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Big Five dimensionerna
möter arbetstillfredsställelse 

Nadin Asmar och Tommy Kallestad

Tidigare  forskning  har  gett  stöd  för  att  personlighet  påverkar 
arbetstillfredsställelse,  och  i  denna  studie  undersöks  om detta  även 
gäller inom socialpsykiatrin i Eskilstuna. Syftet  med studien var att 
undersöka  samband  och  varians  mellan  olika 
personlighetsdimensioner  och  arbetstillfredsställelse.  Big  Five 
personlighetsdimensionerna mättes med Shafers personality scale och 
arbetstillfredsställelse med Minnesota Satisfaction Questionnaire, och 
dessa  mätningar  skedde  genom  en  enkätundersökning.  De  78 
deltagarna i denna studie var personal inom socialpsykiatrin, varav 23 
var män. Resultaten redovisades genom Pearsons korrelationer och en 
hierarkisk regressionsanalys som visade att det fanns samband mellan 
vissa av Big Five dimensionerna och arbetstillfredsställelsefaktorerna. 
Detta stämmer även överens med tidigare forskning inom ämnet men 
däremot blev det inget signifikant resultat för hur stor del av variansen 
som berodde på personlighetsdimensionerna. Denna studie bidrar med 
att  undersöka  hur  personligheten  hos  en  outforskad  yrkesgrupp  är 
relaterat till hur de trivs på sitt arbete.
 
Keywords: Big Five, personality, job satisfaction, social psychiatry  

Inledning

Personlighet är de personliga drag som består över tid och som har inverkan på hur människor 
agerar  (Larsen  &  Buss,  2010).  Det  finns  mycket  forskning  inom  psykologi  på  ämnet 
personlighet  och  hur  det  påverkar  människor  i  deras  vardag.  Ett  av  de  stora 
forskningsområdena inom personlighet är vilken personlighetstyp en person är och det finns 
ett flertal olika sätt att mäta detta. En av de vanligaste metoderna att mäta personlighet är 
genom  Big  Five  modellen.  Modellen  består  av  de  fem  personlighetsdimensionerna 
extraversion, sympatiskhet, samvetsgrannhet, neuroticism och öppenhet. Enligt Barrick och 
Mount (1991) är Big Five en känd modell inom personlighetspsykologi. Författarna menar att 
människor har fem olika oberoende dimensioner i personlighet. Med hjälp av modellen går 
det att studera skillnader inom personlighet. Personlighetsdimensionerna har en stor inverkan 
på många områden i  livet,  exempelvis  hur populär en person är  i  skolan,  anledningar  till 
varför en person dricker alkohol, eller  hur stor risk det finns att  bli utbränd på sitt  arbete 
(Linden,  Scholte,  Cillessen,  Nijenhuis  &  Segers,  2010;  Theakston,  Stewart,  Dawson, 
Knowlden-Loewen  &  Lehmans,  2004;  Zellars,  Perrewe  &  Hochwarter,  2000).  Men  vad 
innebär  då dessa  fem personlighetsdimensioner,  för  detta  kan  en mer  ingående förklaring 
behövas ges. Barrick och Mount (1991) och Zellars et al. (2000) beskriver Big Fives olika 
dimensioner mer ingående. Där förklaras vilka karaktärsdrag en person har när den har högt 
eller lågt i någon av dimensionerna. 
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Extraversion: Har karaktärsdrag som pratsam, social, självsäker, har humor, verbalt kunnig 
och djärvhet. Personer med hög extraversion är ofta energifulla, uppmuntrande, entusiastiska 
och  optimistiska.  En person med  låg  extraversion  är  ofta  tystlåten,  reserverad,  blyg,  och 
tillbakadragen. En extrovert person ser på saker optimistiskt och att allt kommer lösa sig till 
slut, och dessa personlighetsdrag leder till en högre stresstålighet (Barrick & Mount, 1991; 
Zellars et al., 2000).

Sympatiskhet:  Har karaktärsdrag som artig,  flexibel,  samarbetsvillig,  tolerant,  förlåtande 
och empatisk En person med hög sympatiskhet är ofta charmig, givmild, litar på andra och 
lyssnar  mer  på  sina  känslor  än  logiskt  tänkande.  Dessa  personer  brukar  inte  heller  vara 
fientliga av sig och har svårt för att visa aggressivitet. Dessa personer brukar även gilla att ta 
hand om andra. En person med låg sympatiskhet beskrivs grälsjuk, fientlig, likgiltig för andra, 
självcentrerad, illvillig och avundsjuk (Barrick & Mount, 1991; Zellars et al., 2000).

Samvetsgrannhet: Har karaktärsdrag som effektiv, duktig, kompetent, arbetsam, ambitiös 
och pålitlig. En person med hög samvetsgrannhet kan se ett problem och bryta ner det till 
olika delmål för att klara av det, de strävar ofta efter att uppnå prestationer och ser detta som 
en belöning. Personer med låg samvetsgrannhet är ofta oambitiösa och lata (Barrick & Mount, 
1991; Zellars et al., 2000).

Neuroticism: Har de karaktärsdragen som ofta uppfattas som negativa som ängslig, orolig, 
deprimerad,  arg  och  nervös.  Neuroticism  kan  mätas  genom hur  en  individ  söker  sig  till 
bekräftelse  och  hur  den  skyller  ifrån  sig  och  anser  sig  vara  ett  offer.  Personer  med  hög 
neuroticism ser negativt på saker och förväntar sig alltid det sämsta ur situationer, och dessa 
personlighetsdrag leder ofta till att de blir mer stressade. Individer med låg neuroticism är ofta 
lugna, jämna i humöret, avslappnade och orubbliga vilket leder till att de klarar motgångar bra 
och accepterar att allt inte alltid funkar (Barrick & Mount, 1991; Zellars et al., 2000).

Öppenhet:  Har  karaktärsdrag  som  fantasifull,  inlevelsefull,  nyfiken,  estetisk  och 
okonventionell.  Individer  med  hög  öppenhet  gillar  att  hitta  djupa  meningar  i  upplevda 
erfarenheter, vilket leder till att de ofta upplever händelser mer intensivt, både bra och dåliga. 
De gillar även att uppleva nya händelser och är öppna för nya erfarenheter medan en person 
med låg öppenhet ofta kan vara konservativ (Barrick & Mount, 1991; Zellars et al., 2000).

Denna  studie  ska  undersöka  hur  olika  personlighetsdimensionerna  påverkar 
arbetstillfredsställelse  och  även  här  finns  det  mycket  tidigare  forskning,  särskilt  med 
inriktningen på hur Big Five dimensionerna har påvekan på arbetstillfredsställelse. I Judge, 
Heller och Mounts (2002) meta-analys om hur Big Five personlighetsdimensionerna påverkar 
arbetstillfredsställelse  upptäcktes  att  samvetsgrannhet,  extraversion,  och  sympatiskhet 
påverkar  arbetstillfredsställelse  positivt,  och  även  att  neuroticism  påverkar 
arbetstillfredsställelse  negativt  medan  öppenhet  inte  påverkade  alls.  Men  vad  innebär  då 
arbetstillfredsställelse? Arbetstillfredsställelse kan beskrivas som hur människor trivs på sitt 
arbete  och  det  finns  flera  faktorer  som har  en  inverkan  på  detta,  exempelvis  lönen,  hur 
relationen med chefen och sina arbetskollegor ser ut och arbetsmiljön. Arbetstillfredsställelse 
kan även ha inverkan på flera aspekter av en persons liv. I Chackos (1983) undersökning 
visades det att personer med en hög arbetstillfredsställelse även trivs bättre i helhet med sina 
liv. Arbetstillfredsställelse enligt Weiss, Dawis och England (1967) kan delas in i tre olika 
faktorer; inre, yttre och den generella.
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Inre arbetstillfredsställelse: Den inre faktorn förklaras med hur människor upplever själva 
arbetsuppgifterna, som exempelvis om deras kompetens tas till vara på arbetsplatsen, känslan 
de får när en uppgift har genomförs, om den känner sig sysselsatta eller arbetsförhållanden 
(Hirschfeld, 2000; Weiss et al., 1967).

 
Yttre arbetstillfredsställelse: Den yttre faktorn förklaras med hur människor upplever saker 

på arbetsplatsen som inte har med själva arbetsuppgifterna att göra, exempelvis om de känner 
en säkerhet inom arbetsplatsen, uppskattningen de får för sitt jobb, friheten de har på jobbet 
eller hur arbetsplatsens policy är utformad (Hirschfeld, 2000; Weiss et al., 1967). 

Generell  arbetstillfredsställelse:  Den  generella  faktorn  är  helhets  upplevelsen  av  hur 
människorna uppfattar sin arbetsplats, detta kombinerar både de inre och yttre faktorerna för 
att få en helhetsbild av en persons arbetstillfredsställelse. Ytterligare en sak som påverkar den 
generella faktorn som däremot inte tas upp av den inre eller den yttre faktorn är hur chefens 
kompetens är och hur denna behandlar sina anställda (Hirschfeld, 2000; Weiss et al., 1967).

I Bruk-Lee, Khoury,  Nixon, Goh och Spectors (2009) meta-analys som gjordes flera år 
efter Judge et al. (2002) kom forskarna fram till samma resultat som hade upptäckts tidigare, 
nämligen att samvetsgrannhet, extraversion, och sympatiskhet har en positiv relation, medan 
neuroticism  har  en  negativ  relation  och  öppenhet  hade  nära  noll  relation  till 
arbetstillfredsställelse. Bruk-Lee et al. (2009) tar upp flera anledningar till varför de tror att 
dessa dimensioner har en påverkan på arbetstillfredsställelse. De menar att personer med hög 
extraversion  ofta  är  positiva  och  de  ser  det  bästa  i  sitt  arbete och  därmed  ökar  deras 
arbetstillfredsställelse. Personer med hög sympatiskhet trivs bättre på sitt arbete för att dessa 
personer  kommer  bättre  överens  med  sina  kollegor  och  sina  överordnade,  och  därmed 
uppfattar sin arbetsplats som trevligare. Att neuroticism påverkar negativt förklarade Bruk-
Lee et al. (2009) med att dessa personer ser världen på ett negativt sätt vilket leder till att de är 
mer stressade av sig. Detta får stöd av Ahmad och Khannas (1992) studie som visade att stress 
har negativ inverkan på arbetstillfredsställelse. 

I Furnham, Petrides, Jackson och Cotters (2002) undersökning som gjordes på personal 
som arbetade inom administration kom forskarna fram till  att  samvetsgrannhet kombinerat 
med ålder gav en positiv signifikant effekt gällande arbetstillfredsställelse, och forskarna drog 
slutsatsen  att  yngre  personer  med  en  hög  samvetsgrannhet  upplever  en  högre 
arbetstillfredsställelse.  I  kontrast  till  många andra studier om Big Five dimensionerna och 
arbetstillfredsställelse  (Bruk-Lee et  al.,  2009)  fanns  inget  stöd  för  att  neuroticism  och 
extraversion påverkade arbetstillfredsställelse, vilket Furnham et al. (2002) förklarar med att 
det kan bero på att  dessa två dimensioner  påverkar mer  om yrket  är personinriktat,  vilket 
administration inte är. Furnham, Eracleous och Chamorro-Premuzic (2009) utförde en studie 
som  bland  annat  gick  ut  på  att  mäta  hur  Big  Five  dimensionerna  korrelerade  med 
arbetstillfredsställelse  som  innehöll  både  inre  och  yttre  faktorer.  Författarna  gjorde 
undersökningen  på  heltidsarbetande  som  arbetade  inom  olika  branscher  som  handel, 
tillverkning  och  sjukvård.  Resultatet  visade  att  samvetsgrannhet  korrelerade  positiv  med 
arbetstillfredsställelse. Detta var förväntat enligt författarna då de trodde att samvetsgrannhet 
påverkades  av  båda de inre  och yttre  faktorerna  av  arbetstillfredsställelse.  Detta  förklaras 
sedan genom att personen med hög samvetsgrannhet hade större chans att bli belönade då 
dessa personer ofta brukar vara arbetsamma och ambitiösa. Furnham et al. (2009) trodde även 
att deras studie skulle ha kunnat visa ett annorlunda resultat på att även sympatiskhet skulle 
korrelera med arbetstillfredsställelse om de hade haft ett större stickprov.

 I Judge, Heller och Klingers (2008) studie om arbetstillfredsställelse som ägde rum vid två 
tillfällen undersöktes flera faktorer som tros kunna påverka arbetstillfredsställelse, bland annat 
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besvarade deltagarna frågor om sitt självförtroende, sin egna självuppfattade känslosamhet, 
locus of control och även vilken personlighetsdimension deltagaren var enligt Big Five. Ett 
flertal av dessa faktorer hade inverkan på hur hög arbetstillfredsställelse deltagarna hade, och 
både  extraversion  och  samvetsgrannhet  hade  en  signifikant  positiv  korrelation  på  denna 
inverkan. Sex månader efter att deltagarna hade besvarat enkäten fick de en ny enkät skickade 
till sig med samma frågor för att kontrollera om deltagarnas svar var konsistenta över tid, och 
även om vissa skillnader i svaren uppstod fanns fortfarande resultaten att extraversion och 
samvetsgrannhet  korrelerade  positivt  med  arbetstillfredsställelse.  Lounsbury  et  al.  (2003) 
undersökning  gick  ut  på  att  se  relationen  mellan  Big  Five  dimensionerna  och 
arbetstillfredsställelse, där använde författarna bara tre av Big Five dimensionerna som var 
extraversion, samvetsgrannhet och öppenhet kombinerat med andra personlighets dimensioner 
tagna från andra mätinstrument. Samtliga tre av dessa Big Five dimensioner visade positiv 
korrelation i relation till arbetstillfredsställelse. Enligt författarna är Big Five dimensionerna 
viktiga för arbetstillfredsställelse men att även andra personlighetsdimensioner kan spela roll 
för arbetstillfredsställelse.

Som dessa tidigare undersökningar visar finns det starkt stöd för att personlighetstyperna 
inom Big Five påverkar hur hög arbetstillfredsställelse en person har inom sitt arbete. Fokus i 
detta  arbete  är  därför  att  undersöka  om  det  även  stämmer  inom  den  socialpsykiatrins 
verksamhet  i  Eskilstuna  kommun.  Socialpsykiatrin  består  av  olika  boenden  där 
boendestödjare arbetar med personer med psykiska funktionshinder till exempel schizofreni 
och tvångssyndrom. Verksamhetens mål är att få personer med psykiska funktionshinder att 
klara av ett självständigt liv. Anledningen till att socialpsykiatrin valdes var att det dels inte 
finns tidigare undersökningar inom det yrket och även för att yrkesgruppen är intressant då de 
arbetar med människor där personlighet kan spela stor roll för hur de bemöter och behandlar 
personer med psykiska funktionshinder. 

Syfte och Hypoteser

Syftet med denna studie är att undersöka om personlighetsdimensionerna inom Big Five har 
samband till  de inre,  yttre  och generella  faktorerna  av arbetstillfredsställelse  och även att 
undersöka hur stor del  av den totala  variansen som beror  på Big Five dimensionerna  för 
personal inom socialpsykiatrin i Eskilstuna kommun. Hypoteserna som ställs upp och som 
även har stöd från tidigare forskning (Bruk-Lee et al., 2009; Furnham et al., 2002; Furnham et 
al., 2009; Judge et al., 2008; Lounsbury et al., 2003) är:

1. a) Extraversion kommer ha ett samband med högre inre arbetstillfredsställelse. 
b) Extraversion kommer ha ett samband med högre yttre arbetstillfredsställelse.
c) Extraversion kommer ha ett samband med högre generell arbetstillfredsställelse.

2. a) Sympatiskhet kommer ha ett samband med högre arbetstillfredsställelse.
b) Sympatiskhet kommer ha ett samband med högre yttre arbetstillfredsställelse.
c) Sympatiskhet kommer ha ett samband med högre generell arbetstillfredsställelse.

3. a) Samvetsgrannhet kommer ha ett samband med högre inre arbetstillfredsställelse.
b) Samvetsgrannhet kommer ha ett samband med högre yttre arbetstillfredsställelse.
c) Samvetsgrannhet kommer ha ett samband med högre generell arbetstillfredsställelse.

4. a) Öppenhet kommer ha ett samband med högre inre arbetstillfredsställelse.
b) Öppenhet kommer ha ett samband med högre yttre arbetstillfredsställelse.
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c) Öppenhet kommer ha ett samband med högre generell arbetstillfredsställelse.

5. a) Neuroticism kommer ha ett samband med mindre inre arbetstillfredsställelse.
b) Neuroticism kommer ha ett samband med mindre yttre arbetstillfredsställelse.
c) Neuroticism kommer ha ett samband med mindre generell arbetstillfredsställelse.

Metod

Deltagarna

Deltagarna i denna undersökning var personal inom socialpsykiatrin i Eskilstuna kommun. 
Antalet deltagare var 78 personer, varav 23 av dessa var män och 55 var kvinnor. Medelåldern 
på deltagarna var 36.1 år (SD=10.4), där den yngsta deltagaren var 21 år medan den äldsta var 
61 år, men sju deltagare som var kvinnor svarade inte på frågan ålder. Bland deltagarna var 41 
personer  utbildade  beteendevetare  och  29  personer  var  utbildade 
mentalskötare/undersköterskor,  vilket  betyder  att  89.7% av  deltagarna  var  utbildade  inom 
yrket. Detta betyder att 10.3% saknade utbildning för att arbeta inom socialpsykiatrin, och det 
misstänks att dessa personer arbetade som timvikarier. Av deltagarna hade 11 personer arbetat 
inom socialpsykiatrin i mindre än ett år och 67 personer hade arbetat i över ett år. Det fanns 
ett  visst  partiellt  bortfall,  men  även  om  vissa  frågor  inte  besvarades  uteslöts  de  inte  ur 
undersökningen, istället ersattes de av medelvärdet som blev på den frågan av deltagarna som 
hade svarat. Ett stort externt bortfall skedde på enkäten då det var 124 fast anställda personer 
och  cirka  40  timvikarier,  detta  betyder  att  det  var  ungefär  47.5%  som  svarade  på 
undersökningen. 
 

Material

För att mäta deltagarnas personlighetsdimensioner och arbetstillfredsställelse delades en enkät 
ut  till  samtliga  deltagare,  vilket  även  innehöll  frågor  om  bakgrundsinformation  som  var 
relevant för undersökningen. Frågorna som handlade om bakgrundsinformation var ålder, kön 
(0=kvinna, 1=man), utbildningsnivå (0=Grundskola, 1=Gymnasium, 2=Högskola) och även 
hur länge deltagarna hade arbetat inom sitt yrke (0=Arbetat minde än ett år, 1=Arbetat i mer 
än ett år).  Vissa av dessa variabler var med som kontrollvariabler i analyserna,  medan de 
frågor som uteslöts från analysen handlade om att få mer information om själva deltagarna 
och inte att det skulle ha en påverkan på själva analysen.

För  att  mäta  personlighetsdimensionerna  användes  Shafers  personality  scale (Shafer, 
1999).  Varianten  som användes  var  en  svensköversatt  version  som  bestod  av  30  frågor 
(Hochwälder, 2006). Frågorna var formulerade som en motpol till  varandra där deltagaren 
sedan  ska  placera  sig  på  en  niogradig-skala,  exempelvis:  ”Kryssa  i  den  ruta  som  bäst 
representerar dig: Pratsam - tystlåten” för extraversion, ”Envis - flexibel” för sympatiskhet, 
”Slarvig - grundlig” för samvetsgrannhet, ”Hård - sårbar” för neuroticism och ”Fantasirik - 
Jordnära”  för  öppenhet,  om deltagaren  valde  en  etta  betyder  det  att  denna  deltagare  var 
fantasirik  medan  en  nia  betyder  att  deltagaren  var  jordnära.  Skalan  omarbetades  från 
originalet i denna undersökning för att det skulle bli svårare för deltagarna att se ett mönster 
mellan frågorna; där hälften av frågorna spegelvändes och ordningen på frågorna flyttades 
om.  Varje  Big  Five  dimension;  extraversion  (α=.767),  sympatiskhet  (α=.553), 
samvetsgrannhet  (α=.762),  neuroticism  (α=.745) och  öppenhet  (α=.355) mäts  genom sex 
frågor var, vilket leder till de sammanlagda 30 frågorna. Dessa fem dimensioner kommer vara 
de oberoende variablerna inom denna undersökning.
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 För att mäta arbetstillfredsställelse användes Minnesota Satisfaction Questionnaire, MSQ 
(Weiss et al.,  1967), denna studie använde sig av den kortare varianten som består av 20 
frågor som mäter tre olika faktorer av arbetstillfredsställelse; inre, yttre och generell. Av dessa 
20 frågor var det tolv frågor som mäter den inre faktorn (α=.746), sex frågor som mäter den 
yttre (α=.672) och alla 20 mäter den generella (α=.873). Frågorna som användes var även en 
svensköversatt variant och exempel på frågor som mäter arbetstillfredsställelse är ”På min 
nuvarande arbetsplats tycker jag så här om: Möjligheten att vara sysselsatt hela tiden” och ” 
På  min  nuvarande  arbetsplats  tycker  jag  så  här  om:  Min  lön  sett  i  förhållande  till  min 
arbetsinsats”. Svarsalternativen bestod sedan av en femgradig skala som gick från Mycket 
missnöjd (=1), missnöjd (=2), varken/eller (=3), nöjd (=4) till  mycket nöjd (=5). Dessa tre 
faktorer av arbetstillfredsställelse är de beroende variablerna i denna undersökning.

Procedur

Studien  inleddes  genom  att  ta  kontakt  med  fyra  enhetschefer  för  socialpsykiatrin  inom 
Eskilstuna kommun för att se om de var intresserade av att delta i undersökningen. Samtliga 
fyra  enhetschefer  godkände  att  delta.  Efter  enhetschefernas  godkännande  ingick  det  14 
arbetsplatser i undersökningen, och efter detta kontaktades kvalitetssäkringssamordnare som 
arbetar på varje arbetsplats, och det är dessa som har ansvar för själva arbetsplatsen. En av 
dessa kvalitetssäkringssamordnare avböjde att delta i undersökningen vilket innebär att det 
blev bortfall på en av arbetsplatserna, vilket resulterade i att totalt sett ingick 13 arbetsplatser i 
undersökningen. Anledningen till att denna kvalitetssäkringssamordnare avböjde var att denna 
ansåg  att  det  fanns  flera  ledande  frågor  i  undersökningen,  och  därmed  ville  utebli. 
Utdelningen  av  själva  enkäten  till  övrig  personal  skedde  sedan  genom 
kvalitetssäkringssamordnarna  efter  att  de  mottagit  enkäterna  via  internpost  på  sina 
arbetsplatser.  Med  enkäterna  medföljde  ett  missivbrev  som  förklarade  syftet  med 
undersökningen  och  som  även  meddelar  att  undersökningen  var  anonym.  Anonymitet 
uppehålls då enkäterna som blivit insamlade inte går att identifiera med någon av deltagarna 
då inga namn på deltagare har tagits och undersökningsledarna inte vet från vilka arbetsplatser 
enkäterna är insamlade ifrån. Enkäterna samlades sedan in vid två olika tillfällen, och dessa 
tillfällen berodde på när enkäterna hade blivit utskickade till arbetsplatserna.

Databearbetning

Metoderna som har valts i denna studie för att analysera resultaten är Pearsons korrelationer 
för att se samband mellan Big Five dimensionerna och arbetstillfredsställelsefaktorerna och 
den deskriptiva statistiken för samtliga variabler. För att undersöka den totala variansen och 
effekten som personlighetsdimensionerna hade på arbetstillfredsställelsefaktorerna användes 
en hierarkisk regressionsanalys.  I  steg ett  användes kontrollvariablerna ålder,  kön och hur 
länge  deltagaren  hade  jobbat  inom  socialpsykiatrin,  medan  i  steg  två  lades  Big  Five 
dimensionerna  extraversion,  neuroticism,  samvetsgrannhet,  öppenhet  och  sympatiskhet  till 
som användes som prediktorer. 

Resultat

Den deskriptiva statistiken för alla variabler i denna studie presenteras i Tabell 1. Cronbachs 
alpha  värdena  var  större  än  .70  i  fem  av  de  åtta  indexvariablerna,  varken  den  yttre 
arbetstillfredsställelsen,  öppenhet  eller  sympatiskhet  nådde  upp till  .70  nivån  som är  den 
standardiserade  godkänna  nivån  för  reliabilitet  enligt  Cronbachs  alpha.  Big  Five 
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dimensionerna  visade  en  inre  korrelation  som  låg  mellan  -.429  och  .373,  medan 
arbetstillfredsställelse  faktorerna  hade  en  inre  korrelation  som låg  mellan  .859  och  .956. 
Medelvärdeindex och standardavvikelsen för de tre arbetstillfredsställelsefaktorerna var: inre 
(M = 3.75, SD = 0.40), yttre (M = 3.91, SD = 0.54) och den generella (M = 3.83, SD = 0.44).

Korrelation  mellan  arbetstillfredsställelse  och  Big  Five:  I  Tabell  1  visar  det  att 
korrelationen  mellan  Big  Five  dimensionerna  och  arbetstillfredsställelsefaktorerna  har  en 
korrelation som ligger mellan -.232 och .280. Det som orsakar variationen är att neuroticism 
har en negativ korrelation, medan extrovert, samvetsgrannhet och sympatiskhet har en positiv 
korrelation, och öppenhet hade en korrelation som låg nära nollvärdet. Ett flertal av dessa var 
signifikanta  mot  varandra;  extraversion  (p<.05) mot  både  yttre  och  generell 
arbetstillfredsställelse,  neuroticism  (p<.05) mot  inre  arbetstillfredsställelse  och 
samvetsgrannhet (p<.05) mot alla tre arbetstillfredsställelsefaktorer.

Hypoteser  som fått  stöd: Detta  ger  stöd till  hypoteserna  1b-c  som var  att  extraversion 
skulle ha ett samband med högre inre och generell arbetstillfredsställelse, 3a-c, som var att 
samvetsgrannhet  kommer  ha  ett  samband  med  högre  inre,  yttre  och  generell 
arbetstillfredsställelse och 5a som var att neuroticism kommer ha ett samband med mindre 
inre arbetstillfredsställelse. Hypotes 1b hade en positiv korrelation på .271 (p<.05). Hypotes 
1c hade en postiv korrelation på .258 (p<.05). Hypotes 3a hade en postiv korrelation på .280 
(p<.05). Hypotes 3b hade en postiv korrelation på .229 (p<.05). Hypotes 3c hade en postiv 
korrelation på .270 (p<.05). Hypotes 5a hade en negativ korrelation på -.232 (p<.05).  
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Tabell 1
Medelvärden (M), standard avvikelse (SD) och korrelations koefficienter för alla variabler

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M SD

Kontroll variabler

1. Ålder − 36.05 10.45

2. KönA, C .024 − na Na

3. Jobbat inom socpsykB, C .350** .100 − na Na

Personlighetsdimensioner

4. Extraversion .130 -.169 -.034 − 6.83 1.20

5. Neuroticism -.194 -.100 -.082 -.361** − 3.40 1.09

6. Samvetsgrannhet -.019 -.290* -.034 .373** -.429** − 7.55 0.99

7. Öppenhet -.056 -.093 -.028 .193 .258* -.001 − 5.30 0.95

8. Sympatiskhet .083 -.133 -.206 .150 -.147 .338** -.011 − 6.46 1.01

Arbetstillfredsställelse

9. Arbetstillfredsställelse inre -.098 -.108 -.033 .211 -.232* .280* -.031 .139 − 3.75 0.40

10. Arbetstillfredsställelse yttre .002 -.047 -.032 .271* -.217 .229* .059 .103 − − 3.91 0.54

11. Arbetstillfredsställelse generell -.063 -.094 -.010 .258* -.221 .270* .027 .134 − − − 3.83 0.44

* Signifikant på p<0.05
** Signifikant på p<0.01
A Kvinna var kodad som 0, medan man var kodad som 1
B Att ha jobbat i mindre än ett år vad kodat som 0, att ha jobbat i över ett år är kodad som 1
C na: Går inte att räkna ut M eller SD för variablerna kön och jobbat inom socpsyk
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Regressionsanalys med arbetstillfredsställelsefaktorerna som beroende variabel: Modellen 
för de tre arbetstillfredsställelser faktorerna; inre, yttre och generell visas i Tabell 2. Ingen av 
de tre faktorerna var signifikanta. När Big Five dimensionerna lades till i steg 2 ökade den 
förklarade variansen med 10-11% för samtliga tre faktorer.  Extraversion,  samvetsgrannhet 
och neuroticism var de variabler som var mest relaterade till arbetstillfredsställelse faktorerna; 
i den inre hade de ordningen neuroticism, samvetsgrannhet och extraversion. För den yttre var 
ordningen extraversion, samvetsgrannhet och neuroticism. För den generella var ordningen 
extraversion, neuroticism och samvetsgrannhet. I samtliga var neuroticism negativt korrelerad 
medan extraversion och samvetsgrannhet var positiva.

Tabell 2
Regressions resultat som predicerar den inre, yttre och generella arbetstillfredsställelsen
Variabel Inre 

Arbetstillfredsställelse
Yttre 

Arbetstillfredsställelse
Generell 

Arbetstillfredsställelse
β Steg 1A β Steg 2 β Steg 1 β Steg 2 β Steg 1 β Steg 2

Steg 1: Kontroll variabler
Ålder -.100 -.159 -.011* -.068 -.069 -.129
KönB -.107 -.060 -.051 .005** -.095 -.036
Jobbat inom socpsykC .013 .038 .041 .066 .024 .053

Steg 2: Personlighet
Extraversion .114 .186 .165
Neuroticism -.152 -.125 -.130
Samvetsgrannhet .130 .094 .119
Öppenhet -.026 .055 .021
Sympatiskhet .068 .045 .067

Model sammanfattning
Model F .527 1.256 .092 1.052 .326 1.220
(df) (3, 74) (8, 69) (3, 74) (8, 69) (3, 74) (8, 69)
R2 .021 .127 .004 .109 .013 .124
Adjusted R2 -.019 .026 -.037 .005 -.027 .022
∆ R2 .021 .106 .004 .105 .013 .111
A β är den standardiserade regressions koefficienten 
B Kvinna var kodad som 0, medan man var kodad som 1
C Att ha jobbat mindre än ett år var kodad som 0, att ha jobbat över ett år är kodad som 1
* p< .10
** p< .05 

Diskussion

Studien  gick  ut  på  att  se  om  det  fanns  samband  mellan  Big  Five  dimensionerna  och 
arbetstillfredsställelsefaktorerna  och  även  förklara  hur  stor  del  av  variansen  i 
arbetstillfredsställelse  som berodde  på  detta.  Resultaten  som upptäcktes  var  att  ungefär  
10-11% av den totala  variansen i  faktorerna inre,  yttre  och generell  arbetstillfredsställelse 
kunde förklaras av Big Five dimensionerna, men dock blev det inte ett signifikant värde på 
detta. Men när denna undersökning jämförs mot tidigare forskning har snarlika värden tagits 
fram när variansen ska förklaras genom Big Five dimensionerna (Furnham et al., 2009). Detta 
betyder  att  även  om  Big  Five  dimensionerna  inte  kan  avgöra  om  en  person  har  hög 
arbetstillfredsställelse kan den anses vara en viktig del av detta. Vid jämförelse med tidigare 
forskning (Judge et al., 2002) överenskommer korrelationerna mellan Big Five dimensionerna 
och den generella arbetstillfredsställelsen. Även Big Five dimensionerna och faktorerna inre 
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och  yttre  arbetstillfredsställelse  hade  snarlika  resultat  i  hur  de  korrelerade  som med  den 
generella faktorn. 

Eftersom  korrelationerna  överenskommer  med  tidigare  forskning,  men  att 
regressionsanalysen sedan inte gav signifikant stöd till denna undersökning misstänks bero på 
att  det  var  för  få  deltagare  och  att  vid  ett  större  deltagarantal  skulle  eventuellt  även 
regressionsanalysen  visat  på  signifikanta  resultat.  Andra  faktorer  som  kan  ha  påverkat 
resultatet för regressionsanalysen var att även de enkäter som hade bortfall på frågor i enkäten 
räknades med och de frågor deltagaren inte hade svarat på ersattes med ett medelvärde för 
hela gruppen på den frågan, vilket leder till medelvärdesimputation. Effekten av detta blir att 
flera deltagare får ett värde som de kanske inte hade svarat, och även att standardavvikelsen 
minskar. Att ersätta med medelvärde har sina konsekvenser då en deltagare som inte fyllde i 
kanske inte skulle hamna nära medelvärdet alls och egentligen haft ett högt eller lågt värde på 
skalan, detta leder vidare till att deltagare kan få ett felaktigt värde på just den dimensionen. 
Detta  kan  även  ha  varit  en  av  anledningarna  till  att  sympatiskhet,  öppenhet  och  yttre 
arbetstillfredsställelse inte kom upp till det godkända Cronbachs alpha värdet. För att försöka 
lösa det låga Cronbach alpha värdena undersöktes varje item om det var en speciell som hade 
inverkan, men det visade sig att det inte var ett unikt item som hade någon inverkan. Som det 
togs upp i metoddelen var det en av arbetsplatserna som inte ville delta i undersökningen, då 
de tyckte att det fanns ett flertal ledande frågor, detta kan vara förklaringen till att det fanns 
bortfall på frågor, då även de som deltog i undersökningen kan ha tyckt att vissa frågor var 
ledande  och  därför  valde  att  inte  svara  på  frågan.  Ytterligare  en  sak  som kan  påverkat 
undersökningen är att en person kan bete sig något annorlunda beroende om de befinner sig 
på arbetet,  eller  om de är  hemma.  När de ska svara på en enkät  som handlar  om vilken 
personlighetsdimension de är kan svaren hamna i konflikt med varandra beroende på om de 
jämför sig med hur de är privat, eller hur de beter sig på arbetsplatsen som var den plats de 
besvarade  enkäten  på.  Detta  får  stöd  av  Heller,  Ferris,  Brown  och  Watsons  (2009) 
undersökning som visar att personlighetsdimensionerna kan bli något annorlunda för samma 
person beroende om de ska svara hur de beter sig på arbetet eller i hemmet, då exempelvis 
personer som är slarviga hemma kan bete sig mer ansvarsfullt när det befinner sig på sitt 
arbete. Detta skulle lätt ha kunna åtgärdas genom att ha lagt till i förklaringen av enkäten att 
deltagarna skulle utgå från hur de beter sig på arbetsplatsen. 

I  hypotes  1a-c  togs  det  upp  att  extraversion  skulle  ha  ett  samband  med  högre 
arbetstillfredsställelse, två av dessa hypoteser fick stöd och dessa var att extraversion hade 
samband med den yttre och generella faktorn. Detta kan förklaras med att extroverta personer 
är väldigt sociala av sig och även ser det bästa i situationen, att detta sedan korrelerar med 
yttre  och  generell  arbetstillfredsställelse  är  inte  förvånansvärt.  Att  extraversion  inte  har 
signifikant samband med den inre arbetstillfredsställelsen kan förklaras med att denna faktor 
inte  påverkas  lika  mycket  av  att  ha  kontakt  med  andra  människor,  utan  handlar  mer  om 
arbetsuppgifterna som inte har med personkontakt då det även finns många arbetsuppgifter 
inom  socialpsykiatrin  som  inte  har  med  personkontakt  att  göra,  exempelvis;  skriva 
daganteckningar, planering och målsättning som ska dokumenteras. Detta kan också stödjas 
av (Furnham et al., 2002) forskning som trodde att extraversion och neuroticism inte hade lika 
stor effekt på arbetstillfredsställelse om arbetet inte var personinriktat. 

 Då sympatiskhet hade ett lågt Cronbachs alpha värde kan det bli svårt att ge något stöd till 
hypoteserna 2a-c. Men anledning till  att sympatiskhet ändå har en liten positiv korrelation 
med arbetstillfredsställelse kan bero på att dessa personer är väldigt toleranta och förlåtande 
av sig, men detta kan även leda till den negativa konsekvensen att de blir överkörda av sina 
arbetskollegor eftersom de inte säger emot. En av sakerna som talade till deras fördel i denna 
undersökning var att sympatiska personer ofta gillar att ta hand om andra, vilket är en stor del 
av arbetet inom socialpsykiatrin. 
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Hypotes 3a-c var samvetsgrannhet skulle ha ett samband med högre arbetstillfredsställelse 
på alla faktorerna, och samtliga av dessa hypoteser fick stöd. Det är även samvetsgrannhet 
som  har  den  starkaste  korrelationen  med  arbetstillfredsställelse  faktorerna  och  detta 
överensstämmer även med Judge et al. (2002) meta-analys som visar på att samvetsgrannhet 
är  en  av  de  starkaste  dimensionerna  när  det  söks  samband  till  arbetstillfredsställelse. 
Förklaringen som kan ges till detta positiva samband är att personer som är samvetsgranna 
ofta är effektiva, arbetsamma och ambitiösa av sig, vilket leder till en bättre prestation av sitt 
arbete som sedan i sin tur leder till en bättre arbetstillfredsställelse. 

Även hypoteserna 4a-c för öppenhet kan vara svårt att ge något stöd till  då Cronbachs 
alpha värdet var otroligt lågt för denna. Problemet som uppstår av ett lågt Cronbachs alpha 
värde är att frågorna som ska mäta dimensionen inte mäter den korrekt vilket är en intern 
validitets problem. Detta beror på att frågorna inte korrelerar med varandra som de bör göra 
när  de  ska  mäta  samma  dimension.  Eftersom korrelationen  har  blivit  såpass  låg  i  denna 
undersökning kan dimensionen öppenhet i detta mätinstrument ifrågasättas om det verkligen 
är en bra metod att mäta denna dimension med frågorna som används. Detta i sin tur leder till 
att dimensionen öppenhet inte kommer kunna generaliseras på en population. En anledning 
till att dimensionen behölls i undersökning trots dess problem med validitet var att även när 
den togs bort från resultatdelen så blev det ingen märkbar skillnad på resultaten i de övriga 
dimensionerna och dess inverkan på den totala  variansen.  Ytterligare en anledning till  att 
öppenhet behölls var att om den hade tagits bort från analysen helt skulle inte frågan om hur 
stor  del  av  den förklarade  variansen  i  arbetstillfredsställelse  som påverkades  av Big Five 
dimensionerna kunna ha besvarats, då inte alla dimensioner hade varit med. 

Hypotes 5a-c var att neuroticism skulle ha ett negativt samband till arbetstillfredsställelse, 
och endast  en av dessa fick signifikant  stöd och det  var  det  negativa  sambandet  till  inre 
arbetstillfredsställelse. En förklaring till detta är att personer som är neurotiska ofta uppfattar 
mer  stress,  och  därav  kan uppfatta  sina  arbetsuppgifter  som mer  stressiga.  Ytterligare  en 
anledning kan vara att neurotiska personer brukar se på situationer mer negativt, vilket kan 
leda till att de uppfattar sina arbetsuppgifter som tristare än en icke neurotisk person. Enligt 
Bruk-Lee et al. (2009) sätter sig även neurotiska människor i negativa situationer självmant, 
detta  kan  leda  till  att  de  väljer  en  yrkesinriktning  som  inte  passar  dem.  Exempelvis 
socialpsykiatrin som är ett väldigt personinriktat yrke kanske inte är det mest lämpade jobbet 
för en person som har högt värde i neuroticism.  

För att göra en kort sammanfattning av resultaten i denna undersökning har hypoteserna 
1a-b, 3a-c och 5a fått stöd och detta överensstämmer med mycket av den tidigare forskningen 
inom ämnet. Det viktigaste resultat som kommit fram med denna undersökning, vilket även 
var  syftet  att  undersöka  och  se  om  personlighetsdimensionerna  hade  en  påverkan  på 
arbetstillfredsställelsefaktorerna  för  personal  inom  socialpsykiatrin  i  Eskilstuna  kommun, 
vilket  också har fått  stöd.  Men denna undersökning kunde däremot inte  svara med ett  en 
signifikant säkerhet på hur mycket av variansen i de olika faktorerna av arbetstillfredsställelse 
som  berodde  på  Big  Five  dimensionerna.  Som  tidigare  nämnt  tros  detta  bero  på  att 
deltagarantalet var för litet, och detta kan även haft inverkan på resultaten till hypoteserna, 
men inte lika stor inverkan som på regressionsanalysen. En fördel med denna undersökning 
var att en relativt outforskad yrkesgrupp; socialpsykiatrin blev undersökt och att även dessa 
överensstämde  med  tidigare  forskningar  inom andra  yrkesgrupper  (Furnham et  al.,  2002; 
Furnham et al., 2009; Lounsbury et al., 2003). Rekommendationer till vidare forskning utifrån 
resultaten i denna undersökning kan vara att undersöka Big Five dimensionerna kombinerat 
med  olika  stressfaktorer  inverkan  på  arbetstillfredsställelse,  då  stress  verkar  ha  en  stark 
koppling  till  hur  neuroticism  har  samband  med  arbetstillfredsställelse.  Ytterligare  en 
intressant  sak  som  skulle  kunna  undersökas  är  att  ta  reda  på  hur  stor  inverkan 
personinriktningen  på  arbetet  har  med  Big  Five  dimensionernas  samband  till 
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arbetstillfredsställelse,  detta  skulle kunna göras genom att  jämföra en yrkesgrupp som har 
mycket kontakt med människor, som exempelvis försäljning, med en annan yrkesgrupp som 
har låg kontakt med människor som administration.
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