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Sammanfattning 

 

De senaste århundradet har betydelsen av personalomsättning och dess effekter blivit allt mer 

väsentlig. Företag har gått från att se individer som tillgångar istället för att se dem som 

kostnader för verksamheten. Syftet med denna studie är att utifrån 

Levnadsnivåundersökningen 2000 se vilka faktorer som kan tänkas påverka låg 

personalomsättning (jobbsenioritet). Studien är ämnad att besvara frågeställningen: Hur 

påverkar personalutbildning, arbetstillfredsställelse och lön anställdas jobbsenioriet? 

Personalutbildning har en signifikant positiv påverkan på senioritet. Däremot visar våra 

resultat inget signifikant samband för lönenivå och tillfredsställelse. Personalutbildning är i 

denna studie den viktigaste prediktorn för senioritet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

Jobbsenioritet, senioritet, personalutbildning, arbetstillfredsställelse, tillfredsställelse, lön, 

lönenivå, personalomsättning 

 



 

Innehållsförteckning 
1.  Inledning .................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................ 1 

1.2 Problemformulering ............................................................................... 1 

1.3 Syfte och frågeställning ......................................................................... 3 

1.4 Avgränsning ........................................................................................... 3 

1.5 Disposition ............................................................................................. 3 

2. Teori och tidigare forskning ............................................................ 5 

2.1 Jobbsenioritet............................................................................................ 5 

2.1.1 Personalutbildning .............................................................................. 6 

2.1.2 Arbetstillfredsställelse ......................................................................... 8 

2.1.3 Lön ...................................................................................................... 9 

2.2 Sammanställning av hypoteser ................................................................ 10 

3. Metod och Data .......................................................................... 11 

3.1 Datamaterial ............................................................................................ 11 

3.2 Tillvägagångssätt .................................................................................... 11 

3.3 Beroende variabel.................................................................................... 12 

3.4 Övriga variabler ....................................................................................... 12 

3.4.1 Personalutbildning ............................................................................ 12 

3.4.2 Tillfredsställelse ................................................................................ 12 

3.4.3 Lön .................................................................................................... 13 

3.4.4 Sektor ................................................................................................ 13 

3.4.5 Kön .................................................................................................... 14 

3.4.6 Utbildning .......................................................................................... 14 

3.4.7 Arbetslivserfarenhet .......................................................................... 14 

3.5 Kritiskt reflektion till datamaterialet ....................................................... 14 

4. Resultat ..................................................................................... 16 

Modell 1 ......................................................................................................... 16 

Modell 2 ......................................................................................................... 17 

Modell 3 ......................................................................................................... 17 

Sammanfattning resultat ............................................................................... 18 

5. Analys ....................................................................................... 19 

5.1 Personalutbildning .................................................................................. 19 

5.2 Arbetslivserfarenhet ................................................................................ 20 

5.3 Arbetstillfredställelse .............................................................................. 20 

5.4 Bruttotimlön ............................................................................................ 20 

5.5 Kön .......................................................................................................... 20 



 

5.6 Utbildning ................................................................................................ 21 

5.7 Sektor ...................................................................................................... 21 

5.8 Sammanfattning analys ........................................................................... 21 

6. Diskussion.................................................................................. 21 

6.1 Diskussion av resultat, hypotes, frågeställning och syfte ........................ 22 

6.2 Diskussion av metodval ........................................................................... 24 

6.3 Förslag på framtida forskning .................................................................. 25 

7. Källförteckning ............................................................................ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

1.  Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

De senaste århundradet har betydelsen av personalomsättning och dess effekter blivit alltmer 

väsentligt. Företag har gått från att se individer som tillgångar för verksamheten istället för att 

se dem som kostnader (Rousseau, 1996). Idag blir det därför mer och mer viktigt att individer 

trivs och känner lojalitet gentemot sin arbetsgivare för att på så sätt också bli mer produktiva 

och väljer att stanna på sin arbetsplats (Harter, Schmidt & Hayes, 2002). 

Ett exempel som tyder på det ändrade synsättet är att företag väljer att satsa mer på 

avdelningar för Human Recources och Employer Branding (Boglind, Hällsten och Thilander, 

2013) som åtgärder för att personalen ska välja att stanna kvar hos sin arbetsgivare. Den 

ändrade synen beror bland annat på att det tar lång tid att lära upp ny personal och att det är 

kostsamt att säga upp och rekrytera människor. Ytterligare en orsak till detta är att den 

kunskapsintensiva industrin som har tagit en mer betydelsefull roll i samhället och har gjort 

att individer har blivit svårare att ersätta då deras kunskap kan ses som företagets viktigaste 

resurs. Därför blir personalomsättning en större och större risk ju mer vi går mot ett 

kunskapsintensivt samhälle (Huselid, 1995). Kortfattat kan man säga att personalomsättning 

är ett problem för företag och att retention av anställda, att behålla personal, är något bra. Det 

finns med andra ord anledning för företag att sträva efter att behålla sin personal över tid, 

alltså att minska personalomsättningen. Detta går att påverka på flera sätt men övergripande 

så handlar det om att skapa en incitamentsstruktur på arbetsplatsen som bibehåller personalen.  

 

1.2 Problemformulering 

Uppsatsen behandlar jobbsenioritet vilket definieras som antalet månader en person varit 

anställd på sin nuvarande arbetsplats. Det går att se jobbsenioritet som motsatsen till 

personalomsättning, det vill säga högre jobbsenioritet inom en organisation innebär en lägre 

personalomsättning. Tidigare forskning har visat att många faktorer inverkar på 

jobbsenioritet, bland annat tillfredsställelse med arbetet (Kalleberg, 1977; Ronen, 1978; 

Rosenfeld, 1992; Schmidt, 2007), lön (Yellen, 1984; Le Grand och Thålin, 2002; Ruhm, 

1990; Becker, 1962, Topel, 1991; Altonji och Shakotko, 1987), privat respektive offentlig 

sektor (Bellante & Link, 1981), kön (Clark, 1997; Rosenfeld, 1992), utbildning (Kiefer, 1985; 
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Becker, 1962; Thålin, 2011), personalutbildning (Benson, 2006; Loewenstein och Spletzer, 

1999; Rousseau, 1996; Björklund och Regnér, 1993; Regnér, 2002; Bassi, 1994; Krueger och 

Rouse, 1998; Schmidt, 2007; Booth, 1991, Becker, 1962) och arbetslivserfarenhet (Rosenfeld, 

1992).  

 

Tidigare forskning har framför allt fokuserat på att definiera faktorer som påverkar 

jobbsenioritet eller personalomsättning. I den här uppsatsen har vi valt att fokusera på att 

undersöka och jämföra variabler som kan ses som konkreta verktyg för arbetsgivaren som vill 

behålla sin personal, alltså faktorer som arbetsgivaren avsevärt kan påverka. En sådan 

variabel är lönenivå som är ett uppenbart och effektivt verktyg för arbetsgivaren att få sin 

personal att stanna kvar. Lön har en stark koppling till effektivitet, då löner över 

marknadsnivå leder till en högre produktivitet och en lägre personalomsättning (Yellen, 

1984).  

 

Ett annat verktyg som arbetsgivare skulle kunna använda för att påverka jobbsenioritet är 

personalutbildning. Eftersom kunskap har tagit en alltmer väsentlig roll i moderna 

organisationer så har utbildning inom arbetet blivit allt mer viktigt. Kunskap hos individer kan 

variera och påverkas av arbetsgivaren genom personalutbildning vilket vara en form av 

incitament för arbetsgivaren att också behålla sin personal över tid (Björklund och Regnér, 

1993). Det går att dela in denna utbildning i specifik utbildning, som endast är användbar hos 

befintlig arbetsgivare, samt generell, som går att använda hos andra arbetsgivare (Regnér, 

2002). Ett antagande kan då vara att personalutbildning är en viktig faktor som påverkar 

jobbsenioritet på ett företag. Trots detta, verkar det som att företag inte inser vikten utav att 

utbilda sin personal, inte sällan genom att använda argument som att det kostar för mycket, att 

det inte finns ett behov eller att det är för mycket annat som måste prioriteras (Bassi, 1994). 

Ett exempel på detta är att SCB:s statistik från första halvåret 2010 visar att mindre än hälften 

av alla sysselsatta personer i Sverige genomgått någon form av personalutbildning. Det finns 

olika perspektiv och synsätt på hur personalutbildning skulle kunna påverka en verksamhet. 

Dels kan det påverka genom att öka kunskapen inom företaget och höja kompetensen, men 

det är också ett sätt att kunna konkurrera på marknaden gentemot andra aktörer. Man kan 

också se personalutbildning som ett incitament för anställda att byta arbete eftersom det 

medvetandegör individer om deras egen kompetenshöjning i samband med en 

personalutbildning, om utbildningen inte är företagsspecifik. Även tvärtom, att utbildningen 

blir en morot för att stanna kvar eftersom utbildningen kan ge verktyg för intern utveckling. 
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Något som också är kopplat till jobbsenioritet är tillfredställelse med arbetet (Ronen, 1978). 

När en person är tillfredsställd med sitt arbete stannar också personen och söker sig inte till 

andra arbetsgivare. Detta är något som arbetsgivaren kan påverka på olika sätt och kan därför 

vara viktigt att undersöka. Ett synsätt är att det är rimligt att arbetstillfredsställelse och 

senioritet korrelerar. Ett annat är att det kan finnas andra faktorer såsom lön som överväger 

vikten av huruvida en individ är tillfredsställd med sitt arbete eller inte. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

En hög jobbsenioritet verkar vara en viktig faktor för ett företags framgång då en hög 

personalomsättning är kostsamt på olika sätt. Syftet med denna studie är därför att utifrån 

Levnadsnivåundersökningen 2000 undersöka hur en arbetsgivare kan agera för att behålla sin 

personal. För att uppfylla syftet har vi därför valt att undersöka och jämföra tre faktorer som 

kan ses som mer eller mindre reglerbara av arbetsgivaren och därför skulle kunna användas 

som verktyg för att uppnå en högre jobbsenioritet.  

 

Mer specifikt ämnar studien att svara på följande frågeställning;  

 Hur påverkar personalutbildning, arbetstillfredsställelse och lön anställdas 

jobbsenioritet? 

 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att kontrollera för sju faktorer som kan tänkas påverka jobbsenioritet. Vi är 

medvetna om att det kan finnas ytterligare faktorer som påverkar individers senioritet på 

arbetet. Data som vi använder oss utav är från Levnadsnivåundersökningen 2000 vilket 

medför att vi endast ser resultat från svenska anställda individer i början av förra decenniet.  

 

1.5 Disposition 

Denna uppsats är indelad i sju kapitel med olika fokus i varje del. Första kapitlet är en 

inledning som är ämnad att presentera bakgrund och formulering av problematik med 

personalomsättning. I inledningen behandlas även vårt syfte samt den frågeställning som 

studien ämnat besvara. Andra kapitlet tar upp forskning som finns på området och vilka 

teorier vi valt att använda oss utav. Vi presenterar översiktligt vilka faktorer som är kopplade 

till jobbsenioritet för att sedan fokusera på teorier om personalutbildning, 
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arbetstillfredsställelse och lön för att avsluta med de hypoteser som teorin genererade. 

Därefter kommer ett kapitel med den data och metod som används för att genomföra den 

kvantitativa undersökningen. Sedan presenteras resultatet. Här visas tabeller som 

sammanfattar det väsentliga i undersökningen. Efterföljande kapitel fokuserar på analys av de 

resultat som presenterades i föregående kapitel. Här kopplas teori ihop med de värden och 

samband som resultatet genererade. Avslutningsvis lyfts blicken och diskussionen tar upp 

slutsatser och synvinklar som undersökningen kan ge oss, samt förslag till vidare forskning. 
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2. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning kring jobbsenioritet att presenteras. Initialt lyfts 

teorier om vilka faktorer som kan påverka att en person stannar på sin arbetsplats, alltså 

jobbsenioritet. Därefter presenteras forskning direkt kopplat till de tre huvudvariablerna lön, 

personalutbildning och arbetstillfredsställelse att presenteras. Slutligen i detta teoriavsnitt så 

sammanfattas våra hypoteser.  

 

Syftet med denna studie är att utifrån Levnadsnivåundersökningen 2000 se vilka faktorer som 

kan tänkas påverka jobbsenioritet. Därav kopplas teorier till jobbsenioritet ihop med de 

tänkbara faktorerna som kan tänkas påverka senioriteten. 

 

2.1        Jobbsenioritet  

Inom området för arbetsmarknadsforskning finns ett relativt utbrett sortiment av studier som 

undersöker mekanismer som påverkar individers anställningstid hos samma arbetsgivare. 

Exempelvis verkar individens utbildningsnivå vara en faktor som påverkar en anställds 

jobbsenioritet. Thålin (2011) väljer exempelvis att lyfta fram belöning i relation till graden av 

komplexitet på arbetsuppgifter och menar därför att vidareutbildningsnivån är i stark 

korrelation med jobbsenioritet (Thålin, 2011). Graden av utbildning hos anställda innebär att 

företag blir tvungna att tillföra incitament som får personalen att vilja stanna kvar inom 

företaget för att inte förlora nödvändig kunskap (Kiefer, 1985). Vidare visar samma studie av 

Kiefer (1985) att högre utbildad personal har mer specifikt humankapital och tillika högre 

varaktighet på arbeten eftersom kunskapen är svår att applicera på andra arbeten. 

 

Demografiska faktorer såsom kön och ålder är andra faktorer som har studerats flitigt. Trots 

att det förekommer en strukturell löneskillnad mellan män och kvinnor så besitter kvinnor 

generellt en högre grad av tillfredsställelse på sina arbetsplatser jämfört med män, kontrollerat 

för samma typ av yrke (Clark, 1997). Likaså visar data från SCB;s välfärdsrapport (2010) att 

mellan åren 2007 och 2008 så bytte 55 procent av männen och endast 45 procent av 

kvinnorna någon gång arbetsgivare. Statistiken i samma rapport visar på att det framför allt är 

hos personer i övre medelåldern som jobbsenioriteten är som starkast vad gäller både kvinnor 

och män. Rosenfeld (1992) förklarar denna realitet med att kvinnors rörlighet på 

arbetsmarknaden avtar med åldern. Äldre kvinnor är inte lika benägna att lämna företag för att 
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de exempelvis tar ut mammaledighet. Rosenfeld (1992) menar vidare att åldern 40 år får 

tolkas som normen vad gäller avtagande karriärmöjligheter för anställda på arbetsmarknaden 

vilket också går att koppla till senioritet. Han menar även att arbetslivserfarenhet är avgörande 

för huruvida en person byter jobb eller inte. Ju högre arbetslivserfarenhet desto lägre är 

sannolikheten att du frivilligt byter jobb. 

 

Det finns även en viss skillnad i jobbsenioritet beroende på sektor. Forskning från Bellante 

och Link (1981) gör gällande att det finns två typer av karakteristika hos individer, dels de 

som är obenägna att ta risker och dels de som är mer benägna. De sistnämnda arbetar till 

större utsträckning inom den privata sektorn menar Bellante och Link (1981). Individer som 

är mindre benägna att ta risker arbetar inom den offentliga sektorn och byter mer sällan 

arbetsgivare. 

 

Forskning inom detta område visar alltså att många faktorer spelar in när det kommer till 

individers tid på arbetsplatsen, många utav dessa är dock svåra eller omöjliga för företag att 

själva påverka. I den här uppsatsen kommer därför tre variabler som skulle kunna användas 

som verktyg för att öka jobbsenioriteten inom ett företag diskuteras i synnerhet. Dessa är 

personalutbildning, arbetstillfredsställelse och lönenivå. Antagandet som ligger till grund för 

detta resonemang är att olika typer av belöningar från arbetsgivarens sida kan i sig vara 

incitament för att anställda stannar kvar hos sin arbetsgivare.  

 

2.1.1 Personalutbildning 

Personalutbildning har alltid funnits i olika utsträckning men har utvecklats främst under de 

senaste decennierna. Redan så sent som 1994 uppfattades personalutbildning som något 

relativt nytt men är fortfarande relevant som forskningsområde (Bassi, 1994). Bassi (1994) 

visar i sin undersökning att det finns två anledningarna till att företag har personalutbildning. 

Den ena är att de undviker misstag samt onödiga och felaktiga lösningar på problem. Den 

andra är att arbetstagare inom företaget kan gynnas av utbildningen samt att personalen 

känner sig behövd och värdefull för organisationen. Om man istället ser till varför företag inte 

väljer att utbilda sin personal så är det i första hand för att de inte tror att det behövs och för 

det andra att organisationen tror att det ska kosta för mycket (Bassi, 1994). Vad detta baseras 

på kan vara att kostnaderna som ett företag upplever i samband med personalutbildning inte 

kan mätas som avkastning i rena kronor utan snarare i lojalitet (Benson, 2006).  
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Forskning visar på att det finns ett positivt samband mellan personalutbildning och lojalitet till 

arbetsgivaren samt ett negativt samband med viljan att byta arbetsgivare. Däremot beror det 

på av vilken art utbildningen är, specifik eller generell. Det visar sig vara bättre för lojaliteten 

mot en organisation om en utbildning är baserad och arrangerad av arbetsgivaren själv i olika 

utsträckning snarare än en utbildning som sker i någon form av undervisning utanför 

arbetsgivarens ramar (Benson, 2006). Benson menar att om en grupp, utan sin chef, åker iväg 

över en dag och går en kurs så blir problemet att personalutbildningen anses som generell. 

Något som Loewenstein och Spletzer (1999) kommer fram till är att större delen av den 

personalutbildning som utförs är av generell karaktär. Med andra ord så är den utbildning som 

många arbetstagare genomgår på sin arbetsplats även användbar hos individens nästa 

arbetsgivare. Dock kan man inte säga att en utbildning automatiskt är generell för att den går 

att använda hos andra företag. För att mäta detta så måste kunskapen kännas igen av den nya 

arbetsgivaren för att därefter kunna säga att den inte ingick i företagets förväntningar om en 

viss tjänst (Loewenstein och Spletzer, 1999). De menar också att de flesta företag som 

tillhandahåller personalutbildning i någon form kommer gynnas av detta. När det gäller 

huruvida en person stannar hos en arbetsgivare och gör det där lilla extra är det väldigt 

svårmätbart men är ändå något som kommer verksamheten till gagn och kan vara 

eftersträvansvärt. För att bygga vidare på detta resonemang så menar Schmidt (2007) att det 

också finns en koppling mellan tillfredställelsen med personalutbildningen och 

tillfredställelsen med jobbet över lag. I och med att det finns ett signifikant samband mellan 

hur nöjd en person är med personalutbildningen och arbetet i stort så är det viktigt att matcha 

förväntningarna om en personalutbildning även från arbetstagares sida (Schmidt, 2007). Det 

är vidare viktigt att förstå att spridning av kunskap inom en organisation till stor del är 

arbetsgivarens ansvar (Booth, 1991). Effekten av personalutbildning är svårmätbar och kan 

variera mycket beroende på vad det är för företag som analyseras. Krueger och Rouse (1998) 

analyserade två företag, ett tillverkningsföretag och ett serviceföretag, och det visade sig att 

effekten av personalutbildning inte alls var märkbar i samma utsträckning inom 

serviceföretaget jämfört med tillverkningsföretaget. De tar upp effekten av personalutbildning 

på bland annat personalomsättning och frånvaro vilket är något som går att koppla till 

jobbsenioritet. Personalutbildning visade sig göra att personal stannar hos en arbetsgivare 

samt att frånvaron på arbetsplatsen sjunker (Krueger och Rouse, 1998). Det är också 

intressant att lyfta fram att effekterna av personalutbildningen inom deras undersökning inte 

var lika stor som de hade förväntat sig.   
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Håkan Regnér (2002) menar att personalutbildning är en faktor som påverkar 

löneutvecklingen hos anställda olika. Kostnaden för personalutbildning är något som 

arbetsgivaren måste se som en investering, som på lång sikt ska ge avkastning och att 

anställda samtidigt stannar på arbetsplatsen över en längre tid. Anders Björklund och Håkan 

Regnér (1993) menar vidare att det ligger i företagens intresse att utforma kontraktstyper 

mellan anställd och arbetsgivare där företagets vinstintresse sammanfaller med den anställdes 

preferenser (Björklund & Regnér, 1993). Björklund och Regnér (1993) menar att ökad längd i 

utbildning på arbetsplatsen resulterar i att personal också stannar längre hos sin arbetsgivare 

på den svenska arbetsmarknaden. 

 

Gary S. Becker skiljer mellan två typer av arbetsplatsutbildningar i sin skrivelse Investment in 

Human Capital: A Theoretical Analysis (1962), generell samt specifik arbetsplatsutbildning. 

Den generella personalutbildningen kan definieras utifrån att den är användbar mellan olika 

arbetsgivare. Medan den specifika personalutbildningen däremot i större utsträckning är 

anpassad för den specifika arbetsplatsen. Utifrån de två utbildningstyperna, generell och 

specifik, har Håkan Regnér i sin studie (2002) kommit fram till att distinktionen mellan 

generell och specifik kan påverka löneutvecklingen för anställda olika, men också 

anställningstiden hos samma arbetsgivare. Studien visar på att generell personalutbildning 

också haft störst löneeffekter, detta inom den privata sektorn. Anställda som mottagit specifik 

personalutbildning har en mindre expansiv löneutveckling men stannar längre hos samma 

arbetsgivare (Regnér, 2002). 

 

Utifrån detta vill vi nu testa hypotesen kring personalutbildning som en tänkbar form av 

lojalitetskontrakt mellan arbetsgivaren och den anställde där båda parter implicit kommer 

överens om ett kontrakt som varar över tid hos arbetsgivaren, (Benson 2006, Rousseau 1996 

och Regnér 2002) det vill säga, vi tror att personer som fått personalutbildning har högre 

jobbsenioritet än dom som inte har genomgått personalutbildning.  

 

2.1.2 Arbetstillfredsställelse 

Rousseau (1996) menar att utvecklingen på arbetsmarknaden, från industrisamhälle till en mer 

service- och tjänstebaserad arbetsmarknad har gjort att det behövs nya former av psykologiska 

kontrakt. Det vill säga informella kontrakt mellan anställda och arbetsgivare för att behålla 

kompetent personal över tid. Den anställde bör känna sig tillfreds på arbetet och känna 

lojalitet och förtroende för sin arbetsgivare. Forskning visar att individers tillfredsställelse 
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förvisso ökar med tiden men däremot inte har ett linjärt samband (Ronen, 1978). Kalleberg 

(1977) menar att graden av tillfredsställelse är synonymt med graden av kontroll som den 

anställde uppfattar att hen har över sina arbetsuppgifter. Tidigare forskning visar att ju större 

kontroll över arbetssysslorna desto bättre hälsa hos anställda (Karasek, 1990).  

 

En annan faktor som påverkar en persons trivsel på ett företag är möjligheten att göra karriär. 

Rosenfeld (1992) menar på att anställdas möjlighet, samt begränsningar till rörlighet på 

arbetsmarknaden, är kopplat till företags och organisationers utformning samt struktur. 

Karriärmöjligheterna kan vara större inom vissa arbeten och mindre inom andra. Inom slutna 

företagskulturer kan dock möjligheterna att befordras vara små. Detta resulterar i att den enda 

chansen för sådana uppgraderingar är genom att byta arbetsgivare. Vidare menar Rosenfeld 

(1992) att organisationers struktur, hierarki och byråkrati, samtidigt kan hämma anställdas 

möjligheter till att söka nya arbeten och klättra i karriären. 

 

Baserat på ovan nämnda teorier om arbetstillfredsställelse är en av våra hypoteser att högre 

tillfredställelse med arbetet leder till högre jobbsenioritet. 

 

2.1.3 Lön 

Inom forskningen återkommer löneutvecklingen bland anställda som ett viktigt incitament för 

låg personalomsättning. Ett sätt att behålla en låg personalomsättning inom organisationer är 

att betala anställda löner strax över marknadslönerna, så kallade effektivitetslöner (Yellen, 

1984). Forskning visar att externa och interna jobbyten generar i en positiv löneutveckling för 

individer. Störst effekt på lön har interna jobbyten (Grand, Tåhlin 2002). Fortsättningsvis 

visar samtidigt studier på att lönen ökar med senioriteten, framför allt för högpresterande 

yrkeskategorier (Ruhm, 1990). Dock finns det, enligt Rhum, motsättningar genom att ju högre 

positioner en individ får desto större är sannolikheten att denna byter jobb.   

 

Efter 10 års jobbsenioritet ökar lönen i genomsnitt med 25 procent för en vanlig arbetare i 

USA (Topel, 1991). Med andra ord får man enligt Topel (1991) högre lön när man stannar på 

en arbetsplats över en längre tid. Altonji och Shakotko (1987) lyfter däremot fram individers 

rörlighet på marknaden framför jobbsenioritet som den främsta faktorn när det gäller positiv 

löneutveckling. Det vill säga att jobbyten leder till högre lön och inte att du stannar hos en 

arbetsgivare. Utifrån detta finns det två synsätt kopplade till jobbsenioritet, dels att lönen ökar 

om du stannar på en arbetsplats men också att lönen ökar om du byter arbetsplats. 
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Vår hypotes om lön grundar sig i ovan nämnda effektivitetslöneteorin (Yellen 1984). Vi tror 

att högre lön leder till ökad jobbsenioritet. 

 

2.2        Sammanställning av hypoteser 
 

 Vår första hypotes bygger kring teorier om personalutbildning som en tänkbar form av 

lojalitetskontrakt mellan arbetsgivaren och den anställde där båda parter implicit 

kommer överens om ett kontrakt som varar över tid hos arbetsgivaren, (Benson, 2006; 

Rousseau, 1996; Björklund och Regnér, 1993; Regnér, 2002). Vi tror att personer som 

fått personalutbildning har högre jobbsenioritet än dom som inte har genomgått någon 

personalutbildning. 

 Vår andra hypotes är att tillfredställelse med arbetet är kopplat till senioritet och att de 

som är tillfredsställda med sitt arbete också har högre senioritet (Ronen, 1978). 

 Vår tredje och sista hypotes är grundad i effektivitetslöneteorin (Yellen, 1984) där vi 

tror att högre lön leder till ökad jobbsenioritet. 
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3. Metod och Data 

Nedan följer en genomgång av den metod och data som denna undersökning baseras på. 

Inledningsvis presenteras vårt datamaterial samt hur vi har gått tillväga. Därefter följer en 

presentation och närmare genomgång av våra valda variabler. Avslutningsvis tar vi upp 

avgränsning och kritiskt förhållningssätt.   

 

3.1        Datamaterial 

Utifrån vår frågeställning valde vi en kvantitativ ansats för att se eventuella statistiska 

samband mellan personalutbildning, arbetstillfredsställelse samt lön mot senioritet. Datan som 

användes var från Levnadsnivåundersökningen som gjordes år 2000. Undersökningen har 

gjorts med jämna mellanrum sedan 1968 och täcker individers levnadsförhållanden i olika 

kategorier varav arbetslivet är en. Undersökningen från år 2000 baseras på ett slumpmässigt 

urval av personer mellan 18-75 år. Svarsfrekvens var 77 % och ett bortfall som motsvarar 23 

% (totalt 6780 personer varav 5142 personer deltog). De individer som i denna studie 

undersöks är de som vid intervjutillfället var anställda vilket i detta fall var 3001 personer av 

de 5142 som deltog. 

 

3.2        Tillvägagångssätt 

Vi valde utifrån teori och tidigare forskning sju stycken oberoende variabler. Dessa 

inkluderades i regressionsanalysen med hjälp utav statistikprogrammet IBM SPSS. För att 

testa våra hypoteser och frågeställningar använde vi metoden OLS (Ordinary Least Squares) 

och testade variablerna personalutbildning ja/nej, arbetstillfredsställelse samt bruttotimlön 

som oberoende variabler mot den beroende variabeln senioritet. Vi valde att konstanthålla för 

variablerna arbetslivserfarenhet, kön, utbildning och sektor. För att se eventuella samband 

mellan de oberoende och den beroende variabeln valde vi att testa detta genom metoden OLS 

(Ordinary Least Squares). Dessa variabler testades sedan mot vår beroende variabel som var 

senioritet i antal månader.  

 



 

12 
 

3.3        Beroende variabel 

Senioritet definieras som antal månader för en anställd hos samma arbetsgivare. Frågan i 

materialet löd: ”Hur många månader har intervjupersonen varit anställd på nuvarande 

arbetsplats?”. De som svarade på frågan och var sysselsatta var 3001 stycken. Medelvärdet 

för alla intervjupersonerna var 105 månader, dvs ca 9 år hos samma arbetsgivare. Vi 

behandlade datan i programmet SPSS för att på så sätt genomföra vår regressionsanalys. 

Signifikansnivåerna i dessa korrelationer analyserades utifrån respektive p-värde.  

 

3.4        Övriga variabler 

De oberoende variablerna vi valde att använda oss av var personalutbildning, 

arbetstillfredsställelse, lön, sektor, kön, utbildning, samt arbetslivserfarenhet och valet baseras 

på tidigare forskning inom området. Nedan förklaras ovan nämnda variabler mer ingående.  

 

3.4.1 Personalutbildning  

Personalutbildning är i materialet registrerad utifrån en dikotom variabel med 

svarsalternativen ja eller nej. Intervjupersonerna har svarat på frågan; “Har du under de 

senaste tolv månaderna genomgått någon utbildning på betald arbetstid?”. 1513 st (49 %), 

har svarade att de genomgått en personalutbildning. 1604 st personer (51 %) svarade att de 

inte genomgått någon personalutbildning. Detta från ett urval bestående av 3117st individer 

sysselsatta vid tillfället. Svar saknades från 7st och 2018 st var ej anställda föregående vecka. 

Dessa inkluderas inte i analysen. Vi tog den dikotoma variabeln och gjorde om den till en 

dummyvariabel. De som svarade ja på personalutbildningen fick värdet 1, de som svarade nej 

antog referenskategorin med värdet 0. 

 

3.4.2 Tillfredsställelse  

Tillfredsställelse med arbetet inkluderades i modellen för att vi resonerade kring att det är en 

avgörande orsak till om en person stannar på ett arbete eller ej. Variabeln är på 

ordinalskalenivå och baseras på frågan: “Sett i stort, hur nöjd är Du med ditt nuvarande 

arbete?”. Svarsalternativen är kategoriserade i fem varianter: Mycket missnöjd, ganska 

missnöjd, varken nöjd eller missnöjd, ganska nöjd och mycket nöjd. Vi valde att kategorisera 

mycket missnöjd, ganska missnöjd samt varken nöjd eller missnöjd till en kategori vid namn 

“ej tillfredsställd arbete” vilket också är referenskategori. Svarsalternativen ganska nöjd och 
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mycket nöjd, döpte vi till “tillfredsställd arbete”. Majoriteten (49 %) svarade att dom var 

ganska nöjda, 33 % svarade att de var mycket nöjda med sitt arbete. 11 % svarade varken nöjd 

eller missnöjd, 5 % var ganska missnöjda. 1,5 % var mycket missnöjda. Svar saknades från 

17st medan 1596 st intervjupersoner svarade att de inte förvärvsarbetade vid tillfället för 

intervjun. Dessa har vi valt att inte ta med i materialet för analysen. 

 

3.4.3 Lön  

För att testa vår hypotes som bygger på effektivitetslöneteorin (Yellen, 1984) valde vi att 

använda lön som oberoende variabel i vår regressionsanalys med tanke på att lönenivå kan 

vara en möjlig prediktor på senioritet. Detta då lön kan fungera som ett incitament för 

individers produktivitet vilket kan kopplas till att de dels inte blir uppsagda av sin 

arbetsgivare men också att de själva vill stanna på arbetet. Lön är en kontinuerlig variabel på 

kvotnivå och benämns utifrån, bruttolön i kr per timme. Totalt har 2991 st personer medgivit 

att dom varit anställda vid intervjutillfället och innehaft en lön. Ytterligare 133 st individer 

medgav inget svar. Medelvärdet var 116kr i timmen. Lönevariabeln transformerades genom 

den naturliga logaritmen för att komprimera materialet och för att kompensera för eventuella 

kurvlinjäriteter. I vår studie används lönen som en prediktor på senioritet vilket vänder på 

sambandet som humankapitalteorin tar upp (Becker, 1962). Alltså gjorde vi en analys på 

senioritet som oberoende variabel och lön som oberoende då det i Beckers fall är tvärtom. Vi 

är även medvetna om att vi i tvärsnittsdata inte kan säga något om kausaliteten vad gäller 

sambandet mellan lön och senioritet. 

 

3.4.4 Sektor  

Variabeln sektor inkluderades för att jobbsenioritet kan tänkas variera mellan de olika 

sektorerna, privat respektive offentlig. Variabeln är benämnd som sektorstillhörighet 

nuvarande arbete och är en dikotom variabel. Resultatet kommer ur frågan huruvida 

intervjupersonerna arbetar inom den privata eller den offentliga sektorn i Sverige. Privat 

sektor kodade vi till 1, offentlig sektor är referenskategori och har kodats om till 0. 1264 st 

personer (40 %) svarade att de arbetade inom den offentliga sektorn medan 1850 st personer 

(59 %) svarat att de arbetar inom den privata sektorn. Totalt har 3114 st personer svarat.  
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3.4.5 Kön  

Vi inkluderade kön i vår analys för att se om det är någon skillnad mellan män och kvinnor 

vad gäller hur länge en person stannar på en arbetsplats. Man är kodat som 1 och kvinna är 

kodat till referenskategori 0. I materialet finns 2602 st män samt 2540 st kvinnor. 

 

3.4.6 Utbildning  

Skillnaden mellan olika längd på en individs utbildning kan tänkas påverka dennes 

jobbsenioritet, därav är denna inkluderad i modellen. Intervjupersonens utbildning mäts på 

kvotnivå genom utbildningsår och utgår från frågan: “Hur många år har Din sammanlagda 

skol- och yrkesutbildning på heltid varat? (Från första klass och uppåt.)”. Variabeln mäts i år 

och sträcker sig från 0 till 30 år. I Materialet finns en tyngdpunkt kring 12 utbildningsår.  

 

3.4.7 Arbetslivserfarenhet 

Arbetslivserfarenhet kan tänkas påverka hur länge en person stannar på en arbetsplats och i 

och med att det kan skilja på hur länge du varit i arbetslivet innefattar studien denna variabel. 

Vi kontrollerade för arbetslivserfarenhet för att det är rimligt att anta att personer med längre 

erfarenhet inom arbetslivet också i genomsnitt har längre senioritet. Arbetslivserfarenhet, eller 

antal år i förvärvsarbete, mäts med: Ungefär hur många år har Du förvärvsarbetat 

sammanlagt?”. Erfarenheten mäts i allt från 0 år till 64 år och de flesta har en 

arbetslivserfarenhet mellan 1-34 år. Då denna variabel är på kvotnivå ger jämförelser i olika 

arbetslivserfarenhet en rättvis bild av skillnaden mellan olika individer.  

 

3.5        Kritiskt reflektion till datamaterialet 

Personalutbildningsfrågan är om något en subjektiv uppfattning, vilket innebär att 

intervjupersonen kan tolka konferenser eller liknande som en personalutbildning. Likaså 

framgår det inte i materialet huruvida personalutbildningen är finansierad av arbetsgivaren. 

Vår tolkning är att de personer som genomgått en utbildning på betald arbetstid också har fått 

utbildningen finansierad av arbetsgivaren. Vi har valt att inte ta med variabeln ålder med 

tanke på att arbetslivserfarenhet är mer relevant utifrån vårt perspektiv. Tiden i sysselsättning 

är mer avgörande för senioriteten än vad ålder i sig är. Frågan i materialet, huruvida 

personalutbildningen är specifik eller generell, 9 % svarande på specifik utbildning samt 91 % 

på generell utbildning. Svarsalternativen är därmed relativt snedfördelade. Därav har vi valt 

att inte inkludera denna variabel i analysen eftersom det kan resultera i icke-relevanta värden. 
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Ytterligare ett problem är att individerna som besvarar frågan skulle kunna ha svårt att 

uppfatta om man kan använda sin utbildning hos en annan arbetsgivare. Variabeln 

personalutbildning ja/nej inkluderar enbart de intervjupersoner som genomgått en utbildning 

de senaste tolv månaderna vilket utesluter de som fått personalutbildning för mer än tolv 

månader sedan då undersökningen gjordes. Detta gör att vi inte kan säga något om dessa 

individer i vårt resultat. En viktig faktor som inte bör förbises är tidskontexten, vilket är en 

faktor som kan minska eller öka anställdas benägenhet att vilja byta arbetsplats och 

arbetsgivare.  
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4. Resultat 

Detta avsnitt behandlar resultatet av en serie regressionsanalyser med senioritet som beroende 

variabel.  

 
Tabell 1: Regressionsanalys av jobbsenioritet i antal månader. Oberoende variabler: Personalutbildning ja/nej, 

arbetslivserfarenhet, arbetstillfredsställelse, bruttotimlön, kön, utbildning, sektor. 

Ostandardiserade regressionskoefficienter, t-värden inom parentes. 

 

Oberoende variabler                     (1)                                           (2)                                                (3)________________ 

Personalutbildning Ja               13,19**                                   13,25**                                      12,48**                                                         
(ref. Nej)                                      (4,12)                                       (3,97)                                          (3,69) 
 
Arbetslivserfarenhet                 5,45**                                      5,53**                                        5,12** 
(år)                                             (41,45)                                      (40,70)                                        (33,14) 
  
Tillfredsställd arbete                    -                                              -1,84                                           -2,04 
(ref. ej tillfredsställd arb.)           -                                             (-0,43)                                        (-0,48)        
  
Bruttotimlön                                 -                                              -4,29                                             6,49                                                        
(logaritmerad)                             -                                            (-0,78)                                           (1,01)          
 
Kön Man                                       -                                                 -                                                   6,99* 
(ref. Kvinna)                                 -                                                 -                                                   (1,96) 
 
Utbildning                                    -                                                 -                                                  -2,53**                 
(år)                                                -                                                 -                                                  (-3,93)         
 
Sektor Privat                               -                                                 -                                                  -11,94**    
(ref. offentlig)                             -                                                 -                                                  (-3,20) 
__________________________________________________________________________________________ 
R2                                              0,37                                            0,37                                                0,38                                          
__________________________________________________________________________________________ 
Signifikansnivåer   ** p ≤ 0,05     *p ≤ 0,1 

Tabellen ovan innehåller tre modeller där den första modellen innehåller personalutbildning 

och arbetslivserfarenhet. Successivt läggs kontrollvariabler till och i den tredje och sista 

modellen inkluderas samtliga variabler.  

 

Modell 1 

Modell ett visar variabeln personalutbildning ja/nej mot senioritet som den beroende 

variabeln, kontrollerat för arbetslivserfarenhet. En person som genomgått en 

personalutbildning under de senaste tolv månaderna har i genomsnitt tretton månader mer i 

senioritet än en person som inte genomgått en personalutbildning, kontrollerat för 

arbetslivserfarenhet. Resultatet är statistiskt signifikant på minst 95%-nivå. Resultaten visar 
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på ett signifikant samband mellan personalutbildning och senioritet. Personer som har 

genomgått en personalutbildning har längre tid hos samma arbetsgivare än en person som inte 

genomgått en personalutbildning under de senaste 12 månaderna vid intervjutillfället. R2, det 

vill säga andelen förklarad varians i den beroende variabeln senioritet, är 37%. Den höga 

andelen förklarad varians är framförallt beroende på att arbetslivserfarenhet är inkluderad i 

modell. Denna variabel som ingår i samtliga modeller har en hög korrelation med senioriteten 

vilket helt enkelt beror på att de som arbetat länge har större sannolikhet att ha arbetat länge 

hos samma arbetsgivare. Modellen visar att när arbetslivserfarenhet ökar med ett år så ökar 

seniorieten med i genomsnitt fem månader. 

 

Modell 2 

I Modell två läggs tillfredsställelse på arbetet och bruttotimlön till för att testa de två 

hypoteserna på samma tema. Personalutbildning är fortfarande signifikant på 95%-nivå och 

positivt korrelerat med senioritet och fortsatt samma antal månader. En person som har 

genomgått personalutbildning de senaste tolv månaderna har i genomsnitt tretton månader 

längre jobbsenioritet än en person som inte genomgått personalutbildning, konstanthållet för 

arbetslivserfarenhet, tillfredsställelse på arbete och bruttotimlön. Vidare i modell två vad 

gäller arbetslivserfarenhet så ser vi att den fortfarande påverkar senioritet i samma 

utsträckning och med samma signifikans som i modell ett. Vad gäller tillfredsställelsen så 

visar resultaten att en person som är tillfredsställd med sitt arbete i genomsnitt har två färre 

månader jobbsenioritet jämfört en person som inte är tillfredsställd med sitt arbete. Effekten 

av tillfredsställelse är dock inte signifikant skild från noll. Vidare i modell två vad gäller 

bruttotimlön så kan man se att sambandet inte är signifikant och inte heller pekar i den 

förväntade riktningen. När lönen ökar med en krona så minskar senioriteten i genomsnitt med 

ca fyra månader. R2-värdet i modell två fortsätter att vara 0,37 när vi lagt till 

arbetstillfredsställelse samt lön. Med detta kan man säga att de tillagda variablerna inte 

förklarar variationen i den beroende variabeln.      

 

Modell 3 

Modell tre kompletterar analysen med variablerna kön, utbildning och sektor för att se 

huruvida senioritet påverkas av dessa faktorer samt för att se om sambanden från modell 1 

fortfarande är signifikanta då vi kontrollerar för dessa. Personalutbildning är fortfarande 

signifikant på 95%-nivå och positivt korrelerat med senioritet. Genom alla tre modeller är 



 

18 
 

personalutbildning signifikant korrelerat med senioritet på ungefär samma nivå. Detsamma 

gäller arbetslivserfarenhet som även den är signifikant genom alla tre modeller och har en 

riktningskoefficient som är ungefär lika. Tillfredställelse på arbetet är en faktor som enligt 

resultaten inte påverkar senioritet då sambandet inte är signifikant. Det är en mycket svag 

effekt och går inte att uttala sig om. När bruttotimlönen i modell tre ökar med en krona så 

ökar jobbsenioriteten med sex månader. Detta samband är inte signifikant men ändrades från 

negativ till en positiv riktningskoefficient. Vad gäller variabeln kön i modell 3 så har en man i 

genomsnitt sju mer månader jobbsenioritet än en kvinna, konstanthållet för övriga oberoende 

variabler. Detta samband är signifikant på 90%-nivå. Utbildningsnivå korrelerar negativt med 

senioritet vilket betyder att ju längre utbildning en person har desto oftare tenderar personen 

att byta jobb. Personer som arbetar inom den privata sektorn har i genomsnitt tolv färre 

månader senioritet jämfört med en person som arbetar inom den offentliga sektorn, 

konstanthållet för personalutbildning, arbetslivserfarenhet, arbetstillfredsställelse, 

bruttotimlön, kön, och utbildning. Detta negativa samband är signifikant skiljt från noll. I 

denna modell ökade andelen förklarad varians (R2) ytterst marginellt från 37% till 38%. 

 

Sammanfattning resultat 

Regressionsanalysen visar att de personer som genomgått personalutbildning hos sin 

arbetsgivare tenderar att stanna längre hos samma arbetsgivare. Vad gäller lön och 

tillfredställelse är inte variablerna signifikant korrelerade med senioritet. Däremot syns tydliga 

samband mellan variablerna arbetslivserfarenhet, utbildning och sektor där 

arbetslivserfarenhet som väntat är positivt korrelerat samtidigt som sektor och utbildning är 

negativt korrelerat med senioritet. Den förklarade variansen är relativt konstant genom alla tre 

modeller. 

 

 

 

 

 



 

19 
 

5. Analys  

Följande avsnitt tar upp varje variabel för sig och analyseras utifrån teori, hypoteser samt 

resultat. Till skillnad från resultatet så analyseras här inte variablerna separat för varje modell 

utan som helhet genom regressionsmodellerna. 

 

5.1        Personalutbildning 

I resultatet framgår ett positivt samband mellan personalutbildning och senioritet. Personer 

som har fått personalutbildning de senaste tolv månaderna har också en högre jobbsenioritet 

enligt resultaten. Vi kan dock inte med detta resultat säga något om individer som har 

genomgått personalutbildning för mer än tolv månader sedan vid intervjutillfället. Detta 

innebär att vi inte helt säkert kan generalisera detta resultat trots signifikanta värden. En 

tänkbar variabel som skulle fånga upp effekten på ett bättre sätt skulle vara huruvida 

individen fått personalutbildning någon gång under sin nuvarande anställning. Man kan också 

tänka i omvänd tidsordning. Stannar du längre för att du får personalutbildning eller är det så 

att du automatiskt får personalutbildning för att du har jobbat länge? I en analys av 

tvärsnittsdata som detta är det svårt att uttala sig om den kausala ordningen i det studerade 

sambandet. Den omvända kausala ordningen är en fullt rimlig tolkning av resultatet.  

 

Resultatet går i linje med teorier om personalutbildning där utbildning bidrar till lojalitet mot 

sin arbetsgivare. Benson (2006) menar att personalutbildning leder till lojalitet hos anställda 

vilket skulle kunna tolkas som högre senioritet.  

 

Vidare går även resultaten i linje med Rousseau (1996) som pekar på att anställda ingår i 

psykologiska kontrakt med sin arbetsgivare. I och med utvecklingen mot en service och 

tjänstebaserad arbetsmarknad där nya informella psykologiska kontrakt skapas i form av till 

exempel personalutbildning för att på så sätt behålla kompetent personal över tid.   

 

Likaså visar Björklund och Regnér (1993) att personalutbildning är en faktor som kan ses som 

en investering som på lång sikt ger avkastning och låg personalomsättning vilket också 

resultatet pekar på. I resultatet kan vi inte se om utbildningen är generell eller specifik 

(Regnér, 2002) men tendensen verkar vara att personalutbildning generellt sett är positivt 

relaterat till senioritet.  
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Utifrån studiens resultat så stämmer troligtvis vår hypotes som menar att personer som fått 

personalutbildning har högre jobbsenioritet än de som inte har genomgått någon 

personalutbildning.  

 

5.2        Arbetslivserfarenhet 

Arbetslivserfarenhet har positivt samband med senioritet. För varje år som 

arbetslivserfarenhet ökar s ökar senioriteten. Denna variabel är en viktig kontrollvariabel som 

finns i alla modeller. Det är rimligt att anta att de ökar parallellen med varandra. 

Korrelationskoefficienten för arbetslivserfarenhet förändras inte nämnvärt genom de tre 

modellerna och kan tänkas vara den variabel som till stor del står för den förklarade variansen 

i senioritet. Som tidigare nämnts är detta ett naturligt samband då högre arbetslivserfarenhet 

automatiskt ökar sannolikheten att ha högre jobbsenioritet. 

 

5.3        Arbetstillfredsställelse 

Resultatet går inte i linje med vår hypotes då sambandet mellan tillfredställelse på arbetet och 

senioritet inte är signifikant. Det är rimligt att tänka sig att en person som är tillfredsställd 

med sitt arbete också stannar (Ronen, 1978) men resultatet indikerar inte detta.  

 

5.4        Bruttotimlön 

Variabeln bruttotimlön är skapad utifrån den naturliga logaritmen och läggs till i modell två. 

Denna får en negativ korrelation gentemot senioritet, dock är detta inte signifikant. Det 

förväntade sambandet som vi trodde skulle vara positivt mellan lön och senioritet kunde inte 

styrkas genom regressionen. 

 

5.5        Kön 

Män har enligt resultaten högre senioritet jämfört med kvinnor. En man stannar i genomsnitt 

sju månader längre än en kvinna på arbetsplatsen och detta är ett signifikant samband (90%-

nivå). Förutsatt att du stannar på jobbet om du är tillfredsställd så skulle kvinnorna utifrån 

tidigare teorier och forskning ha högre jobbsenioritet än män (Clark, 1997) som menar att 

kvinnor i högre grad är tillfredsställda på sitt jobb. Utifrån resultatet kan man dock tänka sig 

att genomsnittet av jobbyten hos kvinnor är högre än för män är kopplat till att kvinnors 

relation till arbetslivet påverkas av att de får barn.      
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5.6        Utbildning 

Sambandet mellan utbildning och senioritet är negativt och signifikant på 95%-nivå. För varje 

utbildningsår så minskar jobbsenioriteten med tre månader. Detta skulle kunna tala emot att 

högre utbildad personal stannar på arbetet (Kiefer, 1985). Kiefer menar att personalen på en 

arbetsplats som är högre utbildad skapar sig mer specifikt humankapital inom organisationen 

vilket gör att de anställda stannar. Däremot kan resultaten tolkas som att utbildad personal 

också skapar sig en större medvetenhet om arbetsmarknaden vad gäller att påverka sin 

löneutveckling genom jobbyten. Forskning visar nämligen att externa jobbyten har en positiv 

effekt på lön, i synnerhet för högutbildade personer (Le Grand och Thålin, 2002). För högre 

utbildade individer kan arbetsgivarbyten alltså ses som en strategi för att höja sina löner. 

 

5.7        Sektor 

Resultatet av sektorvariabeln visar att personer inom den privata sektorn i genomsnitt har tolv 

månader lägre jobbsenioritet än en person som arbetar inom den offentliga sektorn. Det går i 

linje med teorier om riskbenägenhet där personer som arbetar inom den privata sektorn är mer 

riskbenägna jämfört med personer som arbetar inom den offentliga sektorn (Bellante och 

Link, 1981). Då lägre risk är kopplat till offentlig sektor är det rimligt att anta att personer 

som söker trygghet och inte är riskbenägna också inte byter jobb lika ofta. Det negativa 

sambandet är signifikant. 

 

5.8        Sammanfattning analys 

Utifrån vår frågeställning kan vi se att personalutbildning har en signifikant positiv 

korrelation med jobbsenioritet. Personer som har fått personalutbildning har fem fler månader 

av jobbsenioritet än de som inte fått någon utbildning. Sambandet mellan både tillfredställelse 

och lön är inte signifikant vilket inte är i linje med våra hypoteser. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras inledningsvis resultatet kopplat till frågeställningen, hypoteserna 

samt syftet med studien. Vidare följer en diskussion av metodvalet och avslutningsvis lyfts 

förslag till vidare forskning inom ämnet.  

 

6.1        Diskussion av resultat, hypotes, 

frågeställning och syfte 

Syftet med denna uppsats var att se vilka faktorer som kan tänkas påverka låg 

personalomsättning. Utifrån resultatet kan vi säga att personalutbildning, arbetslivserfarenhet, 

kön, utbildning och sektor har statistiska signifikanta samband med senioriteten. Vår 

frågeställning löd: Hur påverkan personalutbildning, arbetstillfredsställelse och lön 

senioritet? Personalutbildning har en positiv effekt på senioritet. Däremot visade sig 

tillfredsställelse och lön vara icke-signifikant samband i vår studie. Vi kan alltså inte säga att 

tillfredsställelse och lön påverkar senioritet. Enbart personalutbildning har effekt på senioriet 

och endast sambandet mellan personalutbildning och senioritet stämmer överens med vår 

hypotes. Möjligtvis finns flera tänkbara faktorer som är avgörande för låg personalomsättning. 

 

Det är enligt resultaten tydligt att personalutbildning är det viktigaste verktyget en 

arbetsgivare kan använda för att behålla sin personal. Men är detta rimligt? Skulle det vara en 

viktigare faktorer än lön och tillfredsställelse med arbetet? Låt säga att en person har låg lön 

på ett arbete samt vantrivs. Kommer denna individ att stanna på arbetsplatsen för att hen får 

personalutbildning? Det är föga troligt. Något som är rimligt att anta är personalutbildning är 

en viktig komponent, kanske tillsammans med lön och arbetstillfredsställelse, i huruvida en 

person stannar på en arbetsplats. Det går inte att utesluta personalutbildningens betydelse. 

 

Kontradiktionen i bilden nedan vittnar om problemet med personalutbildning kontra 

personalomsättning och utifrån våra resultat kan vi konstatera att en lösning i dilemmat är att 

utbilda sin personal eftersom det gör att de stannar. 
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” – What if we train them and they leave? “ 

“ – What if we don’t and they stay? ” 

 

 

Personalutbildning har ett positivt samband mot senioritet men kan man ifrågasätta vad som 

räknas som personalutbildning. Frågan i Levnadsnivåundersökningen är ställd med två 

svarsalternativ: Ja eller Nej. Hur definierar personalutbildning enligt de som svarat att de fått 

personalutbildning? Då personalutbildning i materialet räknas som utbildning som du fått 

under betald arbetstid kan det tänkas vara svårt att dra gränsen exakt för vad som är 

personalutbildning. För vissa kanske konferenser är personalutbildning och för andra 

definieras det som när de fått utbildning på ett internt affärssystem. 

 

Man kan samtidigt diskutera huruvida personalutbildning har ett kausalt samband med 

senioritet. Personalutbildning bidrar möjligtvis också till att skapa sociala band, nya nätverk 

eller rent av kontakter mellan andra organisationer som utöver angenäma löneavtal, också har 

en positiv inverkan på jobbsenioritet. Viktigt är också att föra ett resonemang kring 

tidsordningen. Det är rimligt att påstå att personalutbildning leder till att personalen får en 

uppfattning om att arbetsgivaren känner förtroende för sina anställda, man skapar 

överenskommelser både utifrån lön men också implicit skapar psykologiska kontrakt 
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(Rousseau, 1996) mellan varandra som varar över tid. Det omvända skulle möjligtvis vara att 

anställda som visat lojalitet, bibehållit hög produktivitet eller allmänt bidragit till god 

arbetsmiljö på sin arbetsplats också blir erbjuden utbildning på och utanför arbetsplatsen. Det 

vill säga att sambandet har omvänd kausalitet. Senioritet hos arbetsgivaren över tid leder till 

personalutbildning, ökad lön (Topel, 1991; Ruhm, 1990) och arbetstillfredsställelse (Ronen, 

1978). 

 

Då undersökningen endast är gjord utifrån svensk data kan vi endast säga att 

personalutbildning ökar jobbsenioriteten inom Sverige. Detta är dock ett samband som vi 

finner naturligt och vilket indikerar att det är fördelaktigt för företag att utbilda sin personal 

för att få dem att stanna. 

 

6.2        Diskussion av metodval 

Angående det metodologiska tillvägagångssättet så kan andra alternativ till endast kvantitativ 

data vara bra komplement då våra huvudvariabler som användes relativt lätt kan påverkas av 

den mänskliga bedömningsförmågan. Det kan vara bra med andra infallsvinklar så som 

kompletterande frågor som nyanserar de relativt snäva frågorna som ingår i LNU 2000. Data 

materialet som används är från år 2000, det kan kanske uppfattas som något förlegat. 

 

Undersökningen är gjord på ett datamaterial med relativt stort urval vilket kan föra tankarna 

till huruvida resultatet är pålitligt och om samma metod skulle ge samma resultat om studien 

gjordes om. Låt säga att analysen skulle göras utifrån LNU 2010, ett tio år yngre material, 

skulle det visa sig ha samma resultat? Vi hävdar att det skulle ge liknande resultat och vara 

replikerbart. Reliabiliteten i undersökningen kan då tänkas vara relativt hög, i vilket fall för de 

variabler som pekade på signifikanta samband. 

Vidare går det att ifrågasätta studiens validitet, huruvida våra mätningar verkligen mäter det 

vi vill undersöka. Vi kom fram till att personalutbildning leder till att individer stannar på en 

arbetsplats, går detta att generalisera? Det kan diskuteras huruvida detta är något som går att 

tillämpa på alla typer av företag och verksamheter men det kan tänkas att det kanske beror på 

bransch och storlek på företag. Mindre företag kanske inte har samma resurser att lägga på 

personalutbildning vilket gör att den inte tillför samma kompetensökning som hos stora 

företag. 
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6.3        Förslag på framtida forskning 

Då personalutbildning är en naturlig del av många verksamheter men ändå ett outforskat 

område kan det vara intressant med en undersökning som hjälper till att definiera vad 

personalutbildning faktiskt är. Samt tydligare definiera specifik och generell utbildning hos 

företag. Detta skulle kunna göras genom att låta intervjupersoner utförligt beskriva 

utbildningsformen och vilken typ av kunskap som mottagits. Vidare kan man tänka sig att det 

finns en viss diskriminering eller uteslutande vad gäller vilka grupper som får 

personalutbildning. Därför anser vi att det är av relevans att exempelvis studera anställda på 

arbetsmarknaden med kvantitativa studier, eller göra kvalitativ forskning hos företag. Vidare 

studier skulle kunna innefatta att man också tar hänsyn till individers uppfattning kring i 

vilken utsträckning man anser sig vara utbytbar. En hypotes skulle kunna vara att anställda 

som anser sig vara svårersättliga också i större utsträckning har större rörelse på 

arbetsmarknaden och lägre senioritet. Dessa anser sig vara tillräckligt kompetenta, vara någon 

form av specialister, vilket i sin tur skapar en mindre oro för sin anställning. På så sätt ökar 

också personernas benägenhet att ta risker. Men samtidigt löper personal som är lätt utbytbar 

större risk för kortare anställning. 
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