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VAD FÅR PERSONAL ATT STANNA PÅ EN ARBETSPLATS?  
 

Linda Ehrlin Sjöberg 
 
 

Personalomsättning är kostsamt för de allra flesta organisationer och 
därför kan det vara av intresse att kunna beräkna och planera hur 
organisationen skall få lojal personal. Syftet med studien var att arbeta 
fram kvantifierbara verktyg i form av prediktorer som kunde användas 
för att predicera lojalitet till arbetsgivaren (mätt med tre utfallsmått). 
Lojalitet förstås här som personals benägenhet att stanna i 
organisationen där de arbetar. Delar av levnadsnivåundersökningen 
2000 används som datamaterial. En ansats görs till att undersöka 
möjligheten att predicera lojalitet hos medarbetare genom 16 
prediktorer. Resultaten visar att en mycket liten del av variansen i 
utfallsmåtten går att förklara med prediktorerna. Förklaringsmodellens 
största bidrag var att måttligt kunna predicera om en person skulle 
vara kvar i sitt första arbete. Trots studiens stora stickprov på 3330 
individer så bedöms generaliserbarheten i denna studie vara ytterst 
begränsad. 

 
För att aktiviteter och satsningar i organisationen ska leda till mervärde för 
organisationen så krävs en låg personalomsättning. Det kan bland annat handla om 
satsningar i utbildningspaket för medarbetarna eller befordran (Randsley de Moura, 
Abrams, Retter, Gunnarsdottir, & Ando, 2009). När en organisation lägger ner tid och 
pengar på att till exempel göra ovanstående satsningar eller en genomarbetad 
rekryteringsprocess så blir också den medarbetaren värdefull för organisationen. 
Organisatoriska satsningar blir således bortkastade om värdefulla medarbetare slutar 
och personalomsättning är därför något de flesta organisationer arbetar med att 
minimera (Randsley de Moura, Abrams, Retter, Gunnarsdottir, & Ando, 2009). 
Personalomsättningen av en civilingenjör kan till exempel kosta så mycket som 900000 
kr i återbesättning (Johanson, & Johrén, 2007). Andra aspekter att beakta är att även om 
det ibland är kostsamt att individer stannar på sitt jobb för organisationen så är det i det 
stora hela en faktor som ponerar att vara kostsam om organisationen inte får önskvärt 
resultat, det vill säga att ”rätt” medarbetare stannar och att ”fel” medarbetare slutar 
(Farris, 1971). Utöver att det kan vara kostsamt för organisationen med 
personalomsättning, så är det även kostsamt för den enskilda individen. Han eller hon 
måste oftast lägga ner stora resurser på att hitta och acklimatisera sig till ett nytt arbete, 
lära sig det nya arbetet, skapa sig en relation till sina kollegor och så vidare (Farris, 
1971). Alla verkar således vinna på att det blir rätt från början och att det är kan vara 
värt att lägga krut på att hitta ”rätt” person till rätt plats och att aktivt arbeta med 
faktorer som ökar sannolikheten att medarbetarna stannar kvar i organisationen. Att 
organisationer utrustas med verktyg för att kunna predicera vilka medarbetare, eller 
potentiella medarbetare, som tenderar att bli lojala skulle således vara av största vikt  
(Ehrlin Sjöberg, 2010). Att dessutom göra det på ett kvantifierbart sätt skulle ytterligare 
underlätta till exempel en organisations rekryteringsprocess. Även interna 
personalsatsningar som successionsplanering skulle vara behjälpliga av ett sådant 
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verktyg (Ehrlin Sjöberg, 2010). Personal är en faktor som kan ha väldigt stor påverkan 
på organisationens totala vinst med sin, ofta stora, kostnad. Men att personal kostar 
mycket i en organisation är en sanning med modifikation. Redan på 70-talet 
introducerades idén att medarbetare bidrar mer, ibland många gånger om, till 
organisationen än vad de kostar i lön och förmåner beroende på till exempel 
svårighetsgrad i arbetet (Flamholtz, 1974 refererad i Bukowitz, Williams, & Mactas, 
2004). 
 
Etiska betänkligheter i personalarbete 
Alla organisationer som har personal har också i viss mån personalarbete (Granberg, 
2008). Det behöver inte finnas en uttalad personalchef för att organisationen ska syssla 
med personalarbete utan varje kontakt mellan chef och medarbetare är till exempel en 
form av personalarbete. Det är viktigt ur en humanitär aspekt att alla organisationer 
uppmärksammar att personalen är människor som bör behandlas och bemötas med 
värdighet i största möjliga mån. Hur personalen behandlas avspeglar hur 
företagsklimatet sen ser ut (Armstrong, 2006; Blennberger, Bohman, Goldberg, Kings, 
Knutson, Riml, m.fl., 2010). Eftersom det långt ifrån finns en enhetlighet i hur 
personalarbete bedrivs eller mellan de som bedriver det så finns det ett behov av att 
varje enskild organisation reflekterar kring etiken i sitt personalarbete. Ibland kan det 
finnas en svårförenlighet mellan organisatoriska mål och etiska överväganden i 
personalfrågor (Armstrong, 2006). För ensidigt beaktande av organisatoriska mål kan 
enligt Armstrong (2006) till exempel vara till nackdel för personalens trygghet och 
välmående.  
 
Många identifierar sig idag med sitt arbete, vilket gör att när en organisation handskas 
med personal så handskas de indirekt med människors hela identitet och liv 
(Blennberger, Bohman, Goldberg, Kings, Knutson, Riml, m. fl., 2010). Det tillsammans 
med att etiska aspekter i personalpolitiken leder till en mer engagerad och involverad 
personal (Armstrong, 2006) är ytterligare skäl, förutom de moraliska, till varför 
organisationer bör beakta etiken i sitt personalarbete. Det här är viktiga faktorer att 
förhålla sig till för organisationer och därför bör dessa beaktats innan ett eventuellt 
verktyg, som denna studie avser att ta fram, tas i bruk i personalarbetet. 
 
Anställningar och arbetsförhållanden historiskt 
Historiskt sett har arbetskraften i Sverige sett väldigt annorlunda ut mot hur den idag ser 
ut. Tidigare var det inte ovanligt att människor jobbade hela sina liv på samma 
arbetsplats, det som idag ibland benämns som livslång anställning, men idag är det 
snarare ett undantag (Armstrong, 2006). Går man tillräckligt långt tillbaka i tiden så 
arbetade de flesta inte i form av en anställning utan på familjegården eller som träl. Men 
även om det känns som väldigt länge sedan så var det för förvånansvärt kort tid sedan, 
så sent som 1885 sattes människor utan anställning i tvångsarbete (Granberg, 2008). Till 
och med fram till 1925 togs anställning på ett år i taget och att byta jobb kunde bara 
göras på den stora flyttardagen, vilket var den första oktober varje år (Granberg, 2008). 
Med tiden växte industrisamhället fram och enligt gamla seder tog ledningarna hand om 
sina medarbetare genom att förse medarbetarna med bostäder, skolor, sjukvård och 
dylikt (Granberg, 2008). Samtidigt drevs också organisationerna strikt patriarkaliskt, 
kanske av gammal hävd, och därav bibehölls samma typ av snedfördelning i makten 
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inom organisationerna (Granberg, 2008). Idag har vi mycket frångått den 
organisationsformen och många företag försöker istället platta ut organisationshierarkin. 
Idag ombesörjer organisationer inte längre sina medarbetare på samma sätt och 
arbetskraftsomsättning är vanligare än tidigare. Det gamla systemet finns dock kvar till 
exempel i Japan där det är vanligt att jobba på så kallade keiretsu (Larmier, 1999). De 
bär många likheter med våra gamla organisationer och tar i större utsträckning ansvar 
för de anställdas hela liv, inte bara yrkeslivet. Den lägre graden av personalomsättning 
som fanns historiskt är dock kanske inte alltid att likställa med en mer lojal arbetsstyrka 
utan snarare ett uttryck för dåtidens människors brist på möjligheter och rättigheter. 
 
Reflektioner kring lojalitet 
Lojalitet är mångfasetterat vilket har lett till att den forskning som finns på området 
ibland skiljer sig mycket åt. Framförallt definieras begreppet på olika sätt i olika studier 
(Allen & Meyer, 1990; Becker, 1960). När begreppet lojalitet mot arbetsgivaren nämns 
så tänker säkerligen de flesta på olika saker. Kanske har man inte ens funderat över 
begreppet tidigare och än mindre som medarbetare tagit ett medvetet ställningstagande 
hur ens lojalitet mot sin arbetsgivare ska ge sig uttryck (Becker, 1960). En möjlig 
definition på lojalitet (förpliktelse) är ”förpliktelse är en intern kraft som binder en 
individ till en handlingsbana eller mål, och är ofta konceptualiserad som en attityd 
vilken avspeglar känslor som hängivenhet, identifiering eller lojalitet” (Cohen, 2003 
refererad i Fisher & Mansell, 2009). Trots den stora spridningen i definitionen av 
fenomenet så förefaller det finnas ett gemensamt antagande i alla studier, enligt Allen 
och Meyer (1990), att det finns en koppling till medarbetares benägenhet att stanna hos 
arbetsgivaren.  
 
Då begreppet lojalitet är, som tidigare nämnts, nyanserat har det delats upp av Allen och 
Meyer (1990) i tre komponenter som vidsträckt används som förklaringsmodell för att 
förstå organisatorisk lojalitet (Ehrlin Sjöberg, 2010), så även i denna studie. Indelningen 
är gjord i affektiv (affective), ajournerande (continuance) och normativ (normative) 
lojalitet (Meyer, Allen & Smith, 1993). Affektiv lojalitet är att förstås som tillgivenhet 
gentemot arbetsgivaren och på grund av denna stannar personen. När någon stannar för 
att man behöver eller måste benämns det som ajournerande lojalitet. Då handlar det ofta 
om satsat humankapital, det vill säga tid och energi som lagts ner, som blir förgäves om 
man lämnar organisationen, det som ibland kallas för ”side bets” (Becker, 1960). Med 
”side bets” menas de val och satsningar som görs vid sidan av sin huvudsatsning, i detta 
fall då sitt jobb. Det kan handla om valet av en viss livsstil som är i paritet med sin lön 
eller att det finns en risk för att förlora ett viktigt nätverk om man slutar på sitt arbete. 
Det rör alltså, i viss mån, vilka valmöjligheter som upplevs finnas utifrån den kontext 
man befinner sig i och hur dessa skulle påverkas om ens situation förändrades, som att 
sluta på jobbet. Men det finns också ett tredje skäl till att människor stannar, nämligen 
tanken att man borde stanna. Folk som stannar av detta skäl gör det oftast för att det 
överensstämmer med deras moraluppfattning eller att de är insocialiserade i den rådande 
företagskulturen. Meyer, Allen och Smith definierar detta som normativ lojalitet 
(Meyer, Allen & Smith, 1993).  
 
Specifikt definieras lojalitet i denna studie enligt Cohens (2003) definition ovan, det vill 
säga att ”förpliktelse är en intern kraft som binder en individ till en handlingsbana eller 



4 
 

 

mål, och är ofta konceptualiserad som en attityd vilken avspeglar känslor som 
hängivenhet, identifiering eller lojalitet”. Mer övergripande kan det sägas att detta 
enbart syftar till personers benägenhet att stanna kvar hos sin arbetsgivare. Det betyder 
alltså att frågor som till exempel identifiering med sin arbetsgivare eller att tala gott om 
sin arbetsgivare och liknande hamnar utanför denna studies intresseområde även om de 
till vardags givetvis också kan ses som en form av lojalitet. 
 
Varför lojalitet är viktigt för organisationer 
Organisationer bör lägga tid och energi på lojalitet eftersom organisatorisk lojalitet 
medför konkurrensfördelar (Meyer & Parfyonova, 2010). Lojal personal kommer oftare 
i tid, slutar mer sällan och bidrar med immateriella värden som kreativitet och 
innovation (Katz & Kahn, 1978 refererad i Mathieu & Zajac, 1990). Därför anses det att 
lojalitet kan leda till att organisationen får en konkurrensfördel (Katz & Kahn, 1978 
refererad i Mathieu & Zajac, 1990). Men det är inte bara konkurrensfördelarna, även om 
de givetvis väger tungt, som gör det värt att lägga tid och pengar på lojalitet. Det finns 
även andra fördelar med en lojal personal som kan ge andra typer av värden för 
organisationen. Det kan till exempel handla om lägre rekryteringskostnader eller ökat 
kapital från kunder som följd av en positiv attityd till organisationens stabilitet, men 
även med kvalitativa värden som högre moral och arbetstillfredsställelse hos 
medarbetarna (Grey med flera, 2000 refererad i Cho, Johanson & Guchait, 2009). Även 
om dessa mervärden kan förefalla vara av mer humanitär sort så har även de i grund och 
botten ett mervärde för organisationen i stort. Redan när organisatorisk lojalitet  började 
studeras så kunde det argumenteras för att effekterna av en lojal arbetsstyrka som hade 
en moralisk grund i långa loppet främjade organisationer. Man menade att dessa 
medarbetare tenderade att agera osjälviskt och att det var positivt för kollektivet i stort 
och därigenom även för organisationen i stort (Etzioni, 1975; Kanter, 1968; Wiener, 
1982 refererade i Meyer & Parfyonova, 2010). 
 
Tidigare forskning på lojalitet 
Innan 1974 fanns det knappt någon organisationsforskning som rörde avsikten med ett 
beteendemönster korrelat till personalomsättning (Locke, 1968; Lyons, 1971, refererad i 
Steel, & Ovalle, 1984). Istället rörde tidigare forskning i hög utsträckning 
arbetstillfredsställelse och demografiska frågor i relation till personalomsättning (t.ex. 
Mobley, Griffeth, Hand, & Meglino, 1979; Muchinsky & Tuttle, 1979; Porter, & Steers, 
1973 refererade i Mobley, 1982). Vidare menade Mobley (1982) att forskningen 
historiskt sett har varit allt för snäv i sitt undersökande och då främst fokuserat på vad 
som lett fram till att en medarbetare slutar och vad det sen får för konsekvenser. Men det 
finns faktorer som forskning visar har en konstant korrelation med personalomsättning 
och dessa är ålder, tillfredsställelse med arbetsinnehållet, ämbetstid, övergripande 
arbetstillfredsställelse, organisatoriskt engagemang samt beteenden med intentionen att 
sluta (förstås här som sluta på arbetet) (Mobley, 1982 refererad i Steel & Ovalle, 1984). 
Faktorer som attityder räknas istället som mer oförutsägbara och har därför i högre grad 
uteslutits från att predicera personalomsättning (Mobley, 1977 refererad i Steel & 
Ovalle, 1984). Men det är ändå fruktbart att beakta vad som leder upp till att en 
medarbetare slutar. Med en medelstark korrelation (r ≥ .50) mellan avsikten att sluta och 
att faktiskt sluta (Steel, & Ovalle, 1984) så är det av största relevans att reflektera över 
de psykologiska faktorer som leder till att medarbetare överväger att sluta (Randsley de 
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Moura, Abrams, Retter, Gunnarsdottir, & Ando, 2009). Därför har modern forskning 
bland annat fokuserat på sambandet mellan avsikt att sluta och å ena sidan 
arbetstillfredsställelse och å andra sidan organisatorisk insocialisering (Randsley de 
Moura, Abrams, Retter, Gunnarsdottir, & Ando, 2009). Utöver ovan nämnda 
forskningsområden för att predicera personalomsättning så har även teorier som social 
identitetsteori (SIT, Social Identity Theory), som rör känslan av grupptillhörighet, 
använts för att titta närmare på omständigheter som kan tänkas föregå avsikten att sluta 
för en medarbetare (t.ex., Abrams & Randsley de Moura, 2001; Haslam, Postmes, & 
Ellemers, 2003; Veenstra, Haslam, & Reynolds, 2004 m.fl, se även Haslam & Ellemers, 
2005 för en genomgång refererade i Randsley de Moura, Abrams, Retter, Gunnarsdottir, 
& Ando, 2009). 
 
Effekten av lojal personal 
Att personal stannar i organisationen behöver inte vara enbart positivt. Generellt strävar 
organisationer efter att ha rätt person på rätt plats och om då ”fel” person sitter på en 
plats och har hög lojalitet så kan det snarare innebära negativa konsekvenser för 
organisationen (Mobley, 1982). Istället kan det vara viktigare att också beakta  
medarbetarnas bidrag till organisationen, och säkerställa att det är något positivt (Allen 
& Meyer, 1990). Det kan dock innebära vissa svårigheter för organisationer att påverka 
dessa medarbetare så att de vill stanna. Som exempel kan nämnas att intentionen att 
stanna i en organisation inte är det samma som minskning av uppsåt att lämna (Cho, 
Johanson & Guchait, 2009). Det kan vara lätt att missta sig och anta att bara för att 
organisationen har medarbetare som är organisatoriskt lojala, vilket minskar risken för 
att de anställda aktivt ska söka sig därifrån, så betyder det alltså inte att deras motivation 
att stanna ökar (Cho, Johanson & Guchait, 2009).  
 
Studier som kartlagt fenomen som både minskar intentionen att lämna organisationen 
och samtidigt ökar lojaliteten positivt hos samma medarbetare kunde endast hittas för 
hur man upplever stöd i organisationen (Cho, Johanson & Guchait, 2009). Här kan det 
tänkas att det finns ekonomiska skäl för organisationer att främja aktiviteter som bidrar 
till att arbetsgruppen upplever stöd i organisationen. Exempelvis kan gemensamma 
kafferaster kanske motiveras med att de bidrar till ökat stöd mellan medarbetare. 
 
Allen och Meyer (1990) fann att chefers bedömning av de anställda var positivt 
korrelerad med de medarbetarnas grad av affektiv lojalitet, d.v.s. chefer tenderar att 
skatta medarbetare högt (dock oklart utifrån vilka utfallsmått) som har en stark vilja att 
stanna i organisationen. Samma studie visade också att chefer skattning av 
medarbetarna korrelerade negativt med ajournerande lojalitet, d.v.s. chefer tenderar att 
skatta lågt på medarbetare som stannar för att de måste (Allen & Meyer, 1990). Med 
detta som grund kan det antas att organisationer har intresse av att efterfråga affektiv 
lojalitet bland sina anställda. Eftersom affektiv lojalitet ses som mest positivt av 
organisationen och organisationer bör beakta inte bara lojalitet utan även medarbetarens 
positiva bidrag så förefaller det som att det är affektiv lojalitet och positiva bidrag de 
bör premiera (Allen & Meyer, 1990).  
 
Effektivisering genom lojalitet 
Organisationers huvudsakliga syften är oftast att överleva och frodas. Alla 
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organisationer har i viss mån detta syfte men det kan ta sig olika uttryck. En 
organisation frodas kanske genom att ha en hög försäljning medan en annan genom ett 
ökat medlemsantal. Hur organisationer lyckas med att överleva och frodas kan skilja sig 
åt väsentligt. Det finns många teorier om hur organisationer bör agera och säkerligen är 
fler än ett sätt rätt. Något som åter blivit stort på senare år är effektivisering av olika 
slag, idag ofta genom satsningar som bygger på lean production  (Armstrong, 2006). En 
del av teorin bakom lean production är att effektivisera och slimma mängden personal i 
organisationen. När organisationer gör den typen av effektivisering kan det orsaka att 
personalen i organisationen känner att det psykologiska kontraktet med organisationen 
är brutet och det i sin tur kan tänkas orsaka att personalen som är kvar blir mer benägen 
att flytta på sig (Heery & Noon, 2001 refererad i Granberg, 2003). Det kan givetvis få 
till följd att viktig information eller praktiskt kunnande kan försvinna ut ur 
organisationen. Att personal är lojal mot arbetsgivaren och stannar kvar kan därför 
innebära en konkurrensfördel för organisationen. Det kan alltså ses som en paradox att 
organisationer vill göra viss effektivisering genom handlingar som i förlängningen kan 
orsaka organisationen ekonomisk skada (Meyer, 2009; Mowday, 1998 refererad i Meyer 
& Parfyonova, 2010). Med det vill det inte vara sagt att detta är det enda som påverkar 
personals benägenhet att stanna, det som här benämns som lojalitet till arbetsgivaren. 
Lojalitet är ett svårstuderat och svåranalyserat område just därför att det är så komplext 
och mångbottnat (Meyer, Allen & Smith, 1993) och det har gjort, och gör fortfarande, 
att det i är svårt att hitta modeller som är allmängiltiga.  
 
Syfte 
Syftet med studien är att påbörja ett arbete för att ta fram kvantifierbara verktyg i form 
av prediktorer som kan användas för att predicera lojalitet till arbetsgivaren (mätt med 
tre utfallsmått). Dessa ska kunna ges till organisationer så att de kan göra en statistisk 
bedömning av organisationens kommande personalomsättning. Med hjälp av dessa ska 
organisationer sedan kunna utarbeta ett system för hur allokeringen av resurser och 
satsningar ska se ut så att dessa kommer organisationen till gagn. Med fördel ska även 
verktygen kunna användas som ett styrmedel för att på så sätt proaktivt kunna påverka 
organisationens framtida personalplanering. 
 
Frågeställning 
I vilken utsträckning kan arbetstagares möjlighet till karriär, hans/hennes kompetens 
samt arbetsförhållanden predicera arbetstagarens lojalitet till sin arbetsgivare, mer 
specifikt i form av rörlighet på arbetsmarknaden? 

 
 

Metod 
 

Material 
I denna studie användes datamaterial inhämtat under levnadsnivåundersökningen (LNU) 
2000. LNU är en riksrepresentativ intervjuundersökning som genomförs ungefär vart 
tionde år i Sverige och till denna studie användes materialet som inhämtades 2000.  
LNU började samlas in 1968 (Parr, 2009) och täckte år 2000 ungefär 5000 individers 
levnadsförhållanden. Områden som behandlas inom LNU 2000 är familj, hälsa, 
utbildning, ekonomifritid, boende, politiskt deltagande och 
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sysselsättning/arbetsförhållanden (Parr, 2010). Intervjuunderlaget till LNU 2000 började 
tas fram redan 1999 och kretsar kring intervjupersonernas familj och arbete. 
Slutversionen växte sedan fram genom att ett femtiotal pilotintervjuer genomfördes 
(Parr, 2009). De ca 5000 intervjuerna genomfördes sen mellan mars 2000 och februari 
2001. Utöver dessa intervjuer inhämtades också kompletterande information via en 
postenkät till intervjupersonernas make/maka/partner/sambo och de barn/ungdomar 
mellan 10-18 år som bodde i intervjupersonernas hem vid tillfället intervjuades om sin 
levnadsnivå och välfärd (Parr, 2009). I de fall samtycke har givits har materialet även 
berikats med registeruppgifter om individerna som till exempel inkomstuppgifter (Parr, 
2010).  
 
LNU blev redan från början stilbildande och har påverkat studier som SCB:s 
undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) och inspirerat till studier utomlands som 
bygger på LNU:s koncept (Parr, 2010). LNU har använts flitigt inom forskarvärlden och 
har gett upphov till hundratals artiklar och nära sextio avhandlingar (Parr, 2010). De har 
förutom detta använts som kunskapsunderlag i en rad politiska frågor och har varit 
vägledande i val som till exempel pensionsålder i Sverige och arbetsmiljölagstiftning 
(Parr, 2010). I Sverige finansieras LNU av vetenskapsrådet (VR) och forskningsrådet 
för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Eftersom VR är en statlig myndighet med en 
styrelse som mestadels består av forskare (Vetenskapsrådet, 2010) och FAS är en 
myndighet som lyder under Socialdepartementet (Kommunikationsenheten) så görs 
bedömningen att studien sannolikt kan anses oberoende privata intressegrupper och 
liknande störningsmoment.  
 
Undersökningsdeltagare 
I LNU 2000 intervjuades ca 5000 vuxna personer i ett riksrepresentativt urval (Parr, 
2010). Urvalet år 2000 bygger på var tusende individ ur Sveriges vuxna befolkning 
mellan 18 och 75 år (Parr, 2010), det vill säga totalt 6500-6800 individer. Totalt ingick 
2602 män (50,6%) och 2540 kvinnor (49,4%) i studien, d.v.s. 76,6% av individerna i 
urvalsramen (Parr, 2010).  Medelåldern totalt var 55 år (SD = 15). Medelåldern för 
kvinnor var 55 år (SD = 15) och medelåldern för män i studien var 56 år (SD = 15).  
 
I de fem studier som genomfördes mellan 1968-2000 återkommer ca 1700 individer i 
samtliga undersökningar. Detta har gett LNU något som kan liknas vid en panel som 
kan följas över tid (Parr, 2010). Detta har gjort att det går att besvara frågor som kräver 
longitudinell information. 
 
Procedur 
Processen att gallra fram ett antal relevanta frågor gjordes i en förstudie (Ehrlin Sjöberg, 
2010). Eftersom LNU 2000 totalt består av ca 850 frågor rörande 16 huvudområden 
med tillhörande 32 underkategorier så gjordes en kvalitativ bedömning att enbart frågor 
som behandlades i huvudkategorierna ”kön/ålder/yrke”, ”sysselsättningsbiografi”, 
”sysselsättningsförhållanden”, ”anställdas arbetsförhållanden” samt ”förvärvsarbetandes 
förhållanden” var av intresse i studien (Ehrlin Sjöberg, 2010). Självklart kan frågor ur 
de övriga kategorierna vara av intresse för frågeställningen men de delar som inte 
uppenbart rörde intresseområdet gjorde att den samlade bedömningen blev att dessa 
skulle uteslutas ur denna studie. Det fanns totalt 329 frågor i dessa kategorier och ifrån 
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dessa togs 105 frågor bort som ansågs irrelevanta för frågeställningen. De frågor som 
plockades bort rörde sådant som klart föll utanför studiens intresseområde, som till 
exempel frågor till egenföretagare och pensionärer (Ehrlin Sjöberg, 2010). Därefter 
ansöktes om tillgång till de 224 frågorna som var kvar ifrån Institutet för social 
forskning (SOFI). En prövning av utlämnande gjordes och en förbindelse skrevs på i 
samband med utlämnande av datamaterialet (se bifogad appendix) (Ehrlin Sjöberg, 
2010).  
 
I gallringen av de 224 frågorna togs hänsyn till affektiv, ajournerande och normativ 
lojalitet (Ehrlin Sjöberg, 2010). Totalt föreföll 48 frågor täcka begreppet lojalitet utifrån 
antagandet att det finns tre typer av lojalitet, affektiv, ajournerande och normativ 
(Meyer, Allen, & Smith, 1993). Frågorna reducerades därför ner till dessa 48 eftersom 
bedömningen gjordes att innehållsvaliditeten genom detta inte hotades (Ehrlin Sjöberg, 
2010). För att ytterligare reducera antalet frågor gjordes en jämförelse mellan de 48 
frågorna som fanns kvar och  andra skalor som använts för att mäta lojalitet. Ytterligare 
ett skäl till att frågorna ansågs behöva reduceras var för att minska risken för 
massignifikansproblemet, d.v.s. Typ-I fel (Borg & Westerlund, 2009) (Ehrlin Sjöberg, 
2010). Totalt uteslöts 26 frågor, där de 22 som behölls representerade fyra demografiska 
frågor (kön, ålder, egen sysselsättning och preliminär utbildningsnivå), tre frågor som 
var tänkta som ett utfallsmått på fenomenet lojalitet (kvar i första arbetet, senioritet 
nuvarande arbetsplats i månader och antal förvärvsarbeten totalt) och femton frågor 
som kunde tänkas predicera lojaliteten (karriärmöjligheter olika arbetsgivare, specifik 
kompetens, svårt att ersätta IP, svårt att få nytt jobb, kvar hos arbetsgivare om ett år, 
hur ofta övertid, månadslön med bonus/ackord, vinstandel, kan bestämma arbetstakt, 
inflytande vilka arbetsuppgifter, inflytande arbetsmetoder, lär nya saker, får stöd av 
kamrater, tillfredsställelse med arbetet samt till sist även tillfredsställelse med lönen) 
(Ehrlin Sjöberg, 2010). Eftersom jämförelseskalorna som användes i förstudien 
(Affective Commitment Scale Items, Continuance Commitment Scale Items, Normative 
Commitment Scale Items samt Organizational Commitment Questionnaire) inte var 
svenska skalor uppstod frågan om de avspeglade lojalitet på svensk arbetsmarknad men 
bedömningen gjordes att eftersom LNU 2000 är ett svenskt datamaterial och frågorna i 
denna studie togs därifrån så är det inte ett problem i detta fall (Ehrlin Sjöberg, 2010). 
 
De femton frågorna som var tänkta att predicera lojalitet och de fyra demografiska 
frågorna har sedan pilotstudien reviderats efter hur datamaterialet faktiskt såg ut och vad 
som behövdes i studien. Istället valdes 17 frågor (se Tabell 1) ut. De frågor som togs 
bort från det ursprungluga urvalet som gjordes i förstudien var Kvar hos arbetsgivaren 
om ett år och Inflytande vilka arbetsuppgifter. Dessa ströks eftersom frågan Kvar hos 
arbetsgivare om ett år inte fanns att tillgå och Inflytande vilka arbetsuppgifter ansågs 
för lik frågan Inflytande arbetsmetoder, vilken antogs vara mer allmängiltig. De frågor 
som tillkom var Karriärmöjligheter i jobbet, Utbildningskrav, Flexibel arbetstid och 
Chefens antal underställda. Frågorna Karriärmöjligheter i jobbet, Utbildningskrav togs 
med för att i viss mån försöka täcka frågan Kvar hos arbetsgivare om ett år samt att en 
bedömning gjordes att dessa faktorer kunde tänkas ge en praktisk konsekvens för om en 
medarbetare stannade på sitt jobb. Frågorna Flexibel arbetstid och Chefens antal 
underställda togs med som ett sätt att försöka täcka Karaseks modell över krav/kontroll 
i tron att det skulle kunna ge en praktisk konsekvens för den anställdes välbefinnande 
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och med det även viljan att stanna, d.v.s. den affektiva lojaliteten. Bland de fyra 
demografiska variablerna plockades Preliminär utbildningsnivå bort då den ansågs 
överflödig utifrån bortfallsanalysen (olika populationer upptäcktes utifrån kön och 
ålder). 
 
De 17 prediktorer som slutligen ingick i studien presenteras i Tabell 1, se nedan.  
 
Tabell 1: De 17 tänkta prediktorerna samt deras svarsalternativ. 
Nr. Prediktor Hur frågan ställdes Svarsalternativ 
1 Karriärmöjligheter i jobbet Hur stora är möjligheterna 

att avancera i ett jobb som 
ditt? 

1. Mycket stora 
2. Ganska stora 
3. Ganska små 
4. Mycket små 

2 Karriärmöjligheter olika 
arbetsgivare 

Är möjligheterna att 
avancera stora där du 
arbetar nu, hos andra 
arbetsgivare eller både 
och? 

1. Stora möjligheter 
där IP arbetar nu 

2. Stora möjligheter 
hos andra 
arbetsgivare 

3. Både och 
3 Utbildningskrav Behöver man någon skol- 

eller yrkesutbildning 
utöver folk- eller 
grundskola i din 
befattning? 

1. Ja 
2. Nej 

4 Specifik kompetens Känner du till några andra 
arbetsgivare där du skulle 
ha stor nytta av det du lärt 
dig i ditt nuvarande 
arbete? 

1. Ja, många 
2. Ja, några 
3. Ja, någon enstaka 
4. Nej 

5 Hur ofta övertid Hur ofta arbetar du övertid 
i ditt nuvarande jobb? Är 
det… 

1. Aldrig 
2. Någon gång per år 
3. Någon gång i 

månaden 
4. Någon gång i 

veckan 
5. Flera 

gånger/veckan 
6 Månadslön med 

bonus/provision 
Genomsnittlig 
månadsinkomst före skatt: 
fast lön med bonus eller 
provision, som ej ingår i 
något av ovan.  

Variabeln är här 
kategoriindelad på 
1000-tal. 

7 Vinstandel Förmån: Andel i företagets 
vinst? 

1. Nej 
2. Ja, inräknat i 

lönen 
3. Ja, ej inräknat i 

lönen 
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4. Ja förmån, info 
om löneförmån 
eller ej saknas 

8 Flexibel arbetstid Har du någon typ av 
flexibel arbetstid? 

1. Ja 
2. Nej 

9 Kan bestämma arbetstakt Kan du själv bestämma din 
arbetstakt? 

1. Ja 
2. Nej 

10 Inflytande arbetsmetoder I vilken grad har du 
inflytande över på vilket 
sätt du skall utföra 
arbetsuppgifterna? 

1. I mycket hög grad 
2. I hög grad 
3. I viss grad 
4. I liten grad 
5. Inte alls 

11 Lär nya saker I vilken grad innebär ditt 
arbete att du lär dig nya 
saker? 

1. I mycket hög grad 
2. I hög grad 
3. I viss grad 
4. I liten grad 
5. Inte alls 

12 Får stöd av kamrater I vilken grad innebär ditt 
arbete att du kan få stöd 
och hjälp från 
arbetskamrater då det 
behövs? 

1. I mycket hög grad 
2. I hög grad 
3. I viss grad 
4. I liten grad 
5. Inte alls 

13 Chefens antal underställda Hur många personer är 
direkt underställda din 
närmaste chef? 

1. Har ingen chef 
2. 1-3 personer 
3. 4-9 personer 
4. 10-19 personer 
5. 20-49 personer 
6. 50-99 personer 
7. 100 personer eller 

fler 
8. Vet ej hur många 

underställda 
chefen har 

9. Vet ej vem chefen 
är 

14 Svårt att ersätta IP Hur svårt tror du att det 
skulle vara för din 
arbetsgivare att ersätta dig 
om du slutade? 

1. Mycket svårt 
2. Ganska svårt 
3. Inte särskilt svårt 
4. Ganska lätt  
5. Mycket lätt 

15 Svårt att få nytt jobb Hur svårt tror du att det 
skulle vara för dig att få ett 
nytt jobb som är lika bra 
som ditt nuvarande om du 
av någon anledning måste 
sluta hos din arbetsgivare? 

1. Mycket svårt 
2. Ganska svårt 
3. Inte särskilt svårt 
4. Ganska lätt  
5. Mycket lätt 

16 Tillfredsställelse med arbetet Sett i stort, hur nöjd är du 1. Mycket nöjd 
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med ditt nuvarande 
arbete? 

2. Ganska nöjd 
3. Varken nöjd eller 

missnöjd 
4. Ganska missnöjd 
5. Mycket missnöjd 

17 Tillfredsställelse med lönen Och hur nöjd är du med 
din nuvarande lön 
(arbetsinkomst)? 

1. Mycket nöjd 
2. Ganska nöjd 
3. Varken nöjd eller 

missnöjd 
4. Ganska missnöjd 
5. Mycket missnöjd 

 
De tre utfallsmått som användes presenteras i Tabell 2, se nedan. 
 
Tabell 2: De tre utfallsmåtten samt deras svarsalternativ. 
Nr. Utfallsmått Hur frågan ställdes Svarsalternativ 
1 Kvar i första arbetet Har du kvar i samma 

befattning på samma 
arbetsplats idag? 

1. Ja 
2. Nej 

2 Senioritet nuvarande arbetsplats i 
månader 

Antal månader som ip 
varit anställd på sin 
nuvarande arbetsplats, 
enligt 
sysselsättningsbiografin.

Angett i antal 
månader 

3 Antal förvärvsarbeten, totalt Totalt antal 
förvärvsarbeten fr.o.m. 
det första arbetet som 
varade minst sex 
månader, enligt 
sysselsättningsbiografin.

Angett i antal 

 
Databearbetning 
Först gjordes ett urval från materialet där endast individer som svarat att de var 
yrkesverksamma på frågan Egen sysselsättning kom med i undersökningen. Totalt var   
detta 3330 individer (54,3% män och 45,7% kvinnor). Medelåldern var 42 år (SD = 12 
år) med en spridning mellan 19-75 år.  
 
I syfte att upptäcka eventuell multikollinearitet beräknades bivariata korrelationer 
(Pearsons) mellan alla prediktorer som låg på intervallskalenivå eller högre. På de 
faktorer som låg på ordinalskalenivå eller högre gjordes de bivariata korrelationerna 
med hjälp av Spearman och på de prediktorer som låg på nominalskalenivå men som 
var dikotoma med Phi. Slutligen kontrollerades de på nominalskalenivå eller högre med 
tau-b. Detta gjordes för att försäkra att inte några av frågorna var redundanta och 
eftersom de kommande beräkningarna var känsliga för multikollinearitet (Pallant, 
2007). Gränsen för om frågan skulle tas med eller inte drogs vid 0,7 alternativt 0,3 vid 
Phi, vilket motsvarar en medelstor överlappning enligt Cohens mått för effektstorlek 
(Howell, 2002; Pallant, 2007). Analyserna visade att ingen av frågorna hade en 
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korrelation på 0,7 eller över. Den multipla regressionsanalysen visade dock att frågan 
Hur ofta övertid gav utslag på den multikollinearitetskontroll som automatiskt görs i 
samband med en regressionsanalys. Denna kontroll kan upptäcka problem med 
multikollinearitet som en vanlig fristående multikollinearitetskontroll inte ger utslag för. 
Ett väldigt lågt värde på tolerans (vanligtvis lägre än .10) och/eller ett värde över 10 på 
VIF (varians-inflationsfaktor) indikerar att föränderligheten i prediktorn kan förklaras 
av övriga prediktorer. Denna fråga uteslöts därför men de övriga frågorna behölls. 
 
Därefter gjordes en kontroll för blanksvar. Eftersom det inte fanns tillgång till 
originalunderlaget behandlades både avsaknaden av svar samt svar som inte rymdes 
inom mallen för undersökningen som blanksvar. Kontrollen gjordes genom en 
frekvensanalys som visade att arton frågor (Kvar i första arbetet, Karriärmöjligheter i 
jobbet, Karriärmöjligheter olika arbetsgivare, Utbildningskrav, Specifik kompetens, Hur 
ofta övertid, Månadslön med bonus/provision, Vinstandel, Flexibel arbetstid, Kan 
bestämma arbetstakt, Inflytande arbetsmetoder, Lär nya saker, Får stöd av kamrater, 
Chefens antal underställda, Svårt att ersätta IP, Svårt att få nytt jobb, Tillfredsställelse 
med arbetet och Tillfredsställelse med lönen) hade mellan ett och 2296 blanksvar. 
 
Därefter kontrollerades individerna för att se om någon hade blanksvar på samtliga 
sjutton frågor som skulle användas för att predicera lojalitet samt de tre frågorna som 
skulle användas som utfallsmått. I sex fall plockades individer bort från studien 
eftersom de riskerade att ge en felaktig bild av populationen som undersöktes. 
 
En bortfallsanalys genomfördes sedan på de tjugo frågor som innehöll blanksvar för att 
se om respondenterna som inte hade besvarat frågorna skiljde sig signifikant från de 
respondenter som hade besvarat frågorna. Som beroende variabel användes ålder 
respektive kön. 
 
Frågorna kontrollerades mot ålder med hjälp av t-test för oberoende mätningar. 
Kontrollen gjordes mot ”lika varians antagen” då signifikansen i Levenes test låg på .05 
eller högre och mot ”lika varians inte antagen” då signifikansen låg under .05. 
Bedömningen av omfattningen av skillnaden i medelvärde gjordes med hjälp av Cohens 
riktlinjer (1988) (Pallant, 2007). Kontrollen mot kön gjordes med hjälp av chi-två. 
 
En kontroll av frågornas normalfördelning gjordes också på de frågor som låg på minst 
intervallskalenivå (Månadslön med bonus/provision, Antal förvärvsarbeten totalt, 
Senioritet nuvarande arbetsplats i månader och Födelseår). Det visade sig att alla dessa 
fyra frågor var snedfördelade enligt Kolmogorov-Smirnovs statistik, vilket är vanligt 
vid stora stickprov (Pallant, 2007).  
 
Då prediktorn Månadslön med bonus/provision visade sig innehålla mest noll som svar 
(2746 st) byttes denna fråga ut mot Fast månadslön före skatt. Även denna fråga var 
enligt Kolmogorov-Smirnovs normalfördelningstest snedfördelade men utifrån analys 
av histogramfördelning (utan extremvärden) och distributionen i normalfördelningens 
trolighetsdiagram (Normal Q-Q Plot) blev bedömningen att frågan ändå var rimligen 
normalfördelad (Pallant, 2007). Även de övriga tre frågorna (Antal förvärvsarbeten 
totalt,  Senioritet nuvarande arbetsplats i månader och Födelseår) visade att ha 
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någorlunda normalfördelade spridningar enligt normalfördelningens trolighetsdiagram 
och histogram med utritad normalfördelningskurva och betraktades som 
normalfördelade. 
 
För att kunna använda de fyra frågor som var på nominal- eller ordinalskalenivå 
(Karriärmöjligheter olika arbetsgivare, Hur ofta övertid, Vinstandel och Chefens antal 
underställda) i regressionsanalyserna transformerades dessa till intervallskalenivå med 
hjälp av dummyvariabler. Totalt för alla fyra frågor skapades 22 st nya dummyvariabler. 
Dessa kontrollerades med en korstabell för att försäkra sig om att de var korrekt kodade. 
 
Resterande 13 frågor behövdes inte transformeras då dessa var på kvotskalenivå 
alternativt hade svarsalternativ som kunde liknas vid en likertskala. 
 
Kvar återstod 16 prediktorer (Karriärmöjligheter i jobbet, Karriärmöjligheter olika 
arbetsgivare,Uutbildningskrav, Specifik kompetens, Fast månadslön, före skatt, 
Vinstandel, Flexibel arbetstid, Kan bestämma arbetstakt, Inflytande arbetsmetoder, Lär 
nya saker, Får stöd av kamrater, Chefens antal underställda, Svårt att ersätta IP, Svårt 
att få nytt jobb, Tillfredsställelse med arbetet samt Tillfredsställelse med lönen) som 
utfallsmåtten sedan testades mot. I frågan Chefens antal underställda var ett 
svarsalternativ ”vet ej vem chefen är”. Eftersom endast fem av totalt 2989 personer hade 
använt detta svarsalternativ, saknades korrelationer. Svarsalternativet exkluderades 
därför i analysen. 
 
Multipel regressionen användes för att bedöma i vilken grad de 16 tänkta prediktorerna 
kunde predicera lojalitet i form av de tre valda utfallsmåtten (Senioritet nuvarande 
arbetsplats, i månader, Antal förvärvsarbeten totalt och Kvar i första arbetet).  
 
Därefter kontrollerades hur mycket variation i utfallsmåtten som kunde förklaras utifrån 
de 16 frågorna samt vilken fråga som var den bästa predikorn. Slutligen gjordes en 
logistisk regressionsanalys på utfallsmåttet Kvar i första arbetet, eftersom den var 
dikotom (”ja” respektive ”nej”), med de 16 frågorna som prediktorer. 
 
 

Resultat 
 
Bortfallsanalys 
En bortfallsanalys visade med ett chi-två (χ2) test (med Yates kontinuitetskorrektion) att 
17 av de totalt 20 frågorna hade en signifikant skillnad mellan de män respektive 
kvinnor som hade svarat respektive inte besvarat frågorna. I totalt 15 av 17 frågor var 
det högre andel kvinnor som hade besvarat frågorna. De två frågor som utmärkte sig, på 
så sätt att det var fler män än kvinnor som hade besvarat frågan, var Kvar i första 
arbetet och Karriärmöjligheter olika arbetsgivare. De tre frågor som inte indikerade 
någon signifikant skillnad (n.s.) var Antal förvärvsarbeten totalt, Tillfredsställelse med 
arbetet och Tillfredsställelse med lönen (se Tabell 3).  
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Tabell 3: Bortfallsanalys med χ2 (med Yates kontinuitetskorrektion) för frågorna med 
avseende på kön. 

Fråga Kontinuitetskorrektiona, b df 
Asymp. Sig. 
(2-svansad) 

Phi 

Antal förvärvsarbeten totalt .17 1 .681 .01 
Kvar i första arbetet 42.21 1 .000 -.11 
Senioritet nuvarande 
arbetsplats, i månader 

43.48 1 .000 .12 

Karriärmöjligheter i jobbet 40.51 1 .000 .11 
Karriärmöjligheter olika 
arbetsgivare 

19.21 1 .000 -.08 

Utbildningskrav 48.78 1 .000 .12 
Specifik kompetens 43.06 1 .000 .12 
Hur ofta övertid 45.37 1 .000 .12 
Fast månadslön, före skatt 48.35 1 .000 .12 
Vinstandel 42.95 1 .000 .12 
Flexibel arbetstid 48.56 1 .000 .12 
Kan bestämma arbetstakt 48.40 1 .000 .12 
Inflytande arbetsmetoder 45.95 1 .000 .12 
Lär nya saker 46.31 1 .000 .12 
Får stöd av kamrater 44.44 1 .000 .12 
Chefens antal underställda 47.96 1 .000 .12 
Svårt att ersätta IP 51.47 1 .000 .13 
Svårt att få nytt jobb 46.90 1 .000 .12 
Tillfredsställelse med arbetet .50 1 .480 .02 
Tillfredsställelse med lönen 1.73 1 .188 .03 

a. n = 3330 
b. Används enbart vid 2x2 tabell 

 
Bortfallsanalysen visade också med ett oberoende t-test på att ingen signifiknt skillnad 
fanns i ålder mellan de som hade svarat på Senioritet nuvarande arbetsplats, i månader 
jämfört med de som inte hade svarat. Ingen signifikant skillnad fanns heller mellan de 
som svarat och de som inte svarat på Tillfredsställelse med arbetet. Resterande frågor 
visade på en signifikant skillnad i ålder mellan de som svarat och de som inte besvarat 
frågorna (se Tabell 4). I totalt 16 av 18 frågor var det en högre medelålder bland de som 
inte hade besvarat frågorna. De två frågor som utmärkte sig, på så sätt att det var en 
lägre medelålder bland de respondenter som inte hade besvarat frågan, var Kvar i första 
arbetet och Antal förvärvsarbeten totalt. 
 
Tabell 4: Bortfallsanalys med oberoende t-test för frågorna med avseende på ålder. 

Fråga Medelvärde SD t df 
Sig. (2-
svansad) 

Eta2

 
Svarat/Ej 

svarat 
Svarat/Ej 

svarat 
   

Kvar i första arbetet 42.51/35.95 11.97/10.69 -8.75 262.22 .000 .02 
Senioritet nuvarande 
arbetsplats, i månader 

41.95/42.83 11.64/14.11 1.25 539.71 .212 .00 

Antal förvärvsarbeten 42.43/34.91 11.79/13.87 -6.78 173.09 .000 .01 
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totalt 
Karriärmöjligheter i 
jobbet 

41.55/46.35 11.89/12.07 7.29 3328 .000 .00 

Karriärmöjligheter 
olika arbetsgivare 

37.84/43.90 11.12/1.91 14.11 2031.65 .000 .06 

Utbildningskrav 41.54/46.60 11.87/12.22 7.47 3328 .000 .02 
Specifik kompetens 41.49/46.99 11.87/12.05 8.20 3328 .000 .02 
Hur ofta övertid 41.52/46.69 11.87/12.15 7.74 3328 .000 .02 
Fast månadslön, före 
skatt 

41.55/41.55 11.88/11.88 7.54 3328 .000 .02 

Vinstandel 41.53/46.54 11.89/12.06 7.49 3328 .000 .02 
Flexibel arbetstid 41.53/46.73 11.88/12.09 7.65 3328 .000 .02 
Kan bestämma 
arbetstakt 

41.54/46.61 11.88/12.10 7.51 3328 .000 .02 

Inflytande 
arbetsmetoder 

41.51/46.70 11.89/11.99 7.77 3328 .000 .02 

Lär nya saker 41.51/46.73 11.88/12.07 7.79 3328 .000 .02 
Får stöd av kamrater 41.52/46.62 11.88/12.10 7.64 3328 .000 .02 
Chefens antal 
underställda 

41.55/46.65 11.88/12.15 7.50 3328 .000 .02 

Svårt att ersätta IP 41.53/46.50 11.89/12.06 7.47 3328 .000 .02 
Svårt att få nytt jobb 41.50/46.88 11.88/11.98 8.06 3328 .000 .02 
Tillfredsställelse med 
arbetet 

42.06/49.60 12.00/12.46 1.40 3328 .160 .98 

Tillfredsställelse med 
lönen 

42.03/53.50 11.98/15.50 3.02 3328 .003 .00 

 
Regressionsanalyser 
Den multipla regressionen mellan Senioritet nuvarande arbetsplats, i månader och de 
16 prediktorerna visade att 11,7% av utfallsmåttet kunde förklaras av prediktorerna 
tillsammans (R = .34, F(25, 941) = 5.01, p < .001. Då denna studies stickprov är så stort 
används R2 som mått, istället för justerat R2, för att bedöma andel förklarad varians hos 
utfallsmåttet. 
 
Bedömningen av de 16 prediktorernas (Karriärmöjligheter i jobbet, Karriärmöjligheter 
olika arbetsgivare, Utbildningskrav, Specifik kompetens, Fast månadslön, Före skatt, 
Vinstandel, Flexibel arbetstid, Kan bestämma arbetstakt, Inflytande arbetsmetoder, Lär 
nya saker, Får stöd av kamrater, Chefens antal underställda, Svårt att ersätta IP, Svårt 
att få nytt jobb, Tillfredsställelse med arbetet samt Tillfredsställelse med lönen) unika 
bidrag, efter att alla andra prediktorers bidrag är kontrollerat för, till prediktionen av 
utfallsmåttet Senioritet nuvarande arbetsplats, i månader gjordes med hjälp av beta (se 
Tabell 5). 
 
Detta visade att fyra prediktorer var de som gav störst unikt bidrag (över .10). Se Tabell 
5. Tre av av dessa visade ett statistiskt signifikant unikt bidrag, Karriärmöjlighter i 
jobbet (p < .01), Utbildningskrav (p < .01) och Svårt att få nytt jobb (p < .001) medan 
bidraget fån Chefens antal underställda – 20 till 49 personer inte var signifikant (n.s.). 
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Övriga prediktorer hade en signifikansnivå över .05.  Utöver detta förklarar 
Karriärmöjligheter i jobbet strax under 1% (.0922*100 = .85%), Utbildningskrav strax 
under 1% (-.0932*100 = .86) och Svårt att få nytt jobb strax över 5% (-.2302*100 = 
5.29%) av variansen i utfallsmåttet Senioritet nuvarande arbetsplats, i månader.  
 
Nästa multipla regressionsanalys använde Antal förvärvsarbeten totalt som utfallsmått 
och samma 16 prediktorer. Analysen visade att 4.5% av utfallsmåttet kunde förklaras av 
prediktorerna tillsammans (R = .21, F(25, 927) = 1.73, p < .05. Även denna gång 
användes R2, för att bedöma andel förklarad varians hos utfallsmåttet. 
 
Bedömningen av de 16 prediktorernas unika bidrag, efter att alla andra prediktorers 
bidrag är kontrollerat för, till prediktionen av utfallsmåttet Senioritet nuvarande 
arbetsplats, i månader gjordes åter igen med hjälp av beta (se Tabell 5). 
 
Totalt gav sex prediktorer ett unikt bidrag (över .10) i denna analys. Se Tabell 5. Här var 
det endast Karriärmöjlighter i jobbet som visade ett statistiskt signifikant unikt bidrag, 
p < .05. De resterande fem prediktorerna Chefens antal underställda - 1 till 3 personer, 
Chefens antal underställda - 4 till 9 personer, Chefens antal underställda - 10 till 19 
personer, Chefens antal underställda - 20 till 49 personer samt Chefens antal 
underställda - 50 till 99 personer visade sig inte vara signifikant. Endast en annan 
prediktor gav ett signifikant unikt bidrag på över .05 (p < .05). Variansen i utfallsmåttet 
Antal förvärvsarbeten totalt förklarades med strax under 1% (.0952*100 = .90%) i 
prediktorn Karriärmöjligheter i jobbet. 
 
Tabell 5: Sammanställning över vart och ett av de 16 prediktionernas individuella bidrag 
till variation i utfallsmåtten. 
 Senioritet 

nuvarande 
arbetsplats, i 

månader 

Antal 
förvärvsarbeten 

totalt 

Kvar i första 
arbetet 

Frågor Beta Beta B 
Karriärmöjligheter i jobbet .101** .105** .002 
Utbildningskrav -.102** -.079* -.025 
Specifik kompetens .047 -.067 .166 
Fast månadslön före skatt .008 -.060 .000 
Flexibel arbetstid -.031 -.037 .623*** 
Kan bestämma arbetstakt -.024 -.001 -.094 
Inflytande arbetsmetoder -.060 -.030 -.105 
Lär nya saker .051 .015 .162 
Får stöd av kamrater .011 .038 .021 
Svårt att ersätta IP .002 .019 -.060 
Svårt att få nytt jobb -.247*** -.026 -.139 
Tillfredsställelse med arbetet -.012 -.031 -.018 
Tillfredsställelse med lönen .062 -.027 .172* 
Karriärmöjligheter olika 
arbetsgivare             
– Stora möjligheter där IP arbetar nu 

.026 -.012 .387* 
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Karriärmöjligheter olika 
arbetsgivare           
– Stora möjligheter hos andra 
arbetsgivare 

.021 .063 .061 

Vinstandel  
– Ja, inräknat i lönen 

.011 -.029 -.209 

Vinstandel  
– Ja, ej inräknat i lönen 

.047 -.034 .315 

Vinstandel  
– Ja förmån, info om löneförmån 
eller ej saknas 

-.007 .022 -20.027 

Chefens antal underställda  
– 1 till 3 personer 

.025 -.107 -.142 

Chefens antal underställda  
– 4 till 9 personer 

.078 -.101 -.515 

Chefens antal underställda  
– 10 till 19 personer 

.094 -.128 -.225 

Chefens antal underställda  
– 20 till 49 personer 

.106 -.116 .220 

Chefens antal underställda  
– 50 till 99 personer 

.072 -.158 -.114 

Chefens antal underställda  
– 100 personer eller fler 

.088 -.017 .154 

*     p < .05 
**   p < .01 
*** p < .001 
 
Till sist gjordes även en logistisk regressionsanalys för att bedöma i vilken grad de 16 
tänkta prediktorerna kunde predicera lojalitet i form av utfallsmåttet Kvar i första 
arbetet. Här visade det sig att 2427 individer exkluderades ur analysen (eftersom alla 
fall som saknar ett svar i någon av prediktorerna automatiskt plockas bort vid logistisk 
regression då att parvis utesluta fall inte är valbart). 
 
Den logistiska regressionsanalysens egen analys, när ingen prediktor är medräknad, 
förutsatte att 0% skulle vara kvar i sitt första arbete. Eftersom vissa individer hade 
rapporterat att de var kvar i sin första arbete blev den övergripande korrekta 
prediktionen 75,1%. 
 
Ett goodness of fit-test (Omnibus Tests of Model Coefficients) visade att modellen 
(utfallsmåttet och de 16 prediktorerna) var statistiskt signifikant, χ2 (29, N = 903) = 
73,95, p < .001 vilket visar att de 16 föreslagna prediktorerna signifikant predicerar 
bättre än om dessa inte användes. Även Hosmer och Lemeshows test, vilket kan vara 
det bästa testet (Pallant, 2007), av goodness of fit visade med ett signifikansvärde på 
.300 (vilket ska vara över .05) och med det ges ytterligare stöd för modellen.  
 
Modellen indikerar att mellan 7,9% (Cox och Snell R2) och 11,7% (Nagelkerke R2) av 
variansen i utfallsmåttet Kvar i första arbetet kan förklaras med de 16 prediktorerna. 
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Förklaringsmodellens övergripande korrekta prediktion blev 76,1% (PAC: percentage 
accuracy in classification). De 16 prediktorerna bidrog alltså övergripande med en 
ökning på 1%, eftersom regressionsanalys utan prediktorerna predicerade till 75,1%. 
Denna ökning med 1% bestod dock av en 10,7-procentig ökning (från 0%) av att kunna 
predicera om personen var kvar i sitt första arbete i utbyte mot en minskning med 2,2% 
av att kunna prediciera om personen inte var kvar i sitt första arbete (från 100%). 
 
Den hade också ett positivt prediktivt värde, förmågan att predicera Kvar i första 
arbetet när individen var kvar i första arbetet,  på 61,54% (24/(24+15)*100 = 61,54%). 
Dess negativt prediktiva värde, förmågan att predicera när individen inte var Kvar i 
första arbetet och inte heller var det, var 76,34% (663/(663+201)*100 = 76,34%). Utan 
de 16 prediktorerna var det positivt prediktiva värdet 0% (0/(0+0)*100 = 0%) och det 
negativa prediktiva värdet 75.08% (678/(678+225)*100 = 75.08%). 
 
De enskilda prediktorernas unika bidrag till modellens förmåga att predicera Kvar i 
första arbetet kan ses i Tabell 3. Tre signifikant unika bidrag för att predicera om en 
individ var kvar i sitt första arbete eller inte fanns att finna i modellen. Dessa var 
Flexibel arbetstid (p < .001), Tillfredsställelse med lönen (p < .05) och 
Karriärmöjligheter olika arbetsgivare – stora möjligheter där IP arbetar nu (p < .05). 
Utöver dessa hade Specifik kompetens (n.s.) en hög signifikans som prediktor.  
 
De prediktorer som ökade sannolikheten för att folk skulle vara kvar i första arbetet var 
Karriärmöjligheter i jobbet, Specifik kompetens, Fast månadslön före skatt, Flexibel 
arbetstid, Lär nya saker, Får stöd av kamrater, Tillfredsställelse med lönen, 
Karriärmöjligheter olika arbetsgivare - stora möjligheter där IP arbetar nu, 
Karriärmöjligheter olika arbetsgivare - stora möjligheter hos andra arbetsgivare, 
Vinstandel - ja, ej inräknat i lönen, Chefens antal underställda - 20 till 49 personer och 
Chefens antal underställda - 100 personer eller fler.  
 
Resterande prediktorer minskade sannolikheten till att individen var kvar på sitt första 
jobb alternativt, om individen var kvar på sitt första jobb, minskade sannolikheten för 
prediktorn. Utöver detta visade regressionsanalysen att chansen för att en individ är kvar 
i sitt första arbete är 1,87 gånger större om han/hon har flexibel arbetstid, 1,19 gånger 
om han/hon är nöjd med sin lön och 1,43 gånger större om han/hon har stora 
karriärmöjligheter på sitt nuvarande arbete.  

 
 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att arbeta fram kvantifierbara verktyg i form av prediktorer som 
kunde användas för att predicera lojalitet till arbetsgivaren (mätt med tre utfallsmått). 
Sammanfattningsvis gick detta enbart i viss mån att göra med de 16 prediktorerna som 
ingick i studien. 
  
För det första utfallsmåttet Senioritet nuvarande arbetsplats, i månader var det så lite 
som tre av de 16 prediktorer som signifikant bidrog till att förklara variansen. Dessutom 
var dessa tre prediktorer bara till viss del påverkningsbara för en arbetsgivare. 
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Prediktorerna Svårt att få nytt jobb och Utbildningskrav kan vara svåra för ett enskilt 
företag att påverka och den prediktorn de skulle kunna påverka, Karriärmöjligheter i 
jobbet, förklarade bara strax under 1% av variansen i utfallsmåttet Senioritet nuvarande 
arbetsplats, i månader.  
 
Även om det totalt sett för hela förklaringsmodellen (bestående av de 16 prediktorerna) 
inte var en oansenlig andel av variansen (11,7%) som kunde förklaras så bör hänsyn tas 
till den stora stickprovsstorleken i denna studie, som troligtvis delvis kan förklara 
signifikansen. Med det i åtanke så bör betydelsen i prediktorernas unika bidrag beaktas 
med extra försiktighet och reservation även göras till de 16 prediktorernas förmåga att 
fungera som förklaringsmodell. Detta gör modellen svåranvänd som ett verktyg för 
detta utfallsmått.  
 
Analysen av det andra utfallsmåttet Antal förvärvsarbeten totalt (som bäst förefaller 
täcka studiens avsikt med lojalitet till arbetsgivaren) visade att endast en av de 16 
prediktorerna signifikant unikt bidrog till variansen i utfallsmåttet och detta med under 
1%. Dessutom bidrog modellen som helhet enbart med 4,5% av förklaringen i 
variationen hos utfallsmåttet. Detta var alltså utfallsmåttet som minst förklarades av 
modellen vilket är olyckligt eftersom det föreföll bäst täcka studiens forskningsområde. 
En tänkbar förklaring är att de ingående prediktorerna inte mäter orsaken till hur många 
arbeten någon har haft historiskt, utan enbart rådande omständigheter. 
 
Det tredje utfallsmåttet Kvar i första arbetet kunde även det till viss del förklaras med 
modellen, men också i ganska liten utsträckning. Här var skillnaden vid 
regressionsanalys med- respektive utan förklaringsmodellen ytterst liten, men 
prediktionsvärdet av utfallsmåttet desto större. Förklaringsmodellen gjorde att man gick 
från att inte kunna predicera om en person skulle var kvar i sitt första arbete till att 
faktiskt i viss mån kunna predicera detta. 
  
Bidraget från förklaringsmodellen är alltså denna gång mycket betydelsefullare än för 
de två tidigare utfallsmåtten. Även om försiktighet bör beaktas även här med tanke på 
stickprovsstorleken så är den dock ett mindre problem än i de två tidigare analyserna 
eftersom denna analys uteslöt tre fjärdedelar av personerna i stickprovet (på grund av 
blanksvar i någon fråga). Modellen bidrog dock även en aning negativt till förmågan att 
kunna predicera om en individ inte var kvar i sitt första arbete. 
 
Mer generellt bör det nämnas att prediktorn Karriärmöjligheter i jobbet signifikant 
bidrog till variansen i två av utfallsmåtten och att svarsalternativet ”stora möjligheter 
där IP arbetar nu” i prediktorn Karriärmöjligheter olika arbetsgivare bidrog till den 
tredje. Eventuellt skulle det vara mer fruktbart att vidare studera detta fenomen mer i 
detalj för att kunna predicera lojalitet till arbetsgivaren i Sverige.  
 
Att prediktorn Svårt att få nytt jobb enbart bidrog signifikant negativt till ett av 
utfallsmåttet och dessutom bara med omkring 5% är värt att nämna som 
anmärkningsvärt, speciellt i relation till den debatt som man ibland kan stöta på att folk 
stannar på samma arbete av rädsla för att inte få ett nytt. I denna studie verkar detta 
samband tveksamt.  
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Denna studie tyder också på att Meyer och Allens modell med affektiv, ajournerande 
och normativ lojalitet (åtminstonde utifrån den normativa lojaliteten) skulle kunna 
ifrågasättas på grund av detta. En annan tänkbar förklaring är att modellen enbart bör 
ses som teoretisk förklaringsmodell och inte, som i denna studie, kan översättas till 
praktik. I denna studie kunde heller inte Cho, Johanson och Guchaits resultat från 2009 
av att upplevt stöd i organisationen (vilket i denna studie tänktes mätas av Får stöd av 
kamrater) skulle bidra till lojalitet bekräftas. Denna prediktor bidrog inte signifikant till 
utfallsmåtten. 
 
Resultaten skulle kunna bero på att frågorna som användes som prediktorer egentligen 
mäter någonting annat än lojalitet till arbetsgivaren. Kanske bör lojalitet till 
arbetsgivaren i större omfattning istället undersökas utifrån organisationens handlingar 
och klimat än ur medarbetarens? Kanske är detta mer fruktbart när en ansats till att 
försöka predicera lojalitet gjörs. Eftersom denna studie inte alls kontrollerar för 
intentioner och avsikter hos medarbetare, vilket kan vara avgörande för organisatorisk 
lojalitet (Mobley, 1982 refererad i Steel & Ovalle, 1984), kan det tänkas att den faller 
utanför vad som är relevant information för frågeställningen. 
 
Att det var så få och små signifikanser i modellen tyder på att den inte är ett bra sätt att 
predicera lojalitet till arbetsgivaren. Slutsatsen är alltså att modellen är felaktig, 
alternativt att det finns något fel i genomförandet. Möjligtvis skulle det kunna vara fel i 
modellens validitet. Modellens uppenbara validitet (face validity) föreföll vara bra och 
ansatser gjordes för att säkerställa modellens innehållsvaliditet men eventuellt finns det 
ändå brister i modellens validitet som bidrar till studiens brist på signifikanta resultat.  
 
Studiens utformning borde, åtminstonde till viss del, göra den generaliserbar till 
befolkningen men bortfallsanalysen visar att det är ett flertal prediktorer som skiljer sig 
signifikant med avseende på kön och ålder mellan de som har besvarat respektive inte 
har besvarat prediktorerna. Det kan vara en indikation på att denna studie inte är 
generaliserbar till hela populationen utan att de signifikanta skillnaderna beror på att det 
rör sig om olika populationer som undersöks. Resultaten från bortfallsanalysen är ett 
ytterligare skäl till varför resultaten i denna studie bör beaktas med försiktighet. 
 
De frågor som valdes ut för denna studie är inte avstämda med tredje part för 
bekräftelse och kan därför vara föremål för min egen bias eller feltolkning (Ehrlin 
Sjöberg, 2010). Detta skulle kanske ha kunnat undvikas om jag hade involverat 
ytterligare personer som även de hade gjort egna analyser och därefter sammanställt alla 
de olika analyserna (Ehrlin Sjöberg, 2010) för att på så sätt säkerställa att rätt 
prediktorer använts. Det kan även tänkas att avgränsningen i antalet variabler kan 
ifrågasättas och att beräkningarna skulle ha tjänat på en annan kvantitet (Ehrlin Sjöberg, 
2010). Eventuellt är de variabler som valdes ut till denna studie (genom att jämföra med 
redan existerande formulär) inte helt överförbara till svenska förhållanden, vilket har 
förutsatts i studien. Det skulle också kunna tänkas att resultatet skulle se annorlunda ut 
om studien gjorts på till exempel en amerikansk population i stället för en svensk 
befolkning. 
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En överhängande risk finns att modellen enbart går att applicera på arbetstagare som är i 
sitt första jobb. Att den skulle vara applicerbar på andra arbetstagare förefaller tveksamt 
utifrån resultaten. Detta begränsar naturligtvis appliceringsområdet för modellen 
kraftigt. Avslutningsvis kan det sägas att modellen i denna utformning inte på ett 
tillfredsställande sätt kan predicera utfallsmåtten.  
 
Jag föreslår att vidare studier görs i hur lojal personal kan prediceras och främst genom 
att utforska anställdas karriärmöjligheter närmare, vilket utifrån denna studie förefaller 
vara den mest intressanta prediktorn för lojalitet. 
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Appendix 
 

Förbindelse 
beträffande överlämnande av datafil(er) från levnadsnivåprojektet (LNU) 

 
Härmed förbinder jag mig att iakttaga följande villkor för analys av rubricerad datafil: 
1. HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap, 

publicerade i HSFR-ETIK, skall följas i tillämpliga delar. Jag är också medveten om 
att så kallad bakvägsidentifiering inte är tillåten. 

2. Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje persons förfogande utan 
skriftligt tillstånd från LNU:s projektledning. 

3. Alla rapporter oavsett publikationsform skall förses med en referens till datafilen, 
inklusive hänvisningar till levnadsnivåundersökningen (LNU) vid Institutet för 
social forskning. 

4. Rapporter baserade på dessa data skall insändas i ett exemplar till ansvariga för 
datafilen. (Gäller dock ej C- eller D-uppsatser.) 

Notera att data från LNU68, LNU74, LNU81 samt LNU91 finns tillgängliga vid Svensk 
Samhällvetenskaplig Datatjänst (SSD), Göteborgs universitet (www.ssd.gu.se). 
Ange kortfattat forskningsområde nedan (t.ex. ”analys av lönefunktioner, 
arbetsmarknadsekonomi”) (Gäller ej för C- och D-studenter) 
 
Forskningsområde: 
För övrigt bär jag som användare ensamt ansvar för analysresultat och tolkningar som 
görs på grundval av mina analyser på datamaterialet. 
 
Ort, datum: 
 
Underskrift: 
 
Namnförtydligande: 
Följande gäller ej C- och D-studenter: 
 
Akademisk titel: 
(Om doktorand, underskrift även av handledare) 
 
Institution: 
 
Adress: 
 
Telefon och email: 
 
Användarnamn: 
(SU-login, gäller endast personal på SOFI)M       


