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Sammanfattning 

Arbetstillfredsställelse är ett ofta undersökt ämne inom samhällsvetenskapen och är av 

intresse för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Denna uppsats fokuserar dels på huruvida 

lön, både i dess absoluta och relativa form, har någon inverkan på arbetstillfredsställelsen. 

Den undersöker även huruvida personer som arbetar inom interna arbetsmarknader har en 

högre grad av arbetstillfredsställelse än personer som inte gör det. Det finns ett flertal 

indikatorer som kännetecknar interna arbetsmarknader och i denna uppsats undersöks tre av 

dessa. Uppsatsens syfte är således att studera arbetstillfredsställelse och vilka effekter lön 

samt ett eventuellt deltagande i interna arbetsmarknader får för arbetstillfredsställelsen. För att 

undersöka detta har vi använt oss av en kvantitativ ansats. Datamaterialet som legat till grund 

för analysen är den svenska Levnadsnivåundersökningen från år 2000. Resultaten indikerar att 

absolut lön har en positiv effekt på svenska arbetstagares arbetstillfredsställelse. Det relativa 

löneläget, det vill säga individens lön i förhållande till andras, uppvisar dock ingen effekt på 

arbetstillfredsställelsen. Gällande interna arbetsmarknader så visar karriärmöjligheter på 

arbetet samt innehav av företagsspecifik kunskap en positiv inverkan på 

arbetstillfredsställelsen medan mängden internutbildning en individ erhållit inte visar någon 

signifikant effekt. Arbetstillfredsställelse är ett stort och komplext begrepp. För att få en 

djupare förståelse för begreppet föreslår vi bland annat att vidare studier skulle kunna 

komplettera de kvantitativa studier som gjorts genom en kvalitativ ansats.    
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Inledning 

Denna studie kommer att undersöka arbetstillfredsställelsen hos svenska arbetstagare. Detta är 

viktigt att studera ur flera aspekter. Ur ett arbetsgivarperspektiv är det intressant på grund av 

att en hög arbetstillfredsställelse kan ha positiva effekter på en organisations produktivitet. 

Det är sannolikt att en person som trivs och känner sig nöjd på arbetet också presterar bra. 

Graden av arbetstillfredsställelse hos personalen kan även ha stora effekter på anställdas 

frånvaro och personalomsättning. Freeman (1978) konstaterar att arbetstillfredsställelse har 

visat sig vara starkt kopplad till huruvida människor vill sluta på sitt arbete och menar att 

arbetstillfredsställelse därför är viktigt för att kunna förutsäga extern rörlighet på 

arbetsmarknaden. I det kunskapssamhälle vi lever i är det för många organisationer svårt och 

kostsamt att ersätta arbetstagare (Granberg, 2006), arbetsuppgifterna är mer kvalificerade och 

varje person besitter kunskap som är svår att föra över till en ersättare (le Grand, 2003). Dels 

är rekryteringsprocesserna ofta långa och kostsamma, detta eftersom det kan vara svårt att 

hitta en person med lämplig profil för arbetet. Dels är det ofta svårt att ersätta en arbetstagare 

som slutat på grund av att denne besitter en företagsspecifik kompetens som i sig kräver en 

lång upplärningstid (le Grand, 1996). Hos många organisationer ligger inte längre de största 

investeringarna på exempelvis nya maskiner utan på personalen. Personalen ses numera oftast 

som en tillgång istället för en kostnad och står för värdeskapande inom organisationen 

(Granberg, 2006). Att veta vad som påverkar arbetstillfredsställelse kan därför hjälpa 

organisationer att behålla sina medarbetare och att erbjuda attraktiva arbetsplatser. En person 

med hög arbetstillfredsställelse har troligtvis även en högre grad av lojalitet gentemot sin 

arbetsgivare. Detta torde få positiva effekter för organisationen på grund av att en lojal 

medarbetare ofta är en bra medarbetare.  

 

Arbetstillfredsställelse kan också vara intressant att studera ur ett annat perspektiv. Det kan ge 

oss en fingervisning kring hur svenskarna mår mer generellt. De flesta svenskar som arbetar 

heltid spenderar mer av sin vakna tid på arbetet än i hemmet. Om en person uppger sig vara 

mycket tillfredställd på arbetet så är sannolikheten också stor att personen är mycket nöjd med 

sitt liv i stort (Clark m.fl., 1996; Hultin, 1996; Spector, 1997). 
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Arbetstillfredsställelse är ett ofta undersökt ämne inom samhällsvetenskapen. Flera forskare 

och teoretiker inom ämnet konstaterar att arbetstillfredsställelse skiljer sig stort mellan olika 

individer som har olika individuella förutsättningar samt olika arbetsförhållanden (Kalleberg, 

1977; Vroom, 1995). Vanligt inom den tidigare forskningen om vad som påverkar 

arbetsstillfredsställelse är att både individrelaterade faktorer såsom kön, utbildning, ålder samt 

exempelvis civilstånd undersöks i kombination med arbetsrelaterade faktorer bland annat i 

form av lön, organisationsstorlek, avancemangsmöjligheter, autonomi samt de sociala 

relationerna på arbetet.  

 

Denna uppsats kommer att fokusera på huruvida lön samt en anställning i organisationer som 

tillämpar interna arbetsmarknader har någon effekt på arbetstillfredsställelse. Två aspekter av 

lön kommer att undersökas. Dels absolut lön i form av individens erhållna lön och dels relativ 

lön vilken är individens egen lönenivå i förhållande till andras. Syftet med denna uppsats är 

således att studera arbetstillfredsställelse och vilka effekter lön samt ett eventuellt deltagande i 

interna arbetsmarknader får för arbetstillfredsställelsen. Interna arbetsmarknader och lön 

beskrivs närmare under teoridelen. 

 

Anledningen till att vi ville undersöka lön samt förekomsten av interna arbetsmarknaders 

effekt på arbetstillfredsställelsen är att det enligt vår vetskap inte tidigare har gjorts någon 

liknande studie i Sverige. Den absoluta lönen samt den relativa lönen har däremot separat 

undersökts i flera internationella studier och så vitt vi känner till endast en gång inom ramarna 

för samma studie. Gällande interna arbetsmarknader så har vi endast funnit studier som 

fokuserat på någon indikator på interna arbetsmarknader, som exempelvis individens 

befordringsmöjligheter inom organisationen, och aldrig som ett helhetsbegrepp av interna 

arbetsmarknader. Enligt le Grand (1996) så består arbetsmarknaden i Sverige till stor del av 

interna arbetsmarknader. Med detta i åtanke finner vi det intressant att studera kopplingen 

mellan interna arbetsmarknader och arbetstillfredsställelse bland svenska arbetstagare. 

Resultatet av vår studie hoppas vi kommer att kunna bidra till ökade insikter kring den 

absoluta respektive den relativa lönens inflytande på arbetstillfredsställelsen samt huruvida ett 

eventuellt deltagande i interna arbetsmarknader har inverkan på individens 

arbetstillfredsställelse. Detta speciellt med tanke på att vi inte funnit några tidigare studier 

gjorda på svenskt material som har fokuserat på dessa faktorer. Eftersom tidigare studier har 

utförts på material från andra länder än Sverige kan vår studie ge resultat av intresse såväl för 

forskningsfältet som för svenska arbetsgivare och arbetstagare.  
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Avgränsningar 

I och med den begränsade omfattningen av denna studie har vi valt att endast undersöka ett 

fåtal av alla de faktorer som kan tänkas ha inverkan på individers arbetstillfredsställelse, även 

om tidigare forskning har visat på att det finns många andra faktorer som är av stor vikt för 

individens nöjdhet med sitt arbete. Gällande interna arbetsmarknader så har vi även valt att 

avgränsa oss genom att enbart använda oss av tre indikatorer på begreppet trots att det enligt 

tidigare forskning finns fler aspekter som är indikatorer för interna arbetsmarknader. De tre 

undersökta indikatorerna kommer att beskrivas längre fram i uppsatsen. Vad det gäller den 

relativa lönejämförelsen så har vi även där valt att enbart fokusera på en jämförelsegrupp även 

om det enligt teorin finns flera olika typer av grupper som en individ kan jämföra sig med. 

Undersökningen kommer att baseras på material från Levnadsnivåundersökningen som 

gjordes år 2000. Detta innebär att studiens resultat avgränsas till att gälla för svenska 

arbetstagare i början av förra decenniet.  

Teori och tidigare forskning 

Mycket av den tidigare forskningen inom området visar på att de flesta arbetstagare generellt 

sett har hög eller mycket hög arbetstillfredsställelse, detta oberoende av vilket land eller vid 

vilken tidpunkt studien är genomförd (Clark & Oswald, 1996; Hultin, 1996; Muñoz De 

Bustillo Llorente & Fernández Macias, 2005; Gazioglu & Tansel, 2006). Ett resultat som 

dock skiljer sig från mängden är Lincoln och Kallebergs (1990) studie på amerikanska och 

japanska arbetstagare gjord under 1981-1983. Resultatet indikerar att amerikanska 

arbetstagare uppger sig vara nöjda i dubbelt så stor utsträckning som japanska arbetstagare. 

Författarna menar dock att resultatet måste tolkas med försiktighet. Detta på grund av att det 

japanska ordet för tillfredställelse kan ha en annan och mer definitiv innebörd än i 

västvärlden. 

 

Variationer i arbetstillfredsställelsen förklaras ofta med att individer har olika krav och 

förväntningar på sitt arbete. Dessa krav och förväntningar i sin tur bottnar exempelvis i att 

individer har investerat olika mycket tid och kraft för att nå en viss position på 

arbetsmarknaden. Att utbilda sig är ett typiskt exempel på en sådan investering. Både i svensk 
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och internationell forskning har den absoluta merparten av studierna funnit att högutbildade 

personer har en lägre grad av arbetstillfredsställelse än lågutbildade (Lincoln & Kalleberg, 

1990; Clark, 1996; Clark m.fl., 1996; Clark & Oswald, 1996; Hultin, 1996; Brown & 

McIntosh; 2003; Gazioglu & Tansels; 2006; Green & Heywood, 2008;). Förklaringen till 

detta antas vara att högutbildade ställer större krav och har högre aspirationsnivåer gällande 

arbetet (Clark, 1996; Hultin, 1996; Brown & McIntosh, 2003).  

 

En vanlig uppfattning som fått stöd inom den internationella forskningen är att kvinnor har en 

högre grad av arbetstillfredsställelse än män (Clark, 1996; Clark m.fl., 1996; Brown & 

McIntosh, 2003; Muñoz De Bustillo Llorente & Fernández Macias, 2005; Gazioglu & Tansel, 

2006; Green & Heywood, 2008; Pichler & Wallace, 2009). Enligt Hultin (1996) är en 

förklaring som traditionellt sett använts att kvinnors högre grad av arbetstillfredsställelse 

beror på att kvinnor har lägre anspråk på sitt arbetsliv på grund av att de socialiserats till att 

lägga mer energi på familjelivet. Clark (1996) menar att förklaringen kan ligga i att kvinnor 

och män innehar olika typer av arbeten. I Hultins (1996) svenska studie gjord på 

Levnadsnivåundersökningen från 1991 finner hon dock ingen skillnad gällande graden av 

arbetstillfredsställelse hos män och kvinnor. En tänkbar förklaring till detta är enligt Hultin 

(1996) att kvinnor i början av 1990-talet fått en stark förankring på arbetsmarknaden, längre 

utbildning och större karriärmöjligheter och därmed har höjt sina aspirationsnivåer.  

 

Ålder är en individrelaterad faktor som ofta ingår i studier kring arbetstillfredsställelse. 

Många studier visar att äldre personer tenderar att ha en högre grad av arbetstillfredsställelse 

än yngre. Vanliga förklaringar till detta är att många äldre har mer intressanta arbeten, att 

äldre har lägre förväntningar på arbetet, att äldre är mer nöjda med livet i stort samt att det 

delvis kan förklaras av ett lägre och mer valfritt deltagande på arbetsmarknaden (Kalleberg & 

Loscocco, 1983; Clark m.fl., 1996; Gazioglu & Tansel, 2006). 

 

Gällande de arbetsrelaterade faktorerna så är autonomi en viktig och ofta undersökt faktor. 

Hultins (1996) resultat indikerar att autonomi i kombination med nivån på de krav som ställs 

har stor betydelse för arbetstillfredsställelsen. Höga psykiska krav och lågt beslutsutrymme 

visar sig inverka negativt på arbetstillfredsställelsen. Att ha ett utvecklande och omväxlande 

arbete visar sig däremot ha en positiv effekt i hennes studie. Även Lincoln och Kalleberg 

(1990) finner att en hög grad av autonomi leder till högre grad av arbetstillfredsställelse. 

Autonomi, komplexitet samt möjlighet att använda sina färdigheter menar Clark (1996) leder 



 

 5 

till hög arbetstillfredsställelse. Dock påtalar han att relationen är konkav, en alltför hög grad 

av intellektuella utmaningar leder tvärtom till en lägre grad av arbetstillfredsställelse.  

 

Vi har även funnit flera studier som har tittat på hur viktiga de sociala relationerna på 

arbetsplatsen är för arbetstillfredsställelsen. Hultin (1996) kommer i sin studie fram till att de 

informella relationerna till kollegor är viktiga för arbetstillfredsställelsen. Dock finner hon 

inga resultat som pekar på att arbete i team skulle vara av vikt. Lincoln och Kalleberg (1990) 

finner att det inte är de informella relationerna som har betydelse utan att det snarare är viktigt 

att ha en god yrkesmässig relation till kollegor och chefer. Det är denna relation som skapar 

hög arbetstillfredsställelse. Kalleberg (1977) konstaterar dock att relationer med kollegor har 

en relativt liten effekt för arbetstillfredsställelsen. Han menar att en hög tillfredställelse kring 

detta snarare kan ses som en bonus därför att arbetet inte i första hand utvärderas på dessa 

grunder.  

 

Effekten av organisationsstorlek på arbetsillfredställelse visar sig vara entydig. Resultaten 

visar att personer som arbetar i små organisationer tenderar att vara mer tillfredställda med sitt 

arbete än de som arbetar i större organisationer (Clark, 1996; Clark m.fl., 1996; Gazioglu & 

Tansel, 2006; Mora, Garcia-Aracil & Vila, 2007). Anledningen till detta är att individer som 

arbetar i mindre organisationer ofta har intressanta och omväxlande arbetsuppgifter. I mindre 

organisationer får de anställda större användning för sina färdigheter samt tillåts vara 

självgående i stor utsträckning (Clark, 1996). 

Lön 

Absolut lön 

I den här uppsatsen studeras två olika aspekter av lön, i form av den absoluta och den relativa 

lönen. Locke (1976) menar att den absoluta lönen först och främst är viktig för människor 

därför att den är ett medel för att tillfredställa våra grundläggande behov. Husrum, mat och 

kläder är exempel på sådana. Detta tror vi att de flesta svenska arbetstagare i dag ser som en 

självklarhet, att få sina grundläggande behov tillfredställda. Dock menar han att när detta väl 

är uppfyllt så får lönen ytterligare betydelse. Den blir en symbol för framgång, erkännande 

och goda prestationer men även ett hjälpmedel för att kunna konsumera varor och tjänster 

utöver det nödvändiga. Den absoluta lönen är intressant att studera just eftersom den är ett 
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medel för konsumtion. I västvärlden så har konsumtionen eskalerat under de senaste 

decennierna och Sverige är inget undantag. Många svenska löntagare har under de senaste tio 

åren haft markant ökande reallöner (SCB, 2007), vilket har utökat möjligheterna för 

konsumtion. Konsumtion i sig kan idag ses som ett medel som får människor att må bra och 

därför borde den absoluta lönen, vad människor faktiskt får i handen vara av vikt. Om 

individen har ett allmänt välbefinnande är det sannolikt att individen också känner sig 

tillfredställd på arbetet. Den absoluta lönen kan också få individen att känna sig uppskattad 

och värdefull för organisationen vilket torde ge positiv effekt på arbetstillfredsställelsen.  

 

Tidigare studier kring den absoluta lönens effekt på arbetstillfredsställelse har inte gett några 

entydiga resultat. Dock har merparten av resultaten visat att den absoluta lönen inverkar 

positivt på arbetstillfredsställelsen. Kallebergs (1977) studie gjord på amerikanska 

arbetstagare under 1972-73 visar att den finansiella dimensionen, där bland annat absolut lön 

ingår, har stor effekt på arbetstillfredsställelsen. Det enda som visar sig ha högre inverkan på 

arbetstillfredsställelsen än den finansiella dimensionen är den inre dimensionen, det vill säga 

huruvida den anställde finner arbetet intressant och utvecklande. Dock kan en anställd som 

inte upplever sig nöjd med den inre dimensionen fortfarande känna sig tillfredställd om denne 

får ekonomisk kompensation för bristerna i den inre dimensionen. Att den ekonomiska 

kompensationen visar sig vara av sådan stor vikt finner Kalleberg (1977) inte överraskande. 

Detta med tanke på det stora konsumtionsfokus som råder i det amerikanska samhället.  

 

Lincoln och Kalleberg (1990) finner i sin studie på amerikanska och japanska arbetstagare 

liknande resultat gällande USA, nämligen att den absoluta lönen har en positiv effekt på 

arbetstillfredsställelsen.  Författarna menar att förklaringen till detta till stor del är att 

människor tar anställningar för att tjäna pengar. Däremot finner de mycket överraskande 

resultat i Japan, nämligen att lönen är negativt relaterad till arbetstillfredsställelsen. Detta är 

något som Lincoln och Kalleberg (1990) finner svårförklarat men menar kan bero på att 

japanska arbetstagare traditionellt sett inte har lagt lika stor vikt vid ekonomiska 

kompensationer som arbetstagare i väst samt att begreppet arbetstillfredsställelse kan ha en 

annan innebörd i Japan än i USA.  

 

Andra studier som också finner att den absoluta lönen har positiv effekt är  

Muñoz De Bustillo Llorente och Fernández Macias studie från 2005 vilka har använt sig av 

den spanska motsvarigheten till vår svenska levnadsnivåundersökning från år 2000, 
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Kallebergs och Loscoccos (1983) studie gjord på amerikanska arbetstagare under åren 1972-

73 samt Cabral Vieiras m.fl. (2005) portugisiska studie med material från 1997-1999. 

Författarna kommer dock endast fram till att absolut lön har en positiv effekt för högutbildade 

men inte för lågutbildade.  

 

H1: Vi förväntar oss att finna att låg lön har en negativ effekt på arbetstillfredsställelsen.  

Relativ lön 

Bygren (2004) menar att även om faktiska nivåer av arbetsmässiga belöningar är viktiga för 

graden av arbetstillfredsställelse så finns det starka bevis för att jämförelseprocesser görs på 

arbetsmarknaden, och att dessa är av betydelse för individens arbetstillfredsställelse. 

Författaren menar att relativa löner är intressanta ur den aspekten att det som individ är 

omöjligt att göra en bedömning av sin situation utan att jämföra sig med andra. Detta på grund 

av att jämförelseprocesser är en del av det mänskliga beteendet. Genom jämförelseprocessen 

kan personer få kunskap om sin position i relation till andras. Utfallet av jämförelseprocessen 

kan medföra missnöje och frustration likväl som lycka (Bygren, 2004). Vroom (1995) menar 

att arbetstillfredsställelsen påverkas av den lön som personer en individ jämför sig med har. 

Författaren menar att om jämförelsegruppen innehar en högre lön trots att individen upplever 

sig vara lika kvalificerad för jobbet så uppstår missnöje. Om skillnaden i lön beror på att 

jämförelsegruppen eller personen exempelvis har högre utbildning eller längre 

arbetslivserfarenhet så rättfärdigar det skillnaden som då upplevs som rättvis och legitim. 

Locke (1976) menar att relativa löner är viktiga för arbetstillfredsställelsen därför att grunden 

för en strävan efter en rättvis lön handlar om att individen vill att den monetära återbäringen 

ska motsvara individens handlingar. Ett teoretiskt perspektiv som skulle kunna förklara 

relativa löners vikt är rättviseteorin (equity theory) vilken utformats av Adams (1963). 

Rättviseteorins ståndpunkt är att tillfredställelsen är beroende av en persons upplevelse av 

erhållna belöningar i relation till dennes relativa insats. Skulle personens belöning vara 

mindre i förhållande till andras (individens jämförelsegrupp) trots att insatsen är lika stor så 

känner sig individen missnöjd och därför minskar också graden av arbetstillfredsställelse. I 

arbetslivet skulle faktorer som ligger till grund för utvärderingen av hur stor insats individen 

gjort exempelvis kunna vara vilken utbildning individen har genomgått, hur lång 

arbetslivserfarenhet denne har samt hur länge individen har jobbat inom organisationen. Men 

även individuella handlingar har betydelse för bedömningen. Med individuella handlingar 

menas exempelvis vilken kvalitet det är på personens utförda arbete samt individens grad av 
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kreativt tänkande och ansvarstagande. Vanliga belöningar inom arbetslivet är en högre lön, en 

högre grad av autonomi samt en ökad status (Adams, 1963). Enligt teorin är det med andra 

ord legitimt för en person att få en större belöning i form av högre lön än någon annan om 

detta kan motiveras med till exempel en högre utbildningsnivå och en längre 

arbetslivserfarenhet. Utifrån rättviseteorin så borde personer med en lägre lön än andra 

personer inom samma jämförelsegrupp ha en lägre grad av arbetstillfredsställelse, under 

förutsättningen att insatsen är densamma.  

 

Relativa löner är ett ofta undersökt ämne inom forskningen om arbetstillfredsställelse (Locke, 

1976; Vroom, 1995; Clark & Oswald, 1996). Locke (1976) konstaterar dock att konceptet 

med jämförelsegrupper är problematiskt eftersom det är individuellt vad en person jämför sig 

med. Vilka grupper som används för jämförelser är något som Bygren (2004) försöker 

komma underfund med i sin studie. För detta använder han Levnadsnivåundersökningen och 

Arbetsplatsundersökningen från 1991 samt data från en mängd olika källor. Trots det rika 

materialet säger han sig endast kunna fånga tendenser i hur jämförelseprocessen går till. Han 

menar att svenska arbetstagare, till följd av den höga graden av facklig anslutning och 

centraliserade förhandlingar, jämför sina löner med en mer generell jämförelsegrupp än 

arbetstagare i andra länder. I sin studie finner han att kvinnor jämför sig med personer inom 

samma yrkesgrupp medan män jämför sin lönenivå på en nationell basis. Detta innebär att 

män i större utsträckning jämför sig mot en bredare jämförelsekategori. Bygrens (2004) 

resultat visar att ju högre lön personerna man jämför sig med har, desto lägre är sannolikheten 

att man är nöjd med den egna lönen.  

 

Clark och Oswald (1996) studerar huruvida den relativa och absoluta lönen har effekt på 

arbetstillfredsställelsen i Storbritannien på ett material bestående av intervjuer med 5000 

arbetstagare. Gällande den absoluta lönen så finner författarna att den som bäst är svagt 

korrelerad med arbetstillfredsställelse. För att erhålla ett mått på relativ lön delades 

intervjupersonernas lön upp i kvintiler. Den absoluta lönen dividerades därefter med en relativ 

lön beräknad utifrån en jämförelseindivid med samma egenskaper. Med egenskaper avses 

bland annat yrke, utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet samt bostadsort. Clark och Oswald 

(1996) finner att måtten på relativa löner är signifikant negativt korrelerade med den 

rapporterade arbetstillfredsställelsen. Resultatet innebär att författarnas hypotes om att en låg 

relativ lönenivå är negativt kopplad till arbetstillfredsställelsen får stöd. Detta är något som 

går i linje med Bygrens (2004) resultat.  
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Brown och McIntosh (2003) har studerat vilken effekt det relativa löneläget har för 

arbetstillfredsställelsen hos arbetstagare inom tre brittiska låglöneföretag i servicesektorn. 

Även deras resultat visar att det relativa löneläget har en stor och positiv effekt på 

arbetstillfredsställelsen. Det vill säga att om en individ har en hög lön i relation till dem som 

individen jämför sig med så ökar arbetstillfredsställelsen. Om en person tjänar över det 

regionala snittet snarare än genomsnittet i det undersökta urvalet så ökar sannolikheten för att 

denne ska vara mycket tillfredställd. Dock påpekar författarna vikten av att kontrollera för 

arbetsvillkor när det gäller dessa typer av arbeten, då dåliga arbetsvillkor ibland kompenseras 

med högre lön.  

 

H2: Vi förväntar oss att finna att en individ som har lägre lön än sin jämförelsegrupp kommer 

att ha en lägre nivå av arbetstillfredsställelse.  

Interna arbetsmarknader 

I och med arbetslivets förändrade karaktär finns det idag ett mycket större behov från 

arbetsgivarens sida av att anställda ska trivas och stanna på sitt arbete. Le Grand (2003) har 

gjort en översikt över olika löneformers fördelning i Sverige och diskuterar hur 

incitamentssystem bör utformas för att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsplats. 

Hans slutsats är att det bästa sättet för organisationer att motivera sina anställda är ett system 

där de anställda genom internutbildning och upplärning i jobbet kan skapa förutsättningar för 

befattningsbreddning, befordringsmöjligheter och löneutveckling. Le Grand (1996) visar att 

den svenska arbetsmarknaden till stor del består av interna arbetsmarknader. Dessa 

kännetecknas just av att kunskapen som fodras inom organisationen till stor del är 

företagsspecifik. Becker (1993) kopplar sin teori om humankapital till företagsspecifik 

kompetens. När en anställd genomgår internutbildning inom något för organisationen 

specifikt område så bygger denne upp företagsspecifikt humankapital. Eftersom utbildningen 

är en investering från den anställdes sida så förväntar sig denne att få avkastning på 

investeringen i enlighet med teorin. Då humankapitalet är just företagsspecifikt erhålls störst 

avkastning om den anställde stannar hos arbetsgivaren som erbjudit utbildningen. 

Organisationen investerar även i den anställde genom att erbjuda internutbildning och 

karriärmöjligheter. Detta gör att organisationer som tillämpar interna arbetsmarknadspolicies 

enligt teorin oftast externrekryterar endast till instegspositioner samt har en låg 
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personalomsättning. Le Grand (1996) menar att dessa faktorer bidrar till bättre 

arbetsförhållanden och är bra sätt att knyta personalen till sig. Goda arbetsförhållanden i sin 

tur, bidrar till att skapa en hög arbetstillfredsställelse. Interna arbetsmarknader är med andra 

ord vanligt förekommande på den svenska arbetsmarknaden och dessa anses innebära 

utvecklingsmöjligheter och goda arbetsvillkor för de anställda. Vårt resultat kommer visa om 

le Grands (2003) bild av en arbetsplats som behåller och motiverar sina anställda stämmer 

överens med verkligheten. 

 

Vi har inte hittat någon tidigare forskning som fokuserar på frågan om ett deltagande i interna 

arbetsmarknader som helhetsbegrepp har någon effekt på arbetstillfredsställelsen. Dock har 

faktorer som ingår i interna arbetsmarknader tidigare använts i studier av 

arbetstillfredsställelse. Vroom (1995) gör ett teoretiskt antagande enligt vilket möjligheter till 

befordran är en faktor som har stor effekt på arbetstillfredsställelse. Dock menar författaren 

att karriärmöjligheters effekt på arbetstillfredsställelse är beroende av huruvida individen 

förväntar sig en befordran eller ej. Med detta menar han att om en individ förväntat sig en 

befordran och inte får denna kan det få en negativ effekt på arbetstillfredsställelsen. Om en 

person däremot inte förväntat sig en befordran men blir erbjuden en så får detta positiva 

effekter. Författarens slutsats är dock att en individ uppnår en högre grad av 

arbetstillfredsställelse om denne har befordringsmöjligheter på jobbet. Locke (1976) är inne 

på samma spår och gör även han antagandet att karriärmöjligheters påverkan på 

arbetstillfredsställelsen är beroende av hur viktig en befordran är för individen samt att detta 

kan skilja sig åt individer emellan. Han menar att det för högutbildade personer på höga 

positioner ofta är viktigt med befordran och att detta speglar dessa individers höga 

ambitionsnivå. Enligt Locke (1976) är orsakerna till att befordringsmöjligheter ses som 

viktiga att de ger individen ett ökat ansvar. Genom detta ansvar kan individen växa som 

person. Men även en önskan om en högre lön, en ökad status samt känslan av en rättvis 

behandling spelar in. Clark (1996) visar i sin studie på brittiskt material att 

avancemangsmöjligheter på arbetsplatsen har en positiv effekt på arbetsstillfredställelse. Den 

positiva effekt som karriärmöjligheter ger tar ut den negativa effekten av att arbeta i en stor 

organisation. Detta på grund av att det finns större möjligheter för avancemang inom stora 

organisationer. Kalleberg (1977) finner i sin studie på amerikanskt material att det får en 

positiv effekt på arbetstillfredsställelsen om arbetet innebär möjligheter till en karriär. Även 

Lincoln och Kalleberg (1990) får liknande resultat i sin studie av amerikanska och japanska 
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arbetstagare. Utifrån dessa studiers resultat verkar det som att Vrooms (1995) och Lockes 

(1976) teoretiska antaganden kan stämma.  

 

Björklund och Regnér (1996) studerar internutbildning genom att använda sig av 

Levnadsnivåundersökningen 1991 samt statistik från SCB. Deras resultat indikerar att 

arbetsplatser som kräver lång upplärningstid samt som tillämpar interutbildning är mer 

attraktiva än arbetsplatser som inte gör det. Författarna menar att anställda som kontinuerligt 

får möjligheten till utveckling på sin arbetsplats har en högre trivsel. Pichler och Wallace 

(2009) undersöker huruvida tillgång till interutbildning samt karriärmöjligheter påverkar 

arbetstillfredsställelsen i 27 europeiska länder. Både internutbildning samt karriärmöjligheter 

visar sig ha en positiv och signifikant effekt på arbetstillfredsställelsen. Deras resultat visar att 

arbetstillfredsställelsen generellt sett är högre i västeuropeiska länder än i östeuropeiska. 

Författarna menar att förklaringen till detta ligger i att arbetstagare i väst har en högre grad av 

arbetstillfredsställelse just på grund av att de även innehar bättre arbetsvillkor. Arbetstagare i 

Västeuropa får exempelvis möjlighet till vidareutbildning, autonomi samt har goda utsikter 

för befordran till skillnad från många arbetstagare i öst. Andra studier som visar på 

internutbildnings positiva effekt på arbetstillfredsställelse är Gazioglu och Tansels (2006) 

samt Petrescu och Simmons (2008) studier på brittiskt material. 

 

H3: Vi förväntar oss att finna att individer som arbetar på interna arbetsmarknader har en 

högre nivå av arbetstillfredsställelse än personer som inte arbetar på interna 

arbetsmarknader.  

Metod och data 

För att undersöka vilken effekt lön samt ett eventuellt deltagande i interna arbetsmarknader 

har på arbetstillfredsställelsen har vi valt en kvantitativ ansats. Detta för att kunna se om det 

finns statistiska samband mellan våra variabler (Edling & Hedström, 2008). Vi använder oss 

av ett deduktivt förhållningssätt då vi har formulerat våra hypoteser utifrån teori och tidigare 

forskning. Utifrån våra resultat kommer vi sedan att kunna anta eller förkasta dessa hypoteser. 
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Levnadsnivåundersökningen år 2000 

Datamaterialet som används i denna uppsats är Levnadsnivåundersökningen från år 2000 

(LNU 2000). LNU 2000 är den femte i sitt slag av levnadsnivåundersökningar och är en 

undersökning kring svenskars levnadsvillkor, som bland annat behandlar arbetsvillkor och 

lön. Undersökningen består av ett slumpmässigt och representativt urval av Sveriges 

befolkning i åldrarna 18-75 år. I bruttourvalet ingick 6780 personer medan 5142 personer 

deltog i undersökningen. Detta innebär en svarsfrekvens på 76,6% och ett bortfall om 23,4%. 

Datainsamlingen har skett genom strukturerade intervjuer (Institutet för Social Forskning, 

2009-12-18). Av dessa 5142 individer var 2906 personer anställda vid intervjutillfället samt 

hade svarat på samtliga frågor som är relevanta för denna studie. Det är dessa 2906 individer 

som ingår i den statistiska analysen i denna uppsats.  

 

Fördelen med att använda ett befintligt datamaterial som är representativt för samtliga 

anställda i landet är att slutsatserna kan generaliseras till hela populationen anställda.  

Arbetstillfredsställelse  

Arbetstillfredsställelse, vilken är vår beroendevariabel, har operationaliserats genom graden 

av nöjdhet med det nuvarande arbetet. Detta mäts i LNU 2000 genom frågan ”Sett i stort, hur 

nöjd är du med ditt nuvarande arbete?”. Variabeln är på ordinalskala och har fem 

svarsalternativ: ”Mycket nöjd”, ”Ganska nöjd”, ”Varken nöjd eller missnöjd”, ” Ganska 

missnöjd” och ”Mycket missnöjd”. Vår grundläggande analysmetod är logistisk 

regressionsanalys. Variabeln arbetstillfredsställelse har därför gjorts om till en binär variabel 

vilket innebär att variabeln endast kan anta två värden (Edling & Hedström, 2008).  Det är 

eftersträvansvärt att ha en så jämn fördelning som möjligt mellan de olika svarsvärdena i den 

binära variabeln. Vi valde därför att dela upp svarsalternativen så att ”ganska missnöjd”, 

”mycket missnöjd” och ”varken nöjd eller missnöjd” fick värdet 0 som indikerade ”ej nöjd” 

medan ”ganska nöjd” och ”mycket nöjd” fick värdet 1 för ”nöjd”. Med vår nya binära 

variabel kan vi konstatera att majoriteten, så många som 82,6% av de svenska arbetstagarna i 

urvalet, är ”nöjda” med sitt arbete. Endast 17,4% kan klassas som ”ej nöjda”, detta trots att de 

personer som anser sig vara varken nöjda eller missnöjda med sitt arbete tillhör denna 

kategori. Vi har även prövat resultaten med linjär regressionsanalys. Detta var möjligt 
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eftersom ursprungsvariabeln är på ordinalskala och har fem svarsalternativ vilket är det 

minsta antal svarsalternativ en variabel bör ha för att fungera med linjär regressionsanalys. 

Slutsatserna är dock i princip desamma i den linjära som i den logistiska regressionsanalysen. 

Vi valde att enbart redovisa resultat från den logistiska regressionsanalysen.  

Lön 

Som mått på den absoluta lönen används anställdas timlön i kronor. Variabeln timlön har en 

relativt stor variation. Svarsvärdena sträcker sig från 34,65 kronor per timme till 1732,10 

kronor per timme. Således blir också variabeln relativt snedfördelad.  

 

För att analysera om relativa lönejämförelser har någon effekt på arbetstillfredsställelse 

behövde vi definiera en grupp som vi antar att individer jämför sina löner med. Bygren (2004) 

finner att svenska arbetstagare ofta använder sig av en nationell och mer generell 

jämförelsegrupp i bedömningen av sin situation. Utifrån detta gör vi antagandet att svenska 

arbetstagare använder andra individer inom samma klass (socioekonomisk grupp) som grund 

för sina jämförelser. I LNU 2000 finns information om individens socioekonomiska 

tillhörighet vilken är indelad efter vilken yrkeskategori personen tillhör. I enlighet med 

tidigare forskning (le Grand m.fl., 2001) konstruerade vi en femställig klassvariabel. Dessa 

fem klasser är: Okvalificerade arbetare, kvalificerade arbetare, lägre tjänstemän, 

mellantjänstemän och högre tjänstemän1. Variabeln för individens socioekonomiska grupp var 

på ordinalskala och var således svår att rangordna, inte minst gällande kvalificerade arbetare 

och lägre tjänstemän. Vi valde därför att göra dummyvariabler. Vi har valt att ha 

okvalificerade arbetare som referenskategori därför att de är flest till antalet. Vi kommer att 

använda oss av klassvariablerna som jämförelsemekanism för att på så sätt kunna undersöka 

den relativa lönens betydelse. I den empiriska analysen studerar vi först effekten av lön utan 

kontroll för andra variabler. I nästa steg introducerar vi variabeln klass i vår analys. 

Antagandet här är att om individerna jämför sina löner med de löner som andra personer inom 

                                                      
1 Okvalificerade arbetare består av ej facklärda arbetare inom varu- och tjänsteproduktion. Kvalificerade 

arbetare utgörs av facklärda arbetare inom varu- och tjänsteproduktion. Lägre tjänstemän är gjord av 

kategorierna okvalificerade tjänstemän, förmän över arbetare samt lägre tjänstemän. Den nya kategorin 

mellantjänstemän är en ihopslagning av arbetsledare över tjänstemän och tjänstemän på mellannivå. Den 

sista nya kategorin är högre tjänstemän vilken består av högre tjänstemän samt högre tjänstemän i 

ledande befattning. Personer som inte är anställda och därav inte heller har någon timlön är satta till 

missing.  
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samma klass har så bör effekten av lön på arbetstillfredsställelse öka vid kontroll för klass. 

Det vill säga när effekten studeras inom respektive klass. Vi kommer med andra ord att titta 

på om effekten av vår lönevariabel på arbetstillfredsställelse förändras när vi kontrollerar för 

klass. Fördelningen av antalet individer i de olika klasserna är relativt jämn. Som tidigare 

nämnt är de okvalificerade arbetarna flest till antalet med en andel om 26,8% medan 

resterande klasser har andelar på 15-22,4% 2. 

Interna arbetsmarknader 

Som vi tidigare nämnt finns det ett antal kännetecken för interna arbetsmarknader. Utifrån den 

information som finns i LNU 2000 så har vi valt att fokusera på tre indikatorer för interna 

arbetsmarknader. Dessa är mängden internutbildning en individ fått det senaste året, huruvida 

den kunskap som en individ besitter är företagsspecifik samt om det finns 

befordringsmöjligheter för den tillfrågade individen. De utvalda indikatorerna har vi valt att 

operationalisera på följande sätt. Internutbildning är i LNU 2000 mätt i antal dagar de senaste 

12 månaderna och är således en kontinuerlig variabel3. Det aritmetiska medelvärdet ligger på 

4,5 vilket innebär att de anställda i genomsnitt fått 4,5 dagar interutbildning det senaste året. 

Variabeln är relativt snedfördelad vilket beror på att det är många individer som inte har haft 

någon internutbildning under det senaste året. I och med detta gör vi även antagandet att de 

anställda som blivit erbjudna internutbildning också har tackat ja till denna.  

 

Karriärmöjligheter har vi operationaliserat genom individens uppskattade möjligheter att 

avancera i arbetet. I LNU 2000 är frågan formulerad som ”Hur stora är möjligheterna att 

avancera i ett jobb som ditt?” och kan besvaras genom fyra svarsalternativ: ”Mycket stora”, 

”Ganska stora”, ”Ganska små” och ”Mycket små”. En person som besitter stor 

företagsspecifik kunskap är ofta svår att ersätta på arbetsplatsen. För att kunna undersöka 

                                                      
2 Den exakta andelen för de olika klasserna är: Okvalificerade arbetare 26,8%, kvalificerade arbetare 

19,4%, lägre tjänstemän 16,3%, mellantjänstemän 22,4% och högre tjänstemän 15,0%.  

3 Variabeln för internutbildning har konstruerats genom två frågor i LNU 2000. Den första frågan är ”Har 

du under de senaste 12 månaderna genomgått någon utbildning på arbetstid?”. Alla personer som svarat 

nej på denna fråga har fått värdet 0 i vår nya variabel. Det vill säga de har fått 0 dagar internutbildning. 

Personerna som svarade ja har gått vidare till nästa fråga ”Hur många hela dagar sammanlagt har 

utbildningen varat?” och svarsvärdet på den frågan har blivit deras värde i den nya variabeln.  
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huruvida ett innehav av företagsspecifik kunskap har någon effekt på arbetstillfredsställelsen 

har vi valt att operationalisera denna indikator på interna arbetsmarknader genom den av 

individen uppskattade svårighetsgraden att ersätta denne om denne slutade. Vi har använt oss 

av följande fråga i LNU 2000 ”Hur svårt tror du att det skulle vara för din arbetsgivare att 

ersätta dig om du slutade?”  Frågan kan besvaras med fem olika svarsalternativ: ”Mycket 

svårt”, ”Ganska svårt”, ”Inte särskilt svårt”, ”Ganska lätt” och ”Mycket lätt”. I teorin om 

interna arbetsmarknader ingår att ge karriärmöjligheter till de anställda just därför att de är 

svåra att ersätta inom organisationen (Le Grand, 2003). Vi finner det därför rimligt att göra ett 

index4 av dessa två indikatorer, vilka båda är på ordinalskala, för att se vad effekten av dessa 

två tillsammans blir. Att använda index är även ett sätt att göra framställningen mer 

överskådlig då det annars skulle behövas ett stort antal dummyvariabler för alla olika 

svarskategorier för de båda indikatorerna av interna arbetsmarknader. För att kunna 

konstruera ett index gjordes dessa två variabler om till nya variabler med tre svarskategorier 

vardera. Vår omgjorda variabel som mäter karriärmöjligheter är jämt fördelad. Andelen i vår 

nya variabel som har mycket små karriärmöjligheter uppgår till 26,1%, de som har små utgör 

39,7% samt de som har stora karriärmöjligheter uppgår till 34,2%. Variabeln som mäter 

företagsspecifik kunskap är inte lika jämt fördelad då endast 5,4% uppger att de är mycket 

lätta att ersätta. Merparten har svarat att det är antingen ganska lätt (41,3%) respektive svårt 

(53.3%) att ersätta dem på arbetet. Indexet delades sedan upp så att varje svarsvärde (0-4) fick 

en egen dummyvariabel som därefter inkluderades i analysen. 

                                                      
4 För att konstruera indexet har vi först och främst skapat två nya variabler med en ny uppdelning av 

svarsalternativen. Variabeln som mäter karriärmöjligheter har istället fått tre svarsalternativ, värde 0 för 

mycket små karriärmöjligheter, värde 1 för små karriärmöjligheter samt värde 2 för stora 

karriärmöjligheter. De tidigare svarsalternativen ”Mycket små” har alltså fått värdet 0, ”Ganska små” har 

fått värdet 1 samt ”Mycket stora” och ”Ganska stora” har fått värdet 2. Variabeln som indikerar 

företagsspecifik kunskap har också delats upp och fått tre svarsvärden istället för tidigare fem. Det nya 

värdet 0 står för mycket lätt, värdet 1 för ganska lätt samt värdet 2 för svårt. De tidigare 

svarsalternativen ”Mycket lätt” har fått värdet 0, ”Ganska lätt” och ”Inte särskilt svårt” har fått värdet 1, 

”Ganska svårt” och ”Mycket svårt” har fått värdet 2. Dessa två variabler har vi sedan kombinerat i ett 

additivt index som kan gå från värde 0 till 4. 0 representerar en person som är mycket lätt att ersätta och 

som har mycket små karriärmöjligheter. 1 representerar en person som antingen är ganska lätt att 

ersätta eller har ganska små karriärmöjligheter, 2 representerar en person som antingen är svår att 

ersätta, har stora karriärmöjligheter eller har en etta på båda faktorerna. 3 representerar en person som 

har det högsta värdet på antingen svårt att ersätta eller karriärmöjligheter samt dessutom antingen har 

ganska små karriärmöjligheter eller är ganska lätt att ersätta. 4 representerar en person som både har 

stora karriärmöjligheter och som är svåra att ersätta.  
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Val av metod 

Som vi tidigare nämnt har vi använt oss av logistisk regressionsanalys. Resultaten från den 

logistiska respektive den linjära regressionsanalysen skilde sig inte nämnvärt åt om man 

bortser från att vissa estimat hade något högre signifikansnivåer i den logistiska regressionen. 

Vi valde att gå vidare med logistisk regressionsanalys eftersom vår beroendevariabel varken 

är på intervallskala eller kontinuerlig vilket är att föredra vid linjär regressionsanalys (Edling 

& Hedström, 2008). Våra resultat kommer att presenteras som oddskvoter, det vill säga en 

skattning av skillnader i sannolikheter för att vara nöjd mellan olika grupper. På grund av 

detta kommer referenskategorin alltid ha värdet 1. Ett värde under 1 innebär en lägre 

sannolikhet för att vara nöjd jämfört med referenskategorin, medan ett värde högre än 1 

innebär en högre sannolikhet för att vara nöjd jämfört med referenskategorin (Miles & 

Shevlin, 2008). I resultatdelen har vi valt att redovisa pseudo R2 i form av Cox & Snell. Cox 

& Snell visar den procentuella reduktionen i log-likelihoodvärdet (Edling & Hedström, 2008).  

Metodologiska begränsningar 

I forskningen om arbetstillfredsställelse är det väldigt vanligt att individen själv får skatta sin 

arbetstillfredsställelse utifrån en flergradig skala, så även i LNU 2000. Freeman (1978) menar 

att subjektiva variabler såsom arbetstillfredsställelse innehåller information som kan användas 

för att förstå individers beteende på arbetsmarknaden. Dock kan denna typ av variabler även 

leda till problem på grund av att de är beroende av psykologiska faktorer såsom exempelvis 

psykiskt välbefinnande hos individen. På grund av detta menar Freeman (1978) att studier på 

subjektiva variabler bör tolkas med viss försiktighet. Hodson (1991) går ett steg längre och 

kritiserar hela konceptet med arbetstillfredsställelse så som det används inom forskningen. 

Detta just på grund av att det är en subjektiv variabel. Han menar att mått på känslomässiga 

subjektiva uppskattningar av välmående säger väldigt lite om beteendet på arbetet och föreslår 

istället en behavioristisk modell där faktiskt agerande studeras. Även två av våra indikatorer 

på interna arbetsmarknader är självskattningsvariabler. Vår uppfattning är, likt Freemans 

(1978), att denna typ av subjektiva variabler kan innehålla värdefull information. Dock är den 

subjektiva naturen i vissa av våra variabler viktig att tänka på och vi kommer att ta med oss 

detta vid tolkningen av resultatet.  
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Vårt centrala antagande är att lön och ett deltagande i interna arbetsmarknader har effekt på 

arbetstillfredsställelsen. Vi kan dock inom ramarna för denna uppsats inte avgöra riktningen 

för det kausala sambandet. Detta gör att det finns en risk för omvänd kausalitet, vi kan med 

andra ord inte säga vad som påverkar vad. Det är tänkbart att en anställd som är tillfredställd 

med sina arbetsuppgifter och sina anställningsvillkor jobbar bättre och därför erbjuds 

karriärmöjligheter eller hög lön. I likhet med de flesta andra studier inom området 

arbetstillfredsställelse är vår uppsats en tvärsnittstudie vilket innebär att den görs på material 

från ett enda undersökningstillfälle. Om vi hade gjort en longitudinell studie, det vill säga att 

samma personer följs upp i flera undersökningar under en längre period, hade vi dels kunnat 

avgöra riktningen på kausaliteten men även kunnat minska problematiken med subjektiva och 

svårmätbara variabler (Tåhlin, 1987). Även Kalleberg (1977) menar att longitudinella studier 

är att föredra. Detta menar han på grund av att en individs åsikter och värderingar kan 

förändras under livets gång.   

 

När vi konstruerade vårt index utgick vi från att individens karriärmöjligheter på arbetet samt 

huruvida individen hade stor företagsspecifik kunskap var av lika stor betydelse för 

arbetstillfredsställelsen. Vi har därför gett de två indikatorerna på interna arbetsmarknader 

lika stor vikt. Det vill säga att en person som har stora karriärmöjligheter får värde två, och 

om denne även är svår att ersätta på arbetsplatsen får denne ytterligare värde två och ett totalt 

värde på fyra i indexet. En nackdel med index är att det är svårt att säkerställa att de olika 

komponenterna väger lika tungt för fenomenet som undersöks. Det går heller inte att veta vad 

exempelvis värde tre står för i vårt index. Det kan vara en person som är svår att ersätta på 

arbetsplatsen men som ändå har små karriärmöjligheter, eller så kan det vara en person som är 

lätt att ersätta på arbetsplatsen men som har stora karriärmöjligheter. 

 

För att kunna undersöka relativa löner gjorde vi ett antagande om att individen jämför sig 

inom sin egen klass. Klass behöver inte vara rätt jämförelsekategori då det är tänkbart att 

individen istället jämför sig med exempelvis personer inom det egna yrket eller inom den 

egna arbetsplatsen. Detta är dock ingenting vi har undersökt vidare inom ramen för denna 

uppsats. 

 

Trots dessa begränsningar tror vi att våra resultat kan komma att vara av intresse för såväl 

forskningsfältet som arbetslivet.  
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Resultat 

I tabell 1 redovisas resultat från våra multivariata analyser där effekter av lön (både absolut 

och relativ) samt deltagande i interna arbetsmarknader på arbetstillfredsställelse testas. Tabell 

1 innehåller 4 olika modeller. Modell 1 innehåller endast ett mått på den absoluta lönen. I 

modell 2 adderas dummyvariabler för klass för att utifrån detta kunna se om relativa löner har 

någon effekt på arbetstillfredsställelse. I modell 3 läggs indikatorer på interna 

arbetsmarknader till och slutligen i modell 4 adderas kontrollvariabler. Kontrollvariablerna är 

kön, arbetslivserfarenhet mätt i antal år samt dummyvariabler för individens högsta 

utbildningsnivå med kort yrkesutbildning som referenskategori.  
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Tabell 1. Logistisk regressionsanalys. Resultatet presenteras i oddskvoter (Exp. B) för en 

individ att vara nöjd på arbetet. 

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
   Lön 1,009*** 1,007*** 1,005** 1,005** 
          
Klass         
   Okvalificerad arbetare (referenskategori)   1,000 1,000 1,000 
   Kvalificerad arbetare   1,488** 1,381* 1,449* 
   Lägre tjänstemän   1,229 1,112 1,113 
   Mellan tjänstemän   1,463** 1,268 1,495* 
   Högre tjänstemän   1,747** 1,477* 1,888** 
          
Interna arbetsmarknader         
   Indexvärde 0 (referenskategori)     1,000 1,000 
   Indexvärde 1     1,120 1,009 
   Indexvärde 2     1,439 1,379 
   Indexvärde 3     1,683* 1,710* 
   Indexvärde 4     2,795*** 3,040*** 
   Internutbildning i dagar     0,998 0,999 
          
Kön         
   Man (referenskategori)       1,000 
   Kvinna       1,154 
          
   Arbetslivserfarenhet i år       1,012* 
          
Utbildningsnivå         
   Kort yrkesutbildning (referenskategori)       1,000 
   Grundskola       1,438* 
   Gymnasium       0,928 
   Postgymnasial utbildning       0,7641 
   Universitet       0,746 

          
Konstant 1,562** 1,579* 1,239 0.955 
Cox & Snell R2 0,016 0,02 0,031 0,04 
          

Antal personer i regressionen 2906 2906 2906 2906 

***p< 0,001  **p<0,01  *p<0,05       1p0,065 
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Från modell 1 i tabellen kan vi utläsa att den absoluta lönen ser ut att ha en väldigt tydlig och 

signifikant effekt på arbetstillfredsställelsen 5. Oddset för att vara nöjd på arbetet ökar med 

0,9% per krona i timlön. Detta anser vi vara av substantiell betydelse. Effekten går därmed i 

linje med vår hypotes H1 samt tidigare forskning. Värt att notera är att variabeln som mäter 

absolut lön minskar för varje modell, om än i liten skala per modell. Från modell 1 till modell 

3 har effekten av den absoluta lönens ökning i odds för att vara nöjd nästan halverats.  

 

I modell 2 inkluderas även dummyvariabler för klass. När vi inkluderar klass händer i stort 

sett ingenting med lönevariabeln. Detta resultat indikerar att ingen jämförelseprocess som är 

av betydelse för arbetstillfredsställelsen görs gällande lön inom den egna klassen6. Att relativa 

löner inte har någon effekt på arbetstillfredsställelsen är ett resultat som går emot tidigare 

forskning samt även vår egen hypotes H2. Dock indikerar resultaten i modell 2 att den 

absoluta lönen fortfarande har effekt på arbetstillfredsställelsen även när den relativa 

lönejämförelsen i form av klass adderas till modellen. Gällande dummyvariablerna för klass 

så är värdena för alla klasser utom lägre tjänstemän signifikanta. Ur tabellen kan vi utläsa att 

oddsen för samtliga klasser att vara nöjda är högre än för referenskategorin som är 

okvalificerade arbetare. Den starkaste effekten gäller för gruppen högre tjänstemän.  

 

I modell 3 adderas våra mått på interna arbetsmarknader till analysen.  

Höga indexvärden för interna arbetsmarknader uppvisar en positiv och signifikant effekt på 

arbetstillfredsställelsen. Detta i jämförelse med referenskategorin, vilken är personer som har 

mycket små karriärmöjligheter i arbetet och som är lätta att ersätta. Särskilt stor är effekten 

för personer som både är svåra att ersätta på arbetsplatsen och som har stora 

                                                      
5 Då vårt mått på absolut lön var relativt snedfördelad har vi även gjort våra regressioner med en 

logaritmerad lönevariabel. Test med den logaritmerade lönevariabeln visar dock inga större skillnader och 

lämnar övriga resultat mer eller mindre oförändrade. Vi har därför valt att enbart redovisa resultaten med 

den ursprungliga lönevariablen då dessa resultat är mer lättolkade. 

6 För att ytterligare undersöka detta resultat tog vi reda på hur lönespannet såg ut inom varje klass. 

Sedan delade vi upp lönespannet för varje klass till kvintiler (femtedelar). Alla individer fick då värde 1-5 

beroende på lönenivån inom den egna klassen, där 1 representerade den lägsta nivån. Dessa kvintiler 

grupperade vi sedan till tre grupper i en ny variabel där den lägsta lönekvintilen fick värdet 0, de tre 

mittersta kvintilerna fick värdet 1 och den högsta kvintilen fick värdet 2. Genom denna indelning kunde vi 

sedan se effekten av det relativa löneläget på arbetstillfredsställelsen för varje person. Då denna variabel 

inkluderades i regressionen utgjorde gruppen med den lägsta lönenivån inom sin klass referenskategori. 

Tvärtemot vad vi förväntade oss var oddsen för att den mittersta och den högsta gruppen skulle vara 

nöjda lägre än för den lägsta gruppen. Vi valde dock att inte inkludera variabeln i vår slutgiltiga modell.  
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karriärmöjligheter, det vill säga personer som har det högsta möjliga värdet i indexet. Vi har 

även gjort regressioner med separata dummyvariabler för de två indikatorerna som indexet är 

konstruerat av7. Variabeln internutbildning mätt i antal dagar visar på en mycket svag negativ 

effekt på arbetstillfredsställelse. Effekten är dock inte signifikant. Dessa resultat gör att vi 

delvis kan anta vår hypotes H3, detta på grund av att indexet uppvisar en signifikant effekt på 

arbetstillfredsställelse för personer med höga värden medan variabeln för internutbildning inte 

visar någon signifikant effekt. Av samma skäl stämmer resultatet endast delvis med den 

tidigare forskning som finns. Gällande klassens effekt på arbetstillfredsställelse så sjunker den 

för samtliga dummyvariabler när indikatorer på interna arbetsmarknader inkluderas. Detta 

innebär att en del av effekten som i modell 2 såg ut att bero på klass nu har tagits över av 

interna arbetsmarknader. En tänkbar tolkning av detta resultat är att arbetstagare som innehar 

mer kvalificerade positioner även har anställningsförhållanden som liknar dem som råder på 

interna arbetsmarknader. 

 

I modell 4 inkluderas även våra kontrollvariabler kön, arbetslivserfarenhet och 

utbildningsnivå. I denna modell dubbleras i princip oddsen för att vara nöjd på arbetet om 

man är högre tjänsteman, vilket kan tolkas som ett resultat av substantiell vikt. Detta kan bero 

på att dummyvariabler för utbildningsnivå nu har adderats. Samtliga resultat relateras nu till 

en jämförelseperson som har kort yrkesutbildning som högsta utbildningsnivå. Det är tänkbart 

att en person som har kort yrkesutbildning uppskattar en tjänst som klassas som högre 

tjänsteman mycket mer än en person med högre utbildning, och därmed har en högre grad av 

arbetstillfredsställelse. Även för kvalificerade arbetare och mellantjänstemän ökar oddsen, om 

än inte i samma omfattning som för högre tjänstemän. Även effekten av de signifikanta 

dummyvariablerna som indikerar interna arbetsmarknader ökar efter att vi adderat våra 

kontrollvariabler. Vår variabel för kön uppvisar ingen signifikans, medan en längre 

arbetslivserfarenhet medför en högre sannolikhet att vara nöjd med sitt arbete8. Av våra 

dummyvariabler för utbildningsnivå så är det endast grundskola som uppvisar en signifikant 

effekt på arbetstillfredsställelse. Denna effekt är positiv. En individ som har grundskola som 

högsta utbildningsnivå har med andra ord högre sannolikhet för att vara nöjd på arbetet än en 

                                                      
7 Dummyvariablerna för karriärmöjligheter respektive hur svårt det är att ersätta intervjupersonen på 

arbetet uppvisade inga väsentligt skilda resultat gentemot vårt index varför vi inte inkluderade de 

separata dummyvariablerna i vår slutgiltiga analys.  

8 Per år som en person har förvärvsarbetat ökar oddsen för att vara nöjd på arbetet med 1,2%.  
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person som genomgått kort yrkesutbildning. Dummyvariabeln för postgymnasial utbildning är 

väldigt nära signifikansnivån på 5% med ett p-värde på 0,065. Resultatet av den variabeln kan 

tolkas som att en högre utbildning än referenskategorin kort yrkesutbildning har en negativ 

effekt på arbetstillfredsställelsen. Dessa resultat går i linje med tidigare forskning vilken har 

visat att personer med låg utbildningsnivå har en högre grad av arbetstillfredsställelse än 

högutbildade personer9.  

 

Våra värden för pseudo R2 i form av Cox & Snell visar på att modellens förklaringsvärde 

successivt förbättras, om än i liten omfattning. Att pseudo R2 endast är 4 % i modell 4 visar 

på komplexiteten i begreppet arbetstillfredsställelse. Helt klart finns det andra i denna uppsats 

ej undersökta faktorer som också kan bidra till att förklara variationen i arbetstillfredsställelse.  

 

Sammanfattningsvis ger våra resultat stöd åt vår första hypotes, inget stöd åt den andra samt 

delvis stöd åt den tredje hypotesen. H1: Vi förväntar oss att finna att låg lön har en negativ 

effekt på arbetstillfredsställelsen får stöd i samtliga fyra modeller. H2: Vi förväntar oss att 

finna att en individ som har lägre lön än sin jämförelsegrupp kommer att ha en lägre nivå av 

arbetstillfredsställelse får inget stöd i analysen. Gällande den sista hypotesen, H3: Vi 

förväntar oss att finna att individer som arbetar på interna arbetsmarknader har en högre 

nivå av arbetstillfredsställelse än personer som inte arbetar på interna arbetsmarknader, så 

ger analysen stöd till idén att personer med stora karriärmöjligheter och omfattande 

företagsspecifik kunskap har relativt hög grad av arbetstillfredsställelse. Däremot tycks inte 

internutbildning ha någon signifikant inverkan på arbetstillfredsställelse. 

                                                      
9 En fundering kring klass och utbildningsnivå i relation till arbetstillfredsställelse är att personer som har 

låg utbildningsnivå har högre odds för att vara nöjda på arbetet om de befinner sig i de högre klasserna. 

För att utröna detta vidare gjorde vi en logistisk regression med kombinationsvariabler som visar oddsen 

för att vara nöjd på arbetet om man har en viss utbildningsnivå i kombination med en viss klass. Av 

denna regression kan vi utläsa svaga tendenser till att individer som har en låg utbildningsnivå och 

samtidigt tillhör klassen högre tjänstemän har högre odds för att vara nöjda på arbetet gentemot 

referenskategorin som är okvalificerade arbetare med grundskoleutbildning. Dock finner vi inte resultaten 

tillräckligt starka för att det ska vara befogat att inkludera dem i vårt resultat.  
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Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att studera arbetstillfredsställelse och vilka effekter lön samt ett 

eventuellt deltagande i interna arbetsmarknader har för arbetstillfredsställelsen. Utifrån teori 

och tidigare forskning formulerades tre hypoteser. H1: Vi förväntar oss att finna att låg lön 

har en negativ effekt på arbetstillfredsställelsen, H2: Vi förväntar oss att finna att en individ 

som har lägre lön än sin jämförelsegrupp kommer att ha en lägre nivå av 

arbetstillfredsställelse samt H3: Vi förväntar oss att finna att individer som arbetar på 

interna arbetsmarknader har en högre nivå av arbetstillfredsställelse än personer som inte 

arbetar på interna arbetsmarknader. Analyserna genomfördes med material från 

Levnadsnivåundersökningen som gjordes år 2000.  

 

Analysen ger stöd åt vår första hypotes. Detta innebär att personer som innehar en hög lön 

också har en högre sannolikhet att vara tillfredställda på arbetet. Den positiva effekten av 

absolut lön kvarstår i alla fyra modeller som redovisas i tabell 1. Dock reduceras effekten av 

absolut lön med ungefär hälften från den första modellen där endast absolut lön och 

arbetstillfredsställelse undersöks jämfört med den tredje modellen där också klass och 

indikatorer på interna arbetsmarknader ingår. Detta tyder på att klass och interna 

arbetsmarknader kan förklara en del av den positiva effekt på arbetstillfredsställelse som 

tidigare verkade bero på absolut lön, även om vi inte betraktar förändringen i effekten som 

särskilt stor. Något som delvis skulle kunna förklara minskningen av den absoluta lönens 

effekt är arbetets innehåll. Exempelvis är det tänkbart att individer som tillhör de högre 

klasserna har mer utvecklande och kvalificerade arbeten viket skulle kunna leda till en högre 

grad av arbetstillfredsställelse. De högre klasserna har högre löner än de lägre klasserna, 

varför vi ser en minskning av effekten av absolut lön när klass inkluderas i analysen. 

Möjligheten finns att den absoluta lönens effekt på arbetstillfredsställelsen mattas av 

ytterligare om fler relevanta förklaringsfaktorer adderas. Med utgångspunkt i den teori och 

tidigare forskning som vi studerat inom ämnet förefaller det dock rimligt att vårt resultat 

stämmer, det vill säga att den absoluta lönen ändå har en positiv inverkan på svenska 

arbetstagares arbetstillfredsställelse. Vårt resultat går därmed i linje med tidigare studier.  
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En möjlig förklaring till att absolut lön har en positiv effekt på arbetstillfredsställelse skulle 

kunna vara att en hög lön också möjliggör höga nivåer av konsumtion. Vi tror inte att det är 

den absoluta lönen i sin fysiska form som var av störst vikt för svenska arbetstagare år 2000. 

Utan snarare vad lönen kan användas till, bland annat i form av ökade 

konsumtionsmöjligheter. Detta på grund av att individers status och även framgång kan 

signaleras genom deras konsumtionsmönster. En person som konsumerar dyra bostäder, 

exklusiva resor och bilar kan erhålla en viss status varpå en hög lön kan vara 

eftersträvansvärd. Ett resonemang som även stöds i teori och tidigare forskning (Locke, 1976; 

Kalleberg, 1977). Det är dock viktigt att ha i åtanke att materialet som ingår i vår analys 

samlades in för ett decennium sedan. Möjligen har denna konsumtion-statustendens mattats 

av sedan år 2000. Vid tidpunkten för genomförandet av Levnadsnivåundersökningen befann 

sig Sverige och hela västvärlden i en högkonjunktur som eldades på av it-bubblan. Många 

personer fick en tillfällig förbättring av ekonomin genom börsklipp, en glädje som blev 

kortvarig då it-bubblan sprack och medförde en börskrasch (Galbraith & Hale, 2004). De 

senaste åren tycker vi oss se en trend av att exempelvis miljömedvetenhet och att spendera tid 

med familjen också kan ge status. Det skulle vara intressant att se om resultatet kvarstår i en 

studie gjord på nästkommande Levnadsnivåundersökning som är gjord ungefär tio år senare 

än Levnadsnivåundersökningen år 2000. Om resultatet kvarstår skulle det kunna tyda på att 

konsumtionens roll i samhället inte har förändrats. En annan förklaring till att den absoluta 

lönen värderas av svenska arbetstagare skulle kunna vara att den symboliserar uppskattning 

och erkännande från arbetsgivaren (Locke, 1976). Det är med andra ord tänkbart att en 

arbetstagare känner sig mer betydelsefull och uppskattad ju högre lön denne erhåller. Dock 

var utgångspunkten för denna uppsats att det inte enbart var den absoluta lönen som var av 

vikt för individens arbetstillfredsställelse utan även en individs egen lön i relation till andras. 

Det vill säga att även relativ lön är av betydelse för arbetstillfredsställelsen.  

 

Detta leder oss till vår andra hypotes, vilken vi inte finner något stöd för i analysen. Det torde 

innebära att det relativa löneläget inte har någon betydelse för individens 

arbetstillfredsställelse. Vi finner detta resultat överraskande då det motsäger tidigare 

forskningsresultat. En tänkbar anledning till att vårt resultat går emot den tidigare forskningen 

skulle kunna vara att vi möjligen har använt oss av fel jämförelsemekanism. Då vi utformade 

modellen utgick vi ifrån ett väldigt starkt antagande, vilket bygger på att individer jämför sig 

inom sina respektive klasser. Kanske är den rätta jämförelsegruppen någon helt annan än 

klass. Eventuellt kan det vara så att relativa löner överlag är väldigt svåra att undersöka, något 
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som även Locke (1976) påpekar. Han menar att begreppet relativa löner i sig är problematiskt 

eftersom det är individuellt vad en person jämför sig med. Resultatet indikerar även att 

rättviseteorin inte stämmer för svenska arbetstagare. Rättviseteorin säger att en individs 

arbetstillfredsställelse beror på dennes erhållna belöningar i förhållande till den relativa 

insatsen. En ytterligare förklaring förutom den tidigare nämnda skulle kunna vara att vi inte 

har kunnat använda något mått på individens arbetsprestation, det vill säga en typ av insats, i 

analysen.  Detta eftersom det inte finns något sådant mått i LNU 2000.  

 

När det gäller vår tredje och sista hypotes så får den endast delvis stöd i vår analys. Resultatet 

stödjer att karriärmöjligheter och ett innehav av företagsspecifik kunskap inverkar positivt på 

arbetstillfredsställelsen medan vi inte får något signifikant resultat gällande erhållen 

internutbildning. Det samlade begreppet interna arbetsmarknader är som tidigare nämnts ett 

mindre utforskat ämne inom forskningen om arbetstillfredsställelse. Den starka effekten av 

våra indikatorer på interna arbetsmarknader visar att både stora karriärmöjligheter och 

företagsspecifik kunskap i form av svårighet att ersätta intervjupersonen är av vikt för 

arbetstillfredsställelsen. Gällande karriärmöjligheter kan vi därmed säga att vårt resultat, det 

vill säga att karriärmöjligheter har en positiv inverkan på arbetstillfredsställelse, går i linje 

med den tidigare forskningen. 

 

Resultatet av analysen indikerar att le Grands (2003) antagande om hur en arbetsplats bör vara 

för att motivera de anställda stämmer. Hans antagande innebär som vi tidigare nämnt att 

organisationer som eftersträvar motiverade medarbetare bör satsa på policies som ingår i 

interna arbetsmarknader. En möjlig förklaring till att vårt index för interna arbetsmarknader 

visar sig ha en sådan stor och positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen skulle kunna vara att 

individen ständigt får växa och får kontinuerlig utveckling genom att arbeta inom interna 

arbetsmarknader. Både genom en karriärmässig utveckling på så sätt att individen byter 

position inom organisationen men även genom att fortlöpande utvecklas i och med förvärvet 

av mer företagsspecifik kunskap, vilken kan hjälpa arbetstagaren att bli duktigare i sitt arbete 

och på så sätt även möjliggöra befattningsbreddning. Detta eftersom en individuell utveckling 

hos de allra flesta människor är en viktig faktor för att bibehålla motivationen för exempelvis 

arbetet. Vi finner den tydliga inverkan gällande innehavet av företagsspecifik kunskap och 

karriärmöjligheter på arbetstillfredsställelse vara väldigt intressant. Detta just på grund av att 

den svenska arbetsmarknaden till stor del består av interna arbetsmarknader (le Grand, 1996), 

vilket bådar gott för svenska arbetstagares arbetstillfredsställelse. Dock är, som vi tidigare 
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nämnt, flera av våra variabler självskattningsvariabler och därmed subjektiva. Detta kan 

givetvis ha påverkat resultaten som vi presenterat. Möjligen skulle helt andra resultat kunnat 

framkomma om analysen istället gjorts med objektiva variabler, om sådana existerar.  

 

Slutligen vill vi än en gång poängtera att en allvarlig begränsning med denna studie är att vi 

inte kan avgöra sambandets kausala riktning. Detta kan innebära att våra tolkningar av vad 

som har inverkan på arbetstillfredsställelsen skulle kunna vara felaktiga. 

Framtida forskningsområden 

Ett förslag till framtida forskning hade kunnat vara att vidare undersöka förhållandet mellan 

arbetstillfredsställelse och relativa löner. Detta genom att titta på andra jämförelsegrupper än 

klass. För att kunna göra detta så skulle det vara möjligt att använda 

Levnadsnivåundersökningen tillsammans med Arbetsplatsundersökningen.  Därigenom skulle 

man kunna identifiera yrkesgrupper eller branschgrupper, vilka båda är tänkbara 

jämförelsegrupper. Det skulle även kunna vara av intresse att göra en liknande analys men att 

inkludera fler indikatorer av interna arbetsmarknader än vad som gjorts i denna uppsats. 

Genom att göra en egen kvantitativ undersökning, i vilken stort fokus läggs vid frågor kring 

interna arbetsmarknader, så skulle en djupare förståelse för fenomenet och dess effekt på 

arbetstillfredsställelsen kunna uppnås. Arbetstillfredsställelse är ett stort och komplext 

begrepp. För att kunna få en större insikt i vad som verkligen påverkar arbetstillfredsställelsen 

så skulle en kvantitativ studie av den typ vi genomfört kunna kompletteras med en kvalitativ 

ansats. Materialet från den kvalitativa ansatsen skulle kunna bidra med en ”tjockare” (Aspers, 

2007) beskrivning av fenomenet arbetstillfredsställelse. Ytterligare ett sätt att studera 

arbetstillfredsställelse skulle kunna vara genom att använda sig av deltagande observation. 

Detta eftersom arbetstillfredsställelse är en subjektiv variabel och Hodson (1991) menar att 

det lämpligaste sättet att studera en sådan typ av variabel är att studera vad människor faktiskt 

gör istället för vad de säger. Resultatet från en sådan studie hade varit väldigt intressant att 

relatera till resultatet från vår studie. 
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