arbetsvillkor samt arbetsform. 

Berglund och Schedin (2002) beskriver i sin tur dessa former av anställning på så sätt de som 

har en tjänsterelation kan betraktas som högre tjänstemän och mellantjänstemän, att de som 
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har ett blandat kontrakt kan ses som lägre tjänstemän och att de som har ett arbetskontrakt 

som okvalificerade och kvalificerade arbetare.  

Anställda vars förhållande till arbetsgivaren karakteriseras av kontinuerliga belöningar såsom 

regelbundna löneökningar och säkrare anställningar har en tjänst som faller inom ramen för 

tjänsterelationer. Det är vanligtvis svårt för arbetsgivare att granska och övervaka dessa 

anställda då deras arbete ofta innehåller en hög grad av autonomi
1
, men även kvalificerade 

arbetsuppgifter. Dessa tjänstemän har även hög grad av företagsspecifik kompetens. Anställda 

med arbetskontrakt skiljer sig från tjänsterelationer då deras tjänst präglas av sämre 

löneutvecklingar och osäkrare anställningar, men även lägre företagsspecifik kompetens. 

Arbetet innehåller ofta standardiserade arbetsuppgifter och en bestämd arbetstakt, vilket gör 

att arbetet lätt kan granskas och övervakas (Erikson & Goldthorpe, 1992). Individer med 

blandade kontrakt hamnar, i simpla termer, mellan dessa två klassmotsatser. 

Det är som sagt möjligt att arbetstillfredsställelsen skiljer sig åt mellan individer med olika 

klasser på arbetsmarknaden då de kan tänkas ha olika arbetsideal.  Tjänsterelationer innehåller 

vidare element av förtroende mellan anställd och arbetsgivare, vilket skulle kunna öka 

sannolikheten att tillfredsställelse i arbetet utvecklas hos dessa högre tjänstemän. Den 

anställde kan få en känsla av delaktighet då den organisatoriska hierarkin blir mindre påtaglig 

i det dagliga arbetet. De anställda vars tjänst präglas av villkoren för blandade kontrakt och 

arbetskontrakt kan dock antas känna mindre tillfredsställelse i sitt arbete då det 

organisatoriska avståndet mellan de själva och arbetsgivaren är längre. Sämre villkor och 

mindre kontakt med arbetsgivaren kan leda till känslor av mindre delaktighet och missnöje i 

arbetet. Tjänster som betraktas som blandade kontrakt och arbetskontrakt präglas ofta av 

sämre karriärs- och löneutveckling, men även sämre arbets- och anställningsvillkor än de som 

faller inom ramen för en tjänsterelation. Till följd av dessa faktorer är det således sannolikt att 

de som innehar en högre klassposition på arbetsmarknaden, är mer tillfredsställda i sitt arbete 

än de som innehar en lägre sådan. 

Bihagen och Nermo (2012) har genom att titta på svenska SCB:s klassindelning 

Socioekonomisk Indelning (SEI), delat in individer i arbetskontrakt, blandade kontrakt och 

tjänsterelationer. För att klassindela i enlighet med detta SEI behövs information om yrke, 

uppgift om man är egenföretagare eller anställd och gärna vad de huvudsakliga 

arbetsuppgifterna består av (Statistiska centralbyrån, 2013). I denna uppsats ämnas en 

                                                        
1 Självstyre i arbetet. 
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liknande uppdelning göras. Då datamaterialet kommer från USA används inte SCB:s SEI. Här 

klassindelar man istället respondenterna enligt Socioeconomic Index (SEI)
2
 och Occupational 

Prestige Score. Occupational Prestige Score är ett internationellt jämförbart 

klassindelningsschema som används i ett flertal länder. Här bestäms individens klass utifrån 

den beundran och respekt som samhället tillskriver dennes yrkestitel (Ganzeboom, De Graaf, 

Treiman, 1992). Ett lägre värde indikerar sämre prestige och lägre klass, med det motsatta 

gällande ett högre värde. Det lägsta värdet som kan antas är 0 och det högsta är 100 (Nakao & 

Treas, 1990). Klassindelningen är baserad på 85 studier av prestige i 60 olika länder, 

inklusive Sverige. Denna klassindelning har även visat sig vara bestående över tid och länder 

(Bihagen & Nermo, 2012).  I relation till EGP är Occupational Prestige Score ett mått som 

bättre kan liknas vid SCB:s SEI, då det i likhet med SEI främst tar hänsyn till vilket yrke 

individen har för att möjliggöra klassindelning. Det är därmed den variabel som kommer 

användas i denna uppsats. En poäng-gräns kommer dras för att särskilja de som kan betraktas 

inneha en högre tjänsteposition enligt Occupational Prestige Score, från de som kan bedömas 

vara av lägre klass. Gränsen preciseras utifrån poängmedelvärden för yrken som kan betraktas 

som högre tjänstepositioner.   

Förtroende för ledningen och hjälp från 

arbetskamrater 

I Sverige har forskning kring olika faktorers inverkan på arbetstillfredsställelsen bland annat 

fokuserat på arbetssituation, kön, ålder och utbildning (Hultin, 1996). I studier av Hultin 

(1996) kunde inga skillnader mellan könen statistiskt säkerställas, men analysen påvisade att 

ålder och utbildningsnivå är faktorer som kan förklara skillnader i arbetstillfredsställelse. 

Resultaten visade att äldre är mer nöjda än yngre samt att individer med högre utbildning är 

mindre tillfredsställda än de med lägre utbildning. Som förklaring till resultatet resonerar 

Hultin (1996) att äldre individer och individer med lägre utbildning har mindre förväntningar 

på sitt arbete i jämförelse med äldre individer och individer med högre utbildning, vilket gör 

att det sker en matchning mellan förväntningar och vad de kräver av sitt arbete. Här är 

forskningen begränsad i bemärkelsen att ett flertal olika faktorer inte inkluderats i analyserna, 

däribland förtroende i arbetsplatsrelationer. Forskning av Matzler och Renzl (2006), har 

                                                        
2 Socioekonomisk Indelning och Socioecnomic Index förkortas båda som SEI. De bygger emellertid på olika 

principer och olika faktorer tas i beaktande vid klassindelning. De ska därför inte förväxlas. 
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nämligen funnit en relation mellan förtroende i arbetsplatsrelationer och 

arbetstillfredsställelse. De fann i sin analys stöd för att individens förtroende för sin ledning 

och sina arbetskamrater, har effekt på huruvida man känner sig tillfredsställd i sitt arbete eller 

inte. De teoretiserar att individer känner sig säkrare och har mer positiva attityder till sitt 

arbete när det finns förtroende i relationerna till såväl ledning som arbetskamrater på 

arbetsplatsen. 

Det finns en mängd studier utöver Martzler och Renzl (2006) som empiriskt stödjer 

antagandet att relationen mellan den anställde och dennes arbetsgivare är av betydelse för 

arbetstillfredsställelsen. Detta är viktigt att poängtera då Matzler och Renzls (2006) baseras på 

begränsad data i form av ett litet urval (131 individer) från ett företag inom energisektorn. 

Lagace (1991) har bland annat funnit att arbetstillfredsställelse är högre bland de anställda 

som anser att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan de själva och arbetsgivaren. 

Förtroende möjliggör samarbete, främjar nätverksbaserade former av organisering, minskar 

konflikter och främjar effektiva lösningar på kriser, vilka alla är faktorer av betydelse för 

tillfredsställelsen på jobbet (Rousseau, Sitkin, Burt & Camerer, 1998). I syfte att utöka 

kunskapen kring vad som påverkar tillfredsställelsen i arbetet testade Matzler och Renzl 

(2006) hypotesen att även förtroende för arbetskamrater spelar en stor roll i relation till detta. 

De argumenterade för att förtroende i det här sammanhanget innebär en förväntan att en 

arbetskamrat kommer att agera välvilligt, men involverade även ett beroendeförhållande då 

den anställde kommer påverkas av sin arbetskamrats beteende.    

Matzler och Renzls (2006) fann slutligen i sin analys empiriskt belägg för att förtroende 

mellan individen och dennes arbetskamrater har en inverkan på arbetstillfredsställelsen. 

Resultatet är intressant i detta sammahang då en av frågeställningarna i denna uppsats är 

huruvida möjligheten att få hjälp av arbetskamrater påverkar tillfredsställelsen i arbetet eller 

inte. Även här handlar det om förtroende i bemärkelsen att den anställde har förtroende för att 

dennes arbetskamrater kommer att hjälpa till om det så behövs, men det handlar även om 

möjligheten att man rent praktiskt kan få hjälp av andra på arbetet. I den här uppsatsen är ett 

förväntat resultat att arbetstillfredsställelse är starkt relaterat till möjligheten att få hjälp av 

sina arbetskamrater. 
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Definitioner 

En del av de begrepp som genomgående används i uppsatsen kan med fördel förtydligas. 

Klassposition på arbetsmarknaden refererar till individens klass utifrån klasschemat ”Erikson, 

Goldthorpe och Portocarero” (EGP). Position definieras utifrån typ av arbete och villkoren för 

detta arbete. Det finns tre olika klasser; tjänsterelation, blandade kontrakt och arbetskontrakt.  

Individer som faller inom ramen för en tjänsterelation är de som innehar högst klass på 

arbetsmarknaden. Därefter följer de med blandade kontrakt och arbetskontrakt. 

Arbetstillfredsställelse syftar till hur tillfredsställd en individ är med sitt arbete och 

tillkommer vid bedömningen att arbetet uppfyller de förväntningar som individen har på detta 

arbete. Vid en diskrepans mellan förväntningar och upplevelser av vad tjänsten innebär, 

uppkommer missnöje med arbetssituationen. Denna definition av arbetstillfredsställelse kan 

ses som en förening av Lockes (1969) och Hultins (1996) definitioner.  

Metod och data 

Det datamaterial som används i studien kommer från ”General Social Survey” (GSS) från år 

2010. GSS har sedan 1972 studerat sociala förändringar i det amerikanska samhället. Det är 

sponsrat av programmet för sociologi på ”the National Science Foundation” som är en 

oberoende institution som sponsrar grundläggande forskning (General Social Survey, 2013; 

National Science Foundation, 2013). Datainsamlingen i GSS sker genom kvantitativa 

intervjuer, vilka främst sker ansikte mot ansikte, men i vissa fall på telefon om det är svårt att 

få tag på en respondent från urvalet. Urvalvet sker slumpmässigt och urvalsramen är individer 

över 18 år som inte straffats genom frihetsberövande. Det finns ingen övre åldersgräns 

(Muennig, Johnson, Kim, Smith & Rosen, 2011). Datamaterialet från år 2010 består av 2044 

individer, varav 916 av dessa ingår i det slutgiltiga datamaterialet till följd av ett bortfall på 55 

%.  
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Variabler och omkodningar 

Beroende variabel 

Den beroende variabeln arbetstillfredsställelse utgick från frågan : “On the whole, how 

satisfied are you with the work you do -- would you say you are very satisfied, moderately 

satisfied, a little dissatisfied, or very dissatisfied?” Respondenterna har alltså fått gradera sin 

”job satisfaction in general” (arbetstillfredsställelse generellt), på en skala mellan ett till fyra 

(1-4). Variabeln dikotomiserades så att svarsalternativ ett kodades till 1 = ”Mycket 

tillfredsställd” och svarsalternativ två, tre och fyra kodades till 0 = ”Mindre tillfredsställd”.  

Oberoende variabler 

Den första oberoende variabeln som är av intresse för frågeställningarna i denna uppsats är 

individens klassposition. Här används variabeln för respondents Social Occupational Prestige 

för att särskilja de individer som innehar en högre klassposition från de som har en lägre 

sådan. Variabeln är kodad i enlighet med 1980 Census Occupational Scheme där minmum 

värdet är 0 och maximum värdet är 100 (Nakao & Treas, 1990). Poäng-medelvärdet som 

tilldelats administrativa, chef- och direktörsyrken är 53.52. Medelvärdet som tilldelats 

professionella specialinriktade yrken
3
 är 64.38 (University of Colorado, 2007). I enlighet med 

dessa medelvärden har gränsen för vad som betraktas som högre tjänstemän dragits vid 53 då 

inga decimaler skett i kodningen i GSS. Det lägsta värdet som finns i datasetet är 17 och det 

högsta är 86. Alla respondenter som har ett Occupational Prestige Score som är lika med eller 

överstiger 53 har således kodats som 1, vilket betraktas som en tjänsterelation. Alla andra 

yrken, vars poäng understiger detta gränsvärde, har kodats som 0. Dessa individer har således 

en lägre klassposition på arbetsmarknaden. 

Den andra oberoende variabeln som används i den logistiska regressionen är huruvida man 

har förtroende för sin ledning eller inte. Respondenterna har fått gradera hur mycket de håller 

med om följande påstående: ”I trust the management at the place where I work” på en skala 

från ett till fyra (1-4)
4
. Variabeln kodades om till en dikotom dummyvariabel där värde ett 

kodades till 1 = ”Instämmer i mycket hög grad” och svarsalternativ två, tre och fyra kodades 

till 0 = ”Instämmer i mindre grad”.  

                                                        
3 Som exempelvis arkitekter, statistiker och fysiker.  

4 1 = Strongly agree 2 = Agree 3 = Disagree 4 = Strongly disagree. 
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Den sista oberoende variabeln som ingår i frågeställningarna är huruvida respondenten kan få 

hjälp av sina arbetskamrater om det skulle behövas: ”The people I work with can be relied on 

when I need help”. Svarsalternativen varierade på en skala från 1-4
5
 och kodades om till en 

dikotomiserad dummyvariabel där värde ett kodades till 1 = ”Stämmer i mycket hög grad” 

och värde två, tre och fyra kodades till 0 = ”Stämmer i mindre grad”.   

Kontrollvariabler 

I analysen ska även ett antal kontrollvariabler ingå. Dessa är respondentens ålder, kön, 

utbildning, inkomst och graden av autonomi i det egna arbetet. Syftet är att kontrollera 

huruvida dessa variabler kan ha en inverkan på arbetstillfredsställelsen eller inte. 

Könsvariabeln hade i originaldata två värden där 1 var kodad som man och 2 var kodad som 

kvinna. Denna variabel kodades om så att kvinna fick värde 0 och därmed blev 

referenskategori, medan mannen behöll sitt ursprungliga värde. Utbildningsvariabeln är i GSS 

kodad som en kvalitativ variabel med fem olika steg
6
. Skolsystemet i USA skiljer sig från 

skolsystemet i Sverige och vissa utbildningssteg kan inte direkt översättas till de 

utbildningsformer som erbjuds här. När elever går i High School i USA är de mellan 14-18 år 

gamla. I Sverige finns det ingen sammanhängande utbildning som varar mellan dessa år. 

Närmast rent åldersmässigt ligger gymnasium, som erbjuds elever mellan 16-19 år. Junior 

College är en utbildningsform som följer High School. Det är en 2-årig utbildning som kan 

leda till en högskoleexamen, men utbildningen bedrivs inte vid universitet. Bachelor är en 3-

4-årig grundutbildning på universitetsnivå och Graduate är en påbyggnadsutbildning som 

vanligtvis är två år. Dessa två utbildningar på universitetsnivå kan liknas vid de kandidat- och 

masterexamen man kan få vid svenska universitet. Eftersom det inte går att direkt översätta 

alla utbildningsformer till svenska motsvarigheter, kommer utbildningsvariabeln i samtliga 

analyser presenteras på engelska. 

Inkomstvariabeln i GSS är en variabel som enligt GSS Methodological Report 101 (Hout, 

2004) ligger på kvotnivå. Frågan är emellertid ställd med kategorier som särskiljs av 999 

amerikanska dollar som svarsalternativ, det vill säga på ordinalskalenivå. Respondenterna har 

angett den inkomstkategori som de faller inom, med grund i deras åsinkomst från året innan 

intervjun, i detta fall deras inkomst år 2009. Därefter har man i GSS tagit mittenvärdet på 

varje kategori (med undantag för den högsta kategorin där man själv fått ange värde) för att 

                                                        
5 1 = Very true 2 = Somewhat true 3 = Not too true 4 = Not at all true. 
6 0 = Less than high school 1 = High school 3 = Junior College 4 = Bachelor 5 = Graduate. 
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använda variabeln som kvotvariabel, vilket presenteras i datamaterialet. Eftersom frågan är 

ställd på ordinalskalenivå och inte på kvotnivå, kan man ifrågasätta huruvida detta är korrekt. 

För att hantera denna variabel har samtliga inkomstkategorier delats upp i tre klasser: låg-, 

medel- och höginkomsttagare. Uppdelningen har skett med hänsyn till fördelningen i 

datamaterialet med syfte att ha ungefär lika många respondenter i varje klass. De respondenter 

som tjänar mellan $259-$8418 per år har kodats som 1 = ”Låginkomsttagare”. De som tjänar 

mellan $9713-$23310 per år har kodats som 2 = ”Medelinkomsttagare”. Avslutningsvis har 

de respondenter som tjänar mellan $28490-$109525 per år kodats som 3 = 

”Höginkomsttagare”. 

Avslutningsvis baseras autonomi-variabeln, som handlar om självstyre i arbetet, på följande 

fråga i GSS 2010: ”I am given a lot of freedom to decide how to do my own work”. Denna 

variabel varierade på en skala mellan ett och fyra (1-4)
7
. Autonomi-variabeln kodades till en 

dikotom dummyvariabel där värde ett kodades till 1 = ”Stämmer i mycket hög grad” och 

svarsalternativ två, tre och fyra kodades till 0 = ”Stämmer i mindre grad”. 

Analysmetod 

Den metod som används för att undersöka frågeställningarna är logistisk regressionsanalys, då 

linjär regressionsanalys betraktades som olämplig för detta. Linjär regressionsanalys (OLS) 

som analysmetod förutsätter en kvantitativ beroende variabel. Då den beroende variabeln 

arbetstillfredsställelse låg på ordinalskalenivå med fyra olika svarsalternativ i sin 

ursprungsform, kunde den inte betraktas som kvantitativ. Siffrorna 1-4 kunde inte sägas 

motsvara skalsteg på en kvantitativ skala, snarare utgjorde variabelvärdena beteckningar av 

kvalitativa egenskaper. Med grund i detta gjordes en dikotomisering av den beroende 

variabeln arbetstillfredsställelse, vilket möjliggjorde en logistisk regression. Det är en teknik 

som passar sociologiska frågeställningar där den beroende variabeln är dikotom
8
. Den 

logistiska regressionen undersöker sannolikheten för arbetstillfredsställelse, men det går inte 

att tala om orsakssamband. Det går således inte att säga att en viss faktor orsakar 

arbetstillfredsställelse, men man kan säga att den ökar eller minskar sannolikheten för det. Att 

det inte går att tala om orsakssamband är en brist med denna form av analysmetod. 

 

                                                        
7 1 = Very true 2 = Somewhat true 3 = Not too true 4 = Not at all true. 
8 En variabel som enbart kan anta två värden. 
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Resultat 

Det huvudsakliga syftet med den kvantitativa analysen var att få en bild av vad som påverkar 

sannolikheten att en anställd är tillfredsställd i sitt arbete. Nedan följer tabeller och diagram 

som visar distributionen i datamaterialet från GSS år 2010. Inledningsvis visar tabell 1 

deskriptiv statistik över kategoriska variabler. Därefter följer lämpliga diagram i relation till 

uppsatsens frågeställningar samt den logistiska regressionsanalysen och dess tolkning.  

Antalet respondenter som ingår i analysen är 916 stycken. Medelåldern för dessa respondenter 

är 43,49 år och standardavvikelsen är 13,75 år. Den yngsta respondenten är 19 år gammal och 

den äldsta är 88 år gammal. Tabell 1 visar att det råder en relativt jämn könsdistribution i 

datamaterialet. Ser man till respondenternas utbildning har drygt hälften angett sin högsta 

avslutade utbildning som en High School utbildning. Därefter har en större andel av de 

respondenter som kvarstår högst avslutat sin Bachelor. Majoriteten av respondenterna faller i 

klassen medelinkomsttagare. Drygt en fjärdedel av respondenterna kan betraktas som högre 

tjänstemän, resterande är av lägre klass. 
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Tabell 1. Beskrivning av variabler (n=916) 

Variabel  Antal Procent (%)   

Kön 

Män 

Kvinnor 

  

420 

496 

 

45,9% 

54,1% 

  

Högsta avslutade utbildning 

Less than High School 

High School 

Junior College 

Bachelor 

Graduate 

Inkomst 

Låginkomsttagare 

Medelinkomsttagare 

Höginkomsttagare 

Klass 

Tjänsterelation 

Blandat-/Arbetskontrakt 

Arbetstillfredsställelse 

Mycket tillfredsställd 

Lite tillfredsställd 

Förtroende för ledning 

Mer förtroende 

Mindre förtroende 

Kan få hjälp av arbetskamrater 

Stämmer mycket 

Stämmer mindre 

Autonomi 

Mycket autonomi 

Mindre autonomi 

  

87 

427 

79 

197 

126 

 

268 

353 

295 

 

225 

691 

 

409 

507 

 

271 

645 

 

459 

457 

 

505 

411 

 

9,5% 

46,6% 

8,6% 

21,5% 

13,8% 

 

29,3% 

38,5% 

32,2% 

 

24,6% 

75,4% 

 

44,7% 

55,3% 

 

29,6% 

70,4% 

 

50,1% 

49,9% 

 

55,1% 

44,9% 
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Ser man till arbetstillfredsställelsen är det ganska jämnt fördelat mellan de som anser sig vara 

mycket tillfredsställda och de som anser sig vara mindre tillfredsställda. Drygt en tredjedel av 

respondenterna instämmer i mycket hög grad att de har förtroende för ledningen, medan en 

majoritet instämmer i mindre grad. Omkring hälften av respondenterna anser att de i mycket 

hög grad kan få hjälp av sina arbetskamrater, de resterande 49,9 procenten av respondenterna 

anser att detta stämmer i mindre grad. Avslutningsvis instämmer 55,1 procent av 

respondenterna i mycket hög grad att de har frihet i sin yrkesutövning, medan de resterande 

anser att detta stämmer i mindre grad. 

Tabell 2 visar att majoriteten av respondenterna som faller inom klasserna blandade kontrakt 

och arbetskontrakt är mindre tillfredsställda i sitt arbete. Omkring 40 % av individerna i 

denna kategori, instämmer emellertid i att de är mycket tillfredsställda i sitt arbete. 

 

Tabell 2. Andel arbetstillfredsställda i respektive klass (n=916) 

 

Bland de personer som har en tjänsterelation (högre tjänstemän) är en svag majoritet mycket 

tillfredsställda i sitt arbete. Den procentuella skillnaden mot de som mindre tillfredsställda är 

emellertid liten. Tabellen antyder även att individer med en lägre klassposition på 

arbetsmarknaden, i större utsträckning är mindre tillfredsställda, än de med en högre 

klassposition. Sambandet pekar således på ett samband mellan klass och 

arbetstillfredsställelse, där de med högre klassposition är mer tillfredsställda i sitt arbete, än 

de av lägre klass.  
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Tabell 3 visar sambandet mellan arbetstillfredsställelse och förtroende för ledningen. Här 

syns det tydligt att de som har mindre förtroende för ledningen, i större utsträckning är 

mindre tillfredsställda i sitt arbete. De som har mycket förtroende för sin ledning är i 

jämförelse med detta, i mycket större utsträckning mycket tillfredsställda i sitt arbete.  

  

Tabell 3. Andel arbetstillfredsställda som har förtroende för sin 

ledning (n=916) 

 

 

 

Resultatet visar att det tycks finnas ett samband mellan arbetstillfredsställelse och förtroende 

för ledningen, där de som har mycket förtroende för ledningen i större utsträckning trivs 

mycket bra i sitt arbete. 
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Tabell 4. Andel arbetstillfredsställda och den grad de anser sig 

kunna få hjälp av sina arbetskamrater (n=916) 

 

Tabell 4 visar att de individer som anser att de i mindre grad kan få hjälp av sina 

arbetskamrater, i större utsträckning är mindre tillfredsställda i sitt arbete. Detta står i kontrast 

till de som instämmer att de i mycket hög grad kan få hjälp av sina arbetskamrater. Bland de 

som svarat att de i mycket hög grad kan få hjälp av sina arbetskamrater, är det ett flertal som 

är mycket tillfredsställda i sitt arbete, än de som är mindre tillfredsställda. 

Resultatet visar att det finns en relation mellan trivsel i arbetet och huruvida man kan få hjälp 

av arbetskamrater eller inte, där de som anser att de i mycket hög grad kan få hjälp av sina 

arbetskamrater är mer tillfredsställda, än de som inte kan få det.  

Logistisk regressionsanalys 

Inledningsvis visar den logistiska regressionen på ett samband mellan klass och 

arbetstillfredsställelse där de som har en tjänsterelation sannolikt är mer tillfredsställda i sitt 

arbete, än de som har blandade kontrakt eller arbetskontrakt. Skillnaden är statistiskt 

säkerställt. 

Sambandet mellan klass och tillfredsställelse kvarstår likväl i modell 2 när förtroende för 

ledningen läggs till i regressionen. Resultatet från denna modell visar att allt annat lika, ökar 

sannolikheten att vara tillfredsställd i sitt arbete om individen upplever att den har mycket 

förtroende för sin ledning, jämfört med om man inte har det. Resultatet är statistiskt 

tillförlitligt med 99 procents säkerhet. 
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Tabell 4. Sannolikheten att vara mycket tillfredsställd 

(oddskvoter i varje kolumn, n=916)9 

Oberoende variabler       Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Klass (1 = tjänsterelation)  1,749*** 1,605** 1,516* 1,380 

Förtroende för ledning 

(1=mycket) 

 - 4,340*** 3,610*** 2,952*** 

Hjälp från kamrater 

(1=mycket) 

Ålder 

 - 

 

- 

- 

 

- 

3,016*** 

 

- 

 2,744*** 

 

1,020** 

Kön (1=man)  - - - ,884 

Utbildning 

Mindre än High School 

High School 

Junior College 

Bachelor 

Graduate (ref) 

Inkomst 

Låginkomsttagare 

Medelinkomsttagare 

Höginkomsttagare (ref) 

Autonomi (1=mycket) 

  

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

1,156 

1,056 

,735 

,936 

- 

 

,541** 

,582** 

- 

,916*** 

Pseudo-R
2
 (Nagelkerke) 

Konstant 

 

 

,019 

,702 *** 

0,148 

,464*** 

,221 

,280*** 

,302 

,125*** 

 

***=p<.001 **=p<.01 *=p<.05
10

 

                                                        
9 Ingen kurvlinjäritet förelåg för variabeln ålder. Interaktionseffekter förelåg inte för varken klass och inkomst 

eller kön och inkomst. En låg grad av multikollinearitet (R2K ,215) förelåg mellan utbildning och klass 

respektive inkomst och klass (R2K ,078). 
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I modell 3 läggs variabeln som handlar om huruvida man kan få hjälp av sina arbetskamrater 

eller inte till i regressionen. Resultatet visar att det finns ett samband mellan detta och graden 

av tillfredsställelse i arbetet, där sannolikheten att vara mycket tillfredsställd ökar om man i 

mycket hög grad instämmer i att man kan få hjälp av sina arbetskamrater. Klassvariabeln 

visar på samma relation till arbetstillfredsställelse, där sannolikheten att vara mycket 

tillfredsställd i sitt arbete är högre om man har en tjänsterelation, än om man har ett blandat 

kontrakt eller arbetskontrakt. Även här visar resultatet att sannolikheten att vara tillfredsställd 

i arbetet är högre om man har mycket förtroende för ledningen, än om man inte har det.   

I logistiska regressioner används Pseudo-R
2
 som ett mått på modellens passform. I den sista 

modellen visar Pseudo-R
2
 att 30,2 % av den totala informationen kan föras tillbaka på de åtta 

oberoende variablerna. Log-likelihoodvärdet har således minskat med 30,2%  vilket innebär 

att modellen tycks förklara en hyfsad stor del av variationen. Här syns det att klass, vid allt 

annat lika, inte har ett statistiskt säkerställt samband med sannolikheten att vara mycket 

arbetstillfredsställd. Detsamma gäller kontrollvariablerna kön och utbildning. En tänkbar 

förklaring till att klass förlorar sin signifikans är den multikollinearitet
11

 som föreligger 

mellan klass och inkomst. När den logistiska regressionen körs utan inkomstvariabeln förblir 

klass nämligen signifikant. Trots att R
2
K

12
 värdet mellan klass och utbildning är högre, förblir 

klass icke-signifikant vid uteslutning av utbildningsvariabeln. Graden av multikollinearitet är 

emellertid liten i båda fallen och understiger det kritiska värdet på 0,75. Storleken på 

standardfelet bör därmed inte vara problematiskt. Eftersom modellen enbart används för att 

göra prediktioner och inte fokuserar på de enskilda oddskvoternas storlek, är det inte 

nödvändigt att utesluta någon av dessa oberoende variabler från modellen. Närvaron av 

multikollinearitet försämrar inte modellens prediktiva förmåga och modellen är inte sämre än 

vad den skulle varit om en av dessa oberoende variabler uteslutits (Edling & Hedström, 

2003).  

Sambandet från tidigare modeller gällande förtroende och hjälp från arbetskamrater kvarstår i 

den sista modellen. Ålder är den enda kvantitativa variabeln i modellen. Den är dessutom 

statistiskt signifikant. Oddskvoten överstiger 1 och antyder att sannolikheten att vara mycket 

tillfredsställd i sitt arbete ökar ju äldre personen är. En kompletterande analys med ålder i 

                                                                                                                                                                             
10 Stjärnorna representerar signifikansnivåer. Dessa nivåer uppger den procentuella sannolikheten för att ett 

samband är en effekt av slumpen.  

11 Multikollinearitet innebär att två eller flera oberoende variabler korrelerar med varandra. 

12 R2K är ett korrelationstest mellan två oberoende variabler. 
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kvadrat var icke-signifikant, vilket innebär att den positiva ålderseffekten inte är avtagande 

och därmed inte kurvlinjär. Autonomi-variabeln visar att sannolikheten att vara mycket 

tillfredsställd ökar om personen upplever att den har mycket frihet i sin yrkesutövning, 

jämfört med om den inte har det. Avslutningsvis visar den klassindelade inkomstvariabeln att 

sannolikheten att vara mycket tillfredsställd i sitt arbete är mindre om man är låg- eller 

medelinkomsttagare, i jämförelse med om man är en höginkomsttagare. Resultatet pekar 

således på ett samband mellan arbetstillfredsställelse och inkomst i form att de som har högre 

lön, mer sannolikt känner sig mycket tillfredsställda. 

Diskussion 

Det övergripande syftet med föreliggande uppsats var att undersöka hur klassposition på 

arbetsmarknaden, förtroende för ledningen och hjälp från arbetskamrater inverkar på 

tillfredsställelse i arbetet. För att undersöka syftet och besvara frågeställningarna genomfördes 

bivariata analyser som visades i diagram samt en logistisk regression.  

Med grund i klasschemat EGP (Erikson & Goldthorpe, 1992) som diskuterar klassposition på 

arbetsmarknaden antogs det detta skulle ha en inverkan på arbetstillfredsställelse. Det 

argumenterades att de med en högre klassposition sannolikt trivs bättre i sitt arbete. Resultatet 

från den sista modellen i regressionen gör att det inte går att säga att klass har en given effekt 

på arbetstillfredsställelse, då effekten som påvisas i denna analys kan vara ett resultat av 

slumpen. Skillnader i arbetstillfredsställelse kan således inte med statistisk säkerhet förklaras 

av klassposition på arbetsmarknaden. Det kan finnas ett flertal förklaringar till detta resultat. 

Det kan vara så att signifikanta resultat uteblir till följd av ett för litet urval, men det kan 

likväl vara så att det argumenterade sambandet inte existerar. Arbetstillfredsställelse 

uppkommer enligt definitioner av Locke (1969) och Hultin (1996), vid en matchning av vad 

individen vill erhålla från sitt arbete och dennes upplevelse av vad det faktiskt innebär. Det 

kan vara så att högre tjänstemän har större förväntningar på sitt arbete, än de av lägre klass, 

vilket skulle medföra missnöje om dessa förväntningar inte införlivas. Därmed skulle 

sambandsriktningen kunna se annorlunda ut. Ytterligare studier behövs för att medföra klarhet 

i hur relationen mellan klass och arbetstillfredsställelse ser ut.  
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I samband med diskussionen kring klass kan man resonera kring klassindelningen av 

respondenterna och huruvida den operationaliserade klassvariabeln kan medföra ett 

validitetsproblem. Indelningen av respondenterna i tjänsterelationer och blandade- samt 

arbetskontrakt skedde med grund i poängmedelvärden för administrativa, chef- och 

direktörsyrken samt professionella specialinriktade yrken. Dessa betraktades således som 

högre tjänstemannayrken. Detta är en obeprövad indelning som skedde med inspiration av 

Bihagen och Nermos (2012) samt Berglund och Schedins (2002) klassindelning. Då det är en 

obeprövad indelning finns det risk för att den operationaliserade variabeln inte speglar det 

som det anses beteckna. Detta kan betraktas som en möjlig svaghet i denna uppsats. Det bör 

dock betonas att Occupational Prestige Score är en klassindelning som ganska naturligt kan 

relateras till EGP. Högre värden representerar en högre klass och ett mer prestigefullt yrke, 

vilka ofta innehar bättre karriär- och löneutveckling, men även bättre arbets- och 

anställningsvillkor. Dessa faktorer är vad som utmärker individer med yrken som faller inom 

ramen för en tjänsterelation. Det är med grund i detta som det gjordes en indelning av 

respondenterna i enlighet med EGP.  

Den slutgiltiga modellen i den logistiska regressionen visar på statistiskt säkerställda samband 

mellan förtroende för ledningen och sannolikheten att vara mycket tillfredsställd i sitt arbete. 

De individer som anser att de har mycket förtroende för sin ledning är sannolikt mycket 

tillfredsställda i sitt arbete. Resultaten i den här undersökningen stödjer resultat från Matzler 

och Renzls (2006) forskning där de demonstrerat att förtroende i arbetsplatsrelationer är en 

viktig faktor bakom arbetstillfredsställelse. Förtroende för ledningen och för arbetskamrater 

visade i deras analyser ett positivt samband med graden av tillfredsställelse i arbetet.  

Sambandet mellan arbetstillfredsställelse och förtroende för ledningen är intressant då det 

innebär att det inte enbart är individens tjänst och arbetsuppgifter som är av vikt när det 

kommer till dennes arbetstillfredsställelse. Lockes (1969) resonemang att 

arbetstillfredsställelse är ett behagligt känslotillstånd som tillkommer av matchingen mellan 

vad individen vill erhålla från sitt arbete och dennes upplevelse av vad arbetet verkligen 

erbjuder eller innebär, bör därmed rimligtvis innehålla en latent beståndsdel i form av 

förtroende för ledningen. Förtroende för ledningen kan således betraktas som en del av vad 

individen vill erhålla från sin tjänst, eller i detta fall, från sin ledning. Detta är logiskt då det är 

rimligt att en anställd känner sig mer tillfredsställd om den anser att arbetsgivaren bedriver sin 

verksamhet på ett förtroendeingivande sätt och delegerar arbetsuppgifter som är givande för 

organisationen. 
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I den här uppsatsen var ett förväntat resultat att arbetstillfredsställelse är starkt relaterat till 

möjligheten att få hjälp av sina arbetskamrater. Samtliga modeller i regressionen samt tabell 4 

visade att så är fallet; individer som i hög grad instämmer att de kan få hjälp av sina 

arbetskamrater är sannolikt mycket tillfredsställda i sitt arbete. Möjligheten att få hjälp ifrån 

arbetskamrater förutsätter en arbetsmiljö som förordar god samarbetsanda och en välvillig 

inställning kollegor sinsemellan. Det är logiskt att detta relaterar till arbetstillfredsställelse 

eftersom individer rimligtvis trivs bättre i en miljö där andra är välvilligt inställda till dem 

själva. Vetskapen att man i mycket hög utsträckning kan få hjälp i situationer som relaterar till 

arbetet om det så skulle behövas, kan likväl tänkas medföra mindre stress i arbetet då allt 

ansvar inte vilar på den egna individen. Resultatet ger belägg åt Matzler och Renzls (2006) 

resultat som visade ett positivt samband mellan förtroende för arbetskamrater och 

arbetstillfredsställelse. 

Enligt resultaten i modell 4 föreligger en signifikant effekter av ålder på arbetstillfredsställelse 

där sannolikheten att vara mycket tillfredsställd är högre ju äldre individen är. Denna studie 

bekräftar således tidigare forskningsresultat som antyder att äldre individer är mer 

tillfredsställda i sitt arbete än yngre. En möjlig förklaring till detta är att yngre har högre 

förväntningar och krav på sitt arbete än vad äldre har (Hultin, 1996). I samma modell visar 

regressionen icke-signifikanta effekter av kontrollvariabeln kön. Det är tänkbart att resultatet 

pekar på att män och kvinnor i USA i modern tid har liknande behov och önskningar vad 

gäller arbetslivet och arbetet, därav inga skillnader i arbetstillfredsställelse. Resultatet 

stämmer överens med Hultins (1996) slutsats att det inte tycks finnas signifikanta skillnader i 

trivsel mellan män och kvinnor. Som Hultin (1996) säger är det som är intressant i analysen är 

således inte skillnaderna, utan likheterna mellan könen gällande arbetstillfredsställelsen och 

vilka faktorer som är viktiga för denna tillfredsställelse. 

Effekten av utbildning på arbetstillfredsställelse visar att de som högst avslutat en utbildning 

som är mindre än High School eller High School, har större sannolikhet att vara mycket 

tillfredsställda i sitt arbete, i jämförelse med de som har en Graduate examen. Sannolikheten 

att vara mycket tillfredsställd är emellertid mindre bland de som högst avslutat Junior College 

eller sin Bachelor, i jämförelse med de som har en Graduate examen. Resultaten är emellertid 

inte statistiskt säkerställda, vilket innebär att det inte går att dra några direkta slutsatser av 

variabelns effekt på sannolikheten att vara mycket tillfredsställd i sitt arbete. Det är möjligt att 

det inte föreligger ett samband mellan dessa variabler och att resultatet är en effekt av 

slumpen. Det går därmed inte att säga huruvida resultaten i denna studie stödjer tidigare 
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slutsatser av Hultin (1996) eller inte. Om detta samband skulle föreligga i populationen skulle 

en eventuell förklaring till detta kunna vara att de med lägre utbildning rimligtvis har mindre 

förväntningar på sitt arbete, än de med högre utbildning. Till följd av detta skulle 

tillfredsställelse i arbetet tillkomma hos dessa individer som följd av att det inte föreligger en 

diskrepans mellan deras förväntningar på arbetet och vad arbetet verkligen erbjuder. 

Ett intressant resultat i denna studie är effekten av inkomst som visar att sannolikheten att 

vara mycket tillfredsställd i sitt arbete är lägre om man är låg- eller medelinkomsttagare, i 

jämförelse med om man är höginkomsttagare. Inkomst visar således på en betydande effekt på 

sannolikheten att vara mycket tillfredsställd. Effekterna är statistiskt tillförlitliga med 95 

procents säkerhet. De som tjänar mer är mer tillfredsställda i sitt arbete vilket antyder att lön 

fungerar som en drivkraft bakom trivseln i arbetet. Arbetstillfredsställelse uppkommer som 

sagt vid matchningen mellan vad en individ vill erhålla från sitt arbete och upplevelsen av vad 

arbetet verkligen erbjuder eller innebär. Det är rimligt att många individer drivs av en 

materialistisk inställning till sitt arbete där de vill erhålla en god lön. Om tjänsten möjliggör 

detta uppstår således en matchning mellan vad individen vill erhålla av sitt arbete och vad 

arbetet verkligen erbjuder, vilket resulterar i arbetstillfredsställelse enligt Lockes (1969) 

definition. 

Den logistiska regressionen visar att sannolikheten att vara mycket tillfredsställd i sitt arbete 

är högre om individen instämmer att de i mycket hög utsträckning har frihet att bestämma hur 

de ska genomföra sitt arbete. Eftersom arbetsgivare har befogenhet att delegera autonomi till 

anställda, innebär det en grad av förtroende måste existera mellan dessa två parter. Som denna 

uppsats påvisat har förtroende betydande effekt när det kommer till arbetstillfredsställelse. Att 

autonomi är en utmärkande faktor när det kommer till trivseln i arbetet kan likväl vara en 

effekt av att man känner att man kan genomföra sina arbetsuppgifter på det sätt som man själv 

ser som passande. Individer med autonomi i sin yrkesutövning är inte låsta i hur de genomför 

sitt arbete, de har snarare friheten att ta egna initiativ och hantera situationer utan konstant 

kontroll och tillsyn av sin arbetsgivare. Ytterligare studier skulle kunna flera förklaringar till 

sambandet mellan arbetstillfredsställelse och autonomi. 

Avslutningsvis bör det betonas att analyserna i denna uppsats enbart bygger på data från 

USA, något som försvårar möjligheten till generalisering till andra länder. Vidare empiriska 

studier inom detta område kan bidra med ytterligare information kring huruvida resultaten kan 

tänkas gälla andra länder och olika tjänstesektorer. Information från ytterligare studier kan i 
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sin tur bidra med vidare kunskap kring vad som påverkar arbetstillfredsställelse. Kunskap 

kring vad som påverkar arbetstillfredsställelse är avgörande för arbetsgivare som vill 

investera i sina anställda i hopp om att förbättra sin organisations produktivitet och 

effektivetet. Som framgår av denna uppsats bör uppdragsgivare som vill höja sina anställdas 

trivsel arbeta för att främja en arbetsmiljö där arbetskamrater i hög grad hjälper varandra, men 

även ansvara för att de själva bedriver sin verksamhet på så sätt att det alstrar förtroende hos 

de anställda. De bör även arbeta för att främja en arbetsmiljö där anställda i största möjliga 

mån har frihet i sin yrkesutövning samt belöna anställda med god arbetsprestation med bra 

lön. 
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