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 1. Inledning 
I detta kapitel introduceras ämnet till studien. Inledningsvis presenteras en bakgrund 

till lojalitetsbegreppet och därefter redogörs för lojaliteten i den svenska 

revisionsbranschen. Vidare presenteras kön och position som påverkansfaktorer. 

Därefter introduceras forskningsfrågan och syftet med studien. Kapitlet avslutas med 

en disposition av studien. 

1.1 Bakgrund 
Lojalitet – nyckeln till framgång 

2011-11-02, Hanna Dunér, SvD näringsliv 

 

Lojalitet är ett väl omtalat ämne i dagens samhälle och begreppet används flitigt med 

olika innebörd. Anledningen till detta är för att fenomenet lojalitet kan 

förekomma mellan flera olika parter och ett av dessa är mellan organisationen och den 

anställde. Lojalitet hos de anställda beskrivs som en viktig faktor för organisationer 

oavsett vilken sektor som dessa är verksamma i, då det påverkar det ekonomiska 

resultatet på både kort och lång sikt (Cezanne & Guillon, 2014). 

 

Begreppet lojalitet är väl studerat i organisatoriska sammanhang (Allen & Meyer, 

1991; Boulian, Mowday, Porter & Steers 1974; Cezanne & Guillon, 2014). Inom 

forskningsvärlden beskrivs fenomenet som väldigt komplext och därmed förekommer 

flera olika definitioner (Hur, Moon, & Park, 2014). I vissa fall benämns fenomenet 

lojalitet som synonym till hängivenhet och i andra fall särskiljer man begreppen 

åt (Coughlan, 2005).   

  

Allen och Meyers (1991) definition av lojalitet i organisatoriska sammanhang består av 

tre komponenter som delar upp lojaliteten utifrån hur denna framkommer hos 

individen. De menar att man kan vara lojal för att man bör, för att man måste eller för 

att man vill. De poängterar även att alla dessa komponenter kan förekomma samtidigt 

hos en och samma individ, fast i olika grad. Samtliga komponenter leder dock till en 

och samma sak – lojalitet gentemot organisationen som man arbetar inom. Denna typ 

av lojalitet benämns som organisatorisk lojalitet.  
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Vidare säger forskning dock att oaktat definition på lojalitet så har det på senare 

tid skett en övergång från lojalitet gentemot organisationen till lojalitet för den egna 

professionella tillväxten (se t.ex. Coughlan, 2005; Levin, 2001). Allt fler medarbetare 

börjar prioritera sin egna professionella tillväxt framför organisationens tillväxt (Levin, 

2001). Soidre (2009) poängterar i sin studie att det för tidigare generationer varit viktigt 

med trygghet och en hög lön medan de nyare generationerna snarare 

prioriterar intressanta arbetsuppgifter och möjligheter att klättra inom organisationen 

och göra karriär. Erbjuds inte detta på arbetsplatsen så slutar man (Soidre, 2009). 

Denna lojalitet benämns därför som en typ av personlig lojalitet. 

 

Ytterligare begrepp som funnits relevanta för undersökningen av lojalitet i 

organisatoriska sammanhang är motivation och social inbäddning. Den förstnämnda 

kan variera stort från individ till individ och är även föränderlig över tiden medan den 

sistnämnda är en teori som förklarar människans beroende av relationer. Detta beroende 

kan göra det svårt att lämna organisationen som du verkar inom på grund av den 

relation som skapats. Dessa begrepp beskriver ytterligare den komplexitet som finns 

hos individen. Brist på motivation kan vara en anledning till att individen lämnar en 

organisation (Ahrne & Hedström, 1999; Buntak, Drozdek & Klopotan, 2015; Olsson 

2008). 

1.2 Problematisering 
I revisionsbranschen specifikt råder en hög personalomsättning. Det är en fråga om in- 

och utflöde av arbetare. En hög personalomsättning är kostsamt för ett företag. Som 

arbetsgivare investerar man både tid och pengar i nya arbetstagare. Utöver detta kan 

även kvaliteten på de utförda tjänsterna påverkas av nya arbetare (Friberg & Gertsson, 

2014). Resultat av tidigare studie visar att det finns en koppling mellan lojalitet hos de 

anställda samt organisationers resultat (Cheng, Yee & Yeung, 2009). En anledning till 

att organisationers ekonomiska resultat påverkas är för att lojala anställda som är nöjda 

med arbetslivsförhållandena, visar denna nöjdhet genom lojalitet till sin arbetsgivare. 

Lojaliteten kommer i form av hårt arbete av de anställda som leder till god kvalitet på 

de varor eller tjänster som organisationen producerar (Cheng et al., 2009).  

 

Idag är den svenska revisionsbranschen mansdominerad. I den lägsta positionen, 

revisorsassistent, är könsfördelningen jämn och ligger vanligtvis på 50 % män och 50 
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% kvinnor, medan den högsta positionen, partner, har en väldigt skev fördelning med 

90 % män och endast 10 % kvinnor (Elg, Jonnergård, & Stafsudd, 2010). Vidare 

beskrivs branschen som strikt hierarkisk. Det råder tydliga avgränsningar mellan 

positioner och medarbetare förväntas att arbeta sig uppåt eller utåt (Carrington, 2014). 

Eftersom revisionsbranschen kännetecknas av fördelningar i kön och position är det av 

hög relevans att undersöka hur dessa faktorer kan påverka lojaliteten hos individen. 

 

Vidare är det även relevant att nämna att definitionen kön beskriver det biologiska 

könet oaktat socialt konstruerade faktorer (Short, Yang, & Jenkins, 2013). Inom 

forskningsvärlden beskrivs kvinnor och män inte bara utifrån det biologiska könet men 

även utifrån det socialt konstruerade könet. Med anledning av detta kommer kön som 

påverkansfaktor att undersökas både utifrån det biologiska könet samt könet ur ett 

egenskapsperspektiv. Därav kommer könstypiska egenskaper att introduceras som en 

del av könet. Då studien kommer att undersöka revisionsbranschen kommer 

könstypiska egenskaper presenteras som är relevanta inom denna bransch.  

 

Revisionsbranschen som sådan, är välstuderad sedan tidigare i Sverige (Elg, Jonnergård 

& Månsson, 2013; Stensaker, 1999; Wallerstedt & Öhman, 2012). Stora delar av 

forskningen undersöker könsfördelningen mellan de olika positioner som finns i 

branschen. Även fenomenet lojalitet i organisatoriska sammanhang är välstuderat 

(Allen & Meyer, 1991; Boswell & Olson-Buchanan, 2002; Boulian et al., 1974). Inom 

revisionsbranschen har fokus på studier dock legat i att undersöka lojalitet ur ett 

kundperspektiv (se t.ex. Caneghem, Reheul & Verbruggen, 2013; Patterson & 

Sarapaivanich, 2014). Det saknas i dagsläget forskning kring lojalitet bland 

medarbetare på svenska revisionsbyråer varför detta anses väsentligt att undersöka. 

Med anledning av den höga personalomsättningen samt den patriarkala och hierarkiska 

uppdelningen inom branschen är det relevant att studera lojaliteten hos medarbetarna 

med kön och position som påverkansfaktorer. 

1.3 Forskningsfråga 
Hur påverkar kön och position lojaliteten hos individen i den svenska 

revisionsbranschen? 
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1.4 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur kön och position påverkar lojaliteten hos 

individen i den svenska revisionsbranschen. 

1.5 Disposition 
Kapitel 1 I detta kapitel introduceras ämnet till studien. Inledningsvis 

presenteras en bakgrund till ämnet. Därefter beskrivs en 

problematisering. Vidare presenteras en forskningsfråga och 

slutligen presenteras syftet med studien. 

 

Kapitel 2 Detta kapitel beskriver den vetenskapliga metoden som har 

använts i denna studie. Inledningsvis presenteras den valda 

forskningsstrategin i förhållande till studiens syfte. Därefter 

beskrivs den valda forskningsansatsen och avslutningsvis 

presenteras studiens metodval. 

 

Kapitel 3 I detta kapitel behandlas litteratur och teori som ligger till grund 

för studien. Här presenteras diverse definitioner av begrepp samt 

eventuella hypoteser. 

 

Kapitel 4 Här redogörs för den empiriska metoden. I detta kapitel beskrivs 

litteratursökningen. Därefter presenteras datainsamlingsmetoden 

samt operationaliseringen. Vidare beskrivs analysmetoderna som 

har använts för empirin. Utöver det presenteras och diskuteras 

studiens reliabilitet och validitet. Avslutningsvis presenteras 

studiens etiska beaktanden. 

 

Kapitel 5 I detta kapitel presenteras den empiriska analysen. Här 

presenteras en beskrivande statistik, därefter testas hypoteserna 

och slutligen presenteras regressionsanalyser. 

 

Kapitel 6 I studiens sista kapitel presenteras slutsatsen. Därefter beskrivs 

studiens bidrag och slutligen ges förslag till framtida forskning. 
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2. Vetenskaplig metod 
I detta kapitel redogörs för det positivistiska synsättet. Därefter presenteras den 

deduktiva ansatsen och slutligen beskrivs det kvantitativa metodvalet. 

2.1 Forskningsstrategi 
En strategi är en handlingsplan som är utformad för att nå ett specifikt mål. 

Denscombe, 2016 s. 22  

 

Det finns olika sätt att förklara hur kunskap ska nås. Vanligen brukar man skilja mellan 

ett positivistiskt och hermeneutiskt vetenskapssynsätt (Davidson & Patel, 2011). Syftet 

med denna studie är undersöka hur kön och position påverkar lojaliteten hos individen i 

den svenska revisionsbranschen. Det som undersöks är vilka samband det finns mellan 

dessa faktorer och lojalitet. Eftersom det positivistiska synsättet syftar till att försöka 

hitta samband och regelbundenheter för att sedan skapa och testa hypoteser blir detta 

synsätt lämpligt för denna studie. Det hermeneutiska synsättet bygger på uppfattningen 

att tolkning och förståelse ska leda fram till kunskap om studiens ämne (Davidson & 

Patel, 2011). Detta synsätt hade varit lämpligt om studien hade gått ut på att undersöka 

och förstå endast fenomenet lojalitet utan att ta hänsyn till eventuella 

påverkansfaktorer. 

2.2 Forskningsansats 
Vid undersökning av ett fenomen som är välstuderat sedan tidigare är det inte lämpligt 

att se förbi tidigare forskning. Som tidigare nämnts innehåller lojalitetsområdet en hög 

grad av etablerad forskning. Med hänsyn till detta har denna studie utgångspunkten i 

redan befintlig teori och därmed anammas en deduktiv ansats. En deduktiv ansats 

innebär att man utifrån befintliga teorier härleder hypoteser som därefter prövas 

empiriskt. Andra ansatser som kan användas i en studie är induktion och abduktion. 

Med en induktiv ansats menas att utgångspunkten är empirin och att forskaren utifrån 

denna formulerar en teori. Med en abduktiv ansats menas att man använder en 

kombination av deduktion och induktion där forskaren rör sig mellan empiri och teori 

(Davidson & Patel, 2011). 

 

Det finns för- och nackdelar med alla typer av angrepp inom forskningen (Davidson & 

Patel, 2011). Det är dock viktigt att ha i åtanke vad syftet med studien är för att göra ett 
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lämpligt val. En fördel som tillkommer vid ett positivistiskt synsätt och en deduktiv 

ansats är att det antas förekomma hög grad av objektivitet vid användning av befintlig 

teori (Davidson & Patel, 2011). Detta då god forskning bör vara opartisk och 

fördomsfri. Det som dock är nödvändigt att notera är att fullständig objektivitet är 

omöjlig att uppnå. Det man bör sträva efter är att öka graden av objektivitet och 

därefter låta forskningen tala för sig själv (Denscombe, 2004). En nackdel med denna 

ansats är att det finns en risk att missa outforskade områden då man utgår från tidigare 

forskning. Detta kan man tänkas göra med en induktiv ansats där empirin möjligen kan 

vägleda forskaren till nya områden (Davidson & Patel, 2011). I denna studie kommer 

etablerad forskning att ligga till grund för skapandet av en egen förståelse för begreppet 

lojalitet.  

2.3 Metodval 
Det finns även olika för- och nackdelar med metodval beroende på vilken kontext de 

används i (Allwood, 2012). Metodval beskriver hur man väljer att samla in, bearbeta 

och analysera empiri (Denscombe, 2016). Man kan välja ett kvantitativt eller ett 

kvalitativt metodval. Ett kvantitativt metodval innebär mätning av ett fenomen medan 

ett kvalitativt metodval innebär tolkning av ett fenomen. Med ett positivistiskt synsätt 

där syftet är att undersöka eventuella samband är ett kvantitativt metodval lämpligt. Det 

innebär att data tilldelas numeriska värden och därefter appliceras på diverse kategorier 

för att läsa av värden	  (Denscombe, 2004). Man försöker därefter att utveckla statistiskt 

verifierbara samband (Alvehus, 2013). I dessa undersökningar ställs samma frågor till 

ett stort antal människor. Studiens empiri är därmed bred och ger på så sätt möjlighet 

att generalisera utifrån resultaten (Larsen, 2009). Ett kvalitativt metodval är lämpligt 

för det hermeneutiska synsättet där syftet är att tolka och förstå ett fenomen. 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras teorin som ligger till grund för studien. Inledningsvis 

beskrivs begreppet lojalitet och därefter introduceras organisatorisk och personlig 

lojalitet. Vidare beskrivs faktorn kön där biologiskt kön och olika könsegenskaper 

introduceras. Avslutningsvis redogörs för positionsbegreppet. 

3.1 Lojalitet  
Lojalitetsbegreppet kan innebära flera olika saker beroende på sammanhang. Ordet 

härstammar från det latinska ordet legalis, eller legal som betyder att något 

överensstämmer med den gällande lagen. I dagens samhälle används begreppet även 

som en benämning på hängivenhet. Att vara lojal innebär således att man är hängiven 

till någon eller något (Arvidsson & Axelsson, 2014). Då man har olika typer av 

relationer kan lojalitet och därmed hängivenhet innebära olika saker. Det som 

undersöks i denna studie är den lojalitet som arbetstagaren har till organisationen som 

denne är anställd i samt den lojalitet som en individ har för sin egna professionella 

tillväxt.  

 

Organisationer är väldigt beroende av de anställdas lojalitet då detta påverkar det 

ekonomiska resultatet, oavsett vilken sektor som organisationen är verksam i. En 

anställds lojalitet till företaget är viktig både på kort och på lång sikt. På kort sikt 

påverkar det resultatet och på lång sikt även företagets livslängd (Cezanne & Guillon, 

2014). Cezanne och Guillon (2014) beskriver en problematik i att det inte finns någon 

samhällsaccepterad definition på de anställdas lojalitet och innebörden av det och 

därmed är det ett ämne som är svårt att mäta.  

 

Vidare har även lojalitet hos de anställda en koppling till personalomsättning. Under 

vissa omständigheter är en individ benägen att vara kvar i organisationen om 

organisationens värderingar är lika ens egna, trots eventuella nackdelar på arbetsplatsen 

(Boulian et al., 1974). Det beror på vad individen anser är viktigt på arbetsplatsen. 

Allen & Meyer (1987) beskriver det första anställningsåret som kritiskt vid 

utformningen av lojalitet hos den anställde. De menar att man har lättast att påverkas av 

organisationen under denna tid. Individer som kommer in i en organisation skiljer sig i 

benägenhet till att bli lojala. Första året är därmed en viktig tid för organisationen att ha 
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en positiv påverkan på lojaliteten hos individen. Även god ledning kommer leda till 

kort- och långsiktiga följder för både organisationen och individen (Allen & Meyer, 

1987). 

3.1.1 Utveckling av forskning kring lojalitet 

I ett ständigt förändrande samhälle är det relevant att nämna hur fenomenet har 

utvecklats över tiden. Coughlan (2005) undersökte hur definitionen av lojalitet i 

organisationer har ändrats över tiden. Han menar på att under mitten av 70-talet ansågs 

arbetstagarens lojalitet vara hur fäst man var vid en organisation: ifall man valde att 

stanna kvar eller säga upp sig. Med tiden övergick detta till en koppling mellan den 

anställdes beteende och ifall denne stöttade vad organisationen stod för. I början av 

millenniet menade han att arbetstagarens lojalitet var att arbetaren ska försvara 

organisationen, ju mer villig du är att försvara organisationen desto mer lojal är du. Vid 

tiden för studien definierades lojalitet hos arbetstagare som stolthet över sin 

organisation och benägenhet att uttrycka vilja för att vara kvar inom organisationen 

(Coughlan, 2005).  

 

Levin (2001) presenterade en förändring i historien gällande lojaliteten hos 

arbetstagaren. Hon beskrev övergången från lojalitet till organisationen till en lojalitet 

för den egna professionella tillväxten. 

 

Loyalty is a symbiotic relationship which each party commits something of 
value. 

Paige M. Levin, 2001 s. 18 
 

Levin (2001) beskrev relationen mellan en arbetsgivare och en arbetstagare som ett 

utbyte av tjänster, där lojalitet finns så länge utbytena är av värde. Vidare talar Levin 

(2001) om lojala och icke-lojala arbetstagare. Hon menar att även om du är icke-lojal, 

kan du stanna kvar på arbetsplatsen av olika personliga anledningar. Alltså innebär inte 

lojalitet endast hängivenhet till en specifik arbetsgivare, utan även att bidra till fördelar 

för arbetsgivaren (Levin, 2001).   

 

Något som anses vara en positiv aspekt på arbetet, en fördel, ses även som motivation 

hos de anställda i det dagliga arbetet. För att arbetstagarna ska vara motiverade i sitt 

arbete är det viktigt att organisationerna undersöker vad som anses som motiverande 
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hos de anställda. En högre lön har endast en kortvarig effekt och organisationer börjar 

fokusera allt mer på att skapa en positiv arbetsmiljö, för att uppnå fördelar hos de 

anställda (Buntak et al., 2015). Lojalitet hos den anställde uppnås ömsesidigt. Det sker 

genom att organisationen förser de anställda med goda arbetsvillkor och i sin tur får 

tillbaka lojalitet. Det sker ett utbyte av värde mellan båda parterna (Hur et al., 2014). 

När de anställda känner att utbytet inte är rättvist och att de bidrar med mer än de får 

tillbaka leder detta till att de anstränger sig mindre och lojaliteten minskar för att bevara 

sig själva (Hur et al., 2014). 

 

Herda (2012) undersökte relationen mellan en revisor och dennes revisionsbyrå och 

effekterna som relationen hade på revisorn. Studien visade att ju bättre relation en 

revisor har med sin revisionsbyrå desto bättre presterade han i sitt dagliga arbete. 

Anledningen till det beskrivs som ett utbyte av värden mellan parterna samt att dessa 

värdefulla byten kom återigen i form av goda arbetsvillkor (Herda, 2012).  

3.1.2 Organisatorisk lojalitet 

Trots svårigheter att benämna fenomenet lojalitet hos den anställde med en 

samhällsaccepterad definition, har flera forskare definierat och mätt det (Allen & 

Meyer, 1991; Boulian et al., 1974; Coughlan, 2005). I vår studie definieras fenomenet 

som organisatorisk lojalitet. Organisatorisk lojalitet har konceptualiserats och 

definierats på olika sätt (Allen & Meyer, 1990). Några definitioner av lojalitet i 

organisationer undersöker ofta hängivenhet till organisationen. Ibland är det så att man 

använder orden som synonymer (Coughlan, 2005). Coughlan (2005) undersökte 

lojalitet i organisationer genom att se på etiska frågor, detta för att skilja begreppet från 

hängivenhet. Han beskriver fenomenet på detta vis:  
 

Lojalitet återspeglas i beteende som kan vara knutet till ett implicit löfte som är 
frivilligt gjord av en individ som arbetar i en gemenskap där man är ömsesidigt 
beroende av andra, för att följa universaliserbara moraliska principer i strävan 
efter individuella och kollektiva mål. 

Richard Coughlan, 2005 s. 46-47 
 

Han förklarar detta genom att beskriva lojalitet i tre olika delar. Den första delen är 

relationen man ingår. Denna beskriver han som (1) en pakt där två eller fler parter ingår 

en relation med syftet att tillgodose individuella och kollektiva behov. Där man ingår 

frivilligt och det är först efter en tid som ens delade värderingar framkommer. Den 
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andra delen beskriver han som (2) viljan till att följa vad företaget står för. Detta 

beskriver han som en indikation på att lojalitet involverar pågående beteende som är 

baserade på gemensamma värderingar. Den tredje och sista delen av lojalitet 

framkommer om (3) ens handlingar stämmer överens med företagets moraliska 

principer. Individen fokuserar på vad organisationen står för och agerar utifrån det 

(Coughlan, 2005). 

 

Boulian et al. (1974) definierade organisatorisk lojalitet som den grad en individ 

identifierar sig med och involverar sig i en organisation. Denna lojalitet uppkommer av 

tre olika anledningar. Den första anledningen är att (1) individen har en stark tro på och 

acceptans för organisationens mål och värderingar. Den andra anledningen är (2) 

individens vilja att anstränga sig på uppdrag av organisationen. Den tredje och sista 

anledningen är (3) viljan att vara kvar i organisationen (Boulian et al., 1974). De menar 

att när dessa tre faktorer är uppfyllda kommer en hög grad av organisatorisk lojalitet att 

bildas hos individen. Vidare presenterade Mowday, Porter och Steers. (1979) ett 

frågeformulär som undersökte organisatorisk lojalitet utifrån deras definition av 

fenomenet. De kom att kalla frågeformuläret för ”Organizational commitment 

questionnaire”. Detta formulär kom till stor användning för forskare som undersökte 

organisatorisk lojalitet vid ett senare skede. Dock poängterar Mowday et al. (1979) att 

då det förekommer flera olika definitioner av organisatorisk lojalitet bör man ta hänsyn 

till två olika perspektiv vid forskningen om lojalitet. 

 

Fenomenet organisatorisk lojalitet kan ses ur två olika perspektiv: attitydperspektivet 

och beteendeperspektivet (Allen & Meyer, 1991). Attitydsperspektivet beskriver ett 

tankesätt där individen reflekterar över hur mycket de egna målen och värderingarna 

hänger samman med det organisationen står för. Medan beteendeperspektivet beskriver 

processen där en individ blir låst i en viss organisation och hur denne hanterar detta 

problem (Mowday et al., 1979). Beträffande attitydsperspektivet är det två begrepp som 

skiljer sig åt: organisatorisk lojalitet samt jobbnöjdhet. Organisatorisk lojalitet är ett 

koncept som beskrivs som mer omfattande än jobbnöjdhet. Detta motsvarar individens 

uppfattning om organisationen som helhet. Jobbnöjdhet motsvarar individens 

uppfattning om jobbet alternativt endast vissa aspekter av jobbet. Därav bör 

organisatorisk lojalitet vara mer stabil över tiden än jobbnöjdhet. Vissa dagliga aspekter 
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kan därmed påverka individens jobbnöjdhet men inte individens organisatoriska 

lojalitet (Mowday et al., 1979). 

 

Med flera olika definitioner av organisatorisk lojalitet har en definition valts till att 

användas i denna studie. I vår studie kommer Allen och Meyers (1991) definition av 

organisatorisk lojalitet att användas. Anledningen till detta val är för att ovannämnda 

definitioner presenterar lojalitet som en uppdelning av olika faktorer där en faktor är 

individens vilja att vara lojal till en organisation. Allen och Meyer (1991) beskriver 

organisatorisk lojalitet som ett mer komplext fenomen än bara viljan att vara lojal av 

olika anledningar. De introducerar andra känslomässiga aspekter såsom känslan av att 

en individ borde eller måste vara lojal. Denna typ av definition på organisatorisk 

lojalitet undersöker på så sätt ett helhetsperspektiv och kommer därför att användas 

som grund för denna studie.  

 

Allen och Meyers (1991) definition av organisatorisk lojalitet presenteras som följande: 

Den organisatoriska lojaliteten framkommer av tre olika anledningar som beskrivs som 

(1) en kostnadsmässig känsla som associeras med att lämna organisationen, (2) en 

skyldighet att stanna kvar i organisationen och (3) en emotionell anknytning till 

organisationen. När dessa tre anledningar identifierades valde Allen och Meyer (1991) 

att benämna dem som: continuance, normative och affective commitment. I vår studie 

används de översatta benämningarna som presenterades i Markovas (2011) studie: 

formell, professionell respektive känslomässig lojalitet.	  Lojalitetskomponenterna skiljer 

sig för att de skapas av olika anledningar hos arbetstagaren men kan förekomma 

parallellt samt i olika grad (Allen & Meyer, 1996).  

 

 
Figur 3.1 Tolkning av Allen och Meyers definition på organisationsbunden lojalitet 

(Baserad på: Allen & Meyer, A three-component conceptualization of organizational commitment, 1991) 

Continuance	  
commitment	  

Normative	  
commitment	  

Affective	  
commitment	  
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Den formella lojaliteten (continuance commitment) skapas på grund av en 

kostnadsmässig känsla där det kostar mer för en individ att bryta mot reglerna och bli 

uppsagd och därför väljer man att vara lojal, det vill säga för att man måste. Denna 

kostnadsmässiga känsla kan uppkomma av både jobbrelaterade faktorer samt icke-

jobbrelaterade faktorer. Att ha investerat tid och fått vissa fördelar på arbetet påverkar 

individen både i arbetslivet och privatlivet och det kan därmed kännas svårt att därefter 

ta beslutet att säga upp sig. Detta kommer därmed att leda till att individen kommer att 

vara kvar i organisationen och visa på formell lojalitet (Allen & Meyer, 1991). 

 

Den professionella lojaliteten (normative commitment) skapas av en pliktkänsla mot sin 

arbetsgivare som innebär att arbetstagaren är lojal för att den borde. Denna pliktkänsla 

framkommer av individens omgivning både i privatlivet och i arbetslivet. Individen får 

en känsla av att hen måste stanna kvar i organisationen för att denne känner press från 

omgivningen. Vidare anses denna komponent framkomma av att en individ får fördelar 

på arbetsplatsen och att hen känner en pliktkänsla att vara kvar tills dessa är återgäldade 

(Allen & Meyer, 1991).  

 

Slutligen presenteras den känslomässiga lojaliteten (affective commitment) som har 

framkommit av en emotionell anknytning till organisationen. Detta innebär att den 

anställde är lojal för att den vill. Denna komponent undersöker de personliga 

preferenserna hos individen. Då man föredrar olika saker i livet kommer denna 

komponent variera hos individer. Det vill säga individer visar olika grader av 

benägenhet att bli emotionellt fästa vid en organisation (Allen & Meyer, 1991). Den 

känslomässiga lojaliteten är den som är mest lik tidigare definitioner av lojalitet. Det 

tidigare nämnda frågeformuläret ”Organizational Commitment Questionnaire” 

användes för att undersöka denna typ av lojalitet. Formuläret undersökte individens 

värderingar och mål, vilja att anstränga sig för organisationens vägnar samt önskan att 

vara kvar i organisationen (Allen & Meyer, 1991). 

 

Vidare beskriver författarna att de har valt att benämna beståndsdelarna som 

komponenter för att förtydliga att dessa kan framkomma samtidigt samt i olika grader 

och att de inte är ömsesidigt uteslutande  (Allen & Meyer, 1991). En person kan både 

känna en skyldighet att stanna kvar i organisationen och ha ett behov av att stanna kvar 

och den ena faktorn kan väga tyngre än den andra. Detta är anledningen till att 
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författarna valde att undersöka komponenterna skiljt från varandra i sin studie. Det som 

komponenterna dock anses vara likställda om är att de alla tre anses ha en påverkan i 

individens val att stanna eller lämna en organisation (Allen & Meyer, 1996). 

 

Med ovanpresenterad definition av organisatorisk lojalitet är det även relevant att 

nämna ytterligare en aspekt som kommer att ligga till grund för denna studie: hur en 

individ kan tänkas agera i arbetslivet vid hög organisatorisk lojalitet. Ämnet 

introduceras endast kort och kommer att undersökas ytligt i denna studie. Detta för att 

svagt undersöka någon form av agerande hos de anställda som är högt lojala. 

Anledningen till detta val är för att Coughlan (2005) beskriver etablerad organisatorisk 

lojalitet som grunden till hur man agerar i arbetslivet.  

 

Boswell och Olson-Buchanan (2002) undersökte sambandet mellan orättvisor i 

organisationen och organisatorisk lojalitet. Undersökningen gick ut på att se på vad det 

är som arbetare föredrar att göra vid orättvisor på arbetsplatsen och vad de faktiskt gör. 

Resultatet av studien blev att lojala medarbetare föredrar och väljer att reda ut 

situationen på ett informellt sätt genom att lösa det direkt, hellre än att gå den formella 

vägen och skicka iväg ett klagomål. Detta då lojala medarbetare har en god relation 

med organisationen och den formella vägen är så pass olik detta (Boswell & Olson-

Buchanan, 2002). 

 

Som tidigare nämnt beskriver Levin (2001) en övergång från lojalitet till organisationen 

till lojalitet för den egna professionella tillväxten. Ovan redogörs för organisatorisk 

lojalitet och de olika definitionerna undersökte inte någon annan form av lojalitet. I 

denna studie undersöks lojalitetstyperna som presenterades både före och efter denna 

tidsövergång och nedan presenteras teori som undersökt lojalitet för den egna 

professionella tillväxten. 

3.1.3 Personlig lojalitet 

I denna studie används begreppet personlig lojalitet för att definiera lojalitet för den 

egna professionella tillväxten. Mer utförligt beskrivs fenomenet som det som främst 

gynnar arbetstagarens yrkesmässiga tillväxt. Levins (2001) beskrivna övergång från 

organisatorisk lojalitet till personlig lojalitet har tidigare beskrivits av Jacobsen och 

Thorsvik (1995). De menar att den traditionella lojaliteten mot arbetsgivaren är på väg 
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att försvinna. Alla individer befinner sig i olika faser i livscykeln och det är ens 

förväntningar på framtiden och den situation man befinner sig i som är avgörande för 

det man anser är viktigt i arbetslivet (Soidre, 2009). Vidare nämner Soidre (2009) att 

unga människor idag förväntas byta arbetsplats flera gånger under sitt arbetsliv. För de 

unga är det viktigt att arbetsuppgifterna är intressanta samt att det finns möjligheter att 

klättra och skapa karriär medan de äldre hellre prioriterar trygghet och en hög lön 

(Soidre, 2009). I USA har en studie gjorts kring human resource management där 

studien har visat en koppling mellan arbetstillfredsställelse och lojalitet mot 

organisationen. En anställd som trivs och känner sig behövd samt tillfredsställd i 

arbetsplatsen tenderar även att vara lojal. Det uppstår en vilja att stanna kvar i 

organisationen om man känner en samhörighetskänsla samt har möjlighet att utvecklas 

(Cai, Jun, & Shin, 2006).  

 

Det är på så sätt relevant att undersöka varför man väljer att stanna kvar på sina 

arbeten. Motivation är en faktor som kan förklara en arbetstagares val för att stanna på 

arbetet och dyka upp inför varje arbetspass (Buntak et al., 2015). Ahrne och Hedström 

(1999) menar att individer motiveras av olika saker och att en människas 

motivationsfaktorer och alternativ kan ändras och se annorlunda ut. Något som 

motiverade en individ för några månader sedan kanske inte motiverar denne idag. 

Ahrne och Hedström (1999) betonar dock att lönen är den huvudsakliga anledningen 

till att man väljer att stanna kvar. Vidare menar Herzberg, Mausner och Snyderman 

(1993) att människor motiveras av liknande faktorer, där han sätter trivsel som den 

grundläggande orsaken. Att både trivas och känna sig motiverad i sitt arbete leder i sin 

tur till att man är lojal och väljer att stanna kvar i organisationen (Herzberg et al., 

1993). 

 

Social inbäddning är ytterligare en teori som förklarar varför anställda väljer att stanna 

kvar på arbetet. Denna teori tar inte upp de ekonomiska faktorerna eller inställningarna 

man har till sitt arbete. Social inbäddning syftar mer på att man som arbetstagare är 

beroende av relationer till människor, både i och utanför arbetsmiljöer. Det är dessa 

relationer mellan arbete och familj som begränsar ens handlingsmöjlighet och gör det 

svårare för en att lämna sin arbetssituation, vilket i sin tur leder till att man väljer att 

stanna kvar även fast man egentligen hade velat byta arbetsuppgifter eller arbetsgivare 

(Olsson, 2008). 
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Således finns det två viktiga delar i begreppet lojalitet sett ur ett arbetstagar- och 

arbetsgivarperspektiv. Dels den organisatoriska lojaliteten som poängterar 

arbetstagarens lojalitet till organisationen och dels den personliga lojaliteten som 

poängterar lojaliteten för den egna professionella tillväxten. Nedan presenteras två 

faktorer som kan tänkas påverka dessa delar av lojalitet. De två faktorerna är kön och 

position. 

3.2 Kön 
Avsikten i detta avsnitt är att koppla samman lojalitetsdiskussionen med kön där en 

diskussion presenteras gällande både det biologiska könet samt specifika egenskaper 

som i forskning identifieras som mera manliga eller kvinnliga.   

3.2.1 Det biologiska könet och dess koppling till lojalitet 

Kön och gender är termer som ofta används felaktigt i kontexter. Kön är definitionen av 

den biologiska skillnaden mellan män och kvinnor medan gender beskriver de socialt 

konstruerade skillnaderna som finns mellan män och kvinnor. Mer konkret är gender 

det som beskrivs som maskulint och feminint i dagens samhälle (Short et al., 2013). 

Vissa teoretiker anser att det är viktigt att skilja på det biologiska könet och det socialt 

konstruerade könet medan andra teoretiker menar att det är meningslöst att prata om 

fenomenen som frikopplade, då vi könas in i våra roller så pass tidigt (Alvehus & 

Jensen, 2015). Det förekommer att forskare använder dessa begrepp synonymt. I denna 

studie används begreppet kön för att definiera det biologiska könet. 

 

Det finns stöd för att det förekommer skillnader mellan könen oaktat egenskaper 

(Brotchie & Parker, 2010). Vid frågan om kön och lojalitet beskriver Patterson (2007) 

kvinnan som lojal. Han menar på att kvinnor värdesätter långvariga relationer samt att 

de tänker igenom hur deras beslut påverkar andra individer. Utöver detta beskriver 

Oakley (2000) kvinnor som relationsorienterade. De kommer att hitta sätt att tillgodose 

sina egna behov samtidigt som de även försöker tillgodose andras behov. Detta 

indikerar på att kvinnor kommer att värdesätta relationen de har till organisationen samt 

försöka tillgodose organisationens behov. Kvinnor kommer även att ta hänsyn till hur 

ett beslut att avsluta en anställning kan tänkas påverka organisationen. Detta innebär att 

kvinnor kommer att vara lojala till organisationen och visa på organisatorisk lojalitet. 
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Män o andra sidan värdesätter inte dessa saker lika högt. När det gäller relationer så 

värdesätter de medverkan och resultat	   (Oakley, 2000). Personerna ska medverka i en 

process som ska resultera i något, för att de ska värdesättas av en man. Man kan tänka 

sig att om det inte är gynnsamt för mannen kommer denne inte att värdesätta en 

relation. Detta indikerar på att mannen kommer att värdesätta och visa personlig 

lojalitet då det är denna typ av lojalitet som tar störst hänsyn till individens behov. 

  

H1(a): Kvinnor visar på mer organisatorisk lojalitet än män. 

H1(b): Män visar på mer personlig lojalitet än kvinnor. 

3.2.2 Könet ur ett egenskapsperspektiv och dess koppling till lojalitet 

Det är svårt att undersöka det biologiska könets påverkan på lojalitet utan att ta hänsyn 

till könsegenskaper. Trots att man i forskning pratar om man/kvinna brukar dessa 

beskrivas utifrån mer än bara det biologiska könet. De beskrivs även baserat på 

könsegenskaper och därmed är det relevant att undersöka eventuella skillnader mellan 

könsegenskapernas påverkan på lojalitet. 

 

Inom vissa professioner anses det ena könet vara mer passande att arbeta inom, än det 

andra på grund av könsstereotyper. Man kategoriserar individer som män eller kvinnor 

baserat på socialt definierade normer och förväntningar (Hatmaker, 2012). Dessa 

stereotyper grundar sig i den traditionella synen på män och kvinnor där mannen är 

familjeförsörjare och kvinnan är familjevårdare. På arbetsplatsen kan detta innebära att 

männen är de som är tävlingsinriktade och bestämda medan kvinnorna är de vänliga 

och underordnade. Det är enligt dessa stereotyper som män och kvinnor förväntas 

inneha olika egenskaper på arbetsplatsen och därmed agera på olika sätt. Det är även 

enligt dessa stereotyper som män har högre status i samhället än kvinnor (Demerouti, 

Dubbelt, & Rispens, 2016).  

 

Benämningar på ett fenomen kan komma att variera inom forskning. Vid frågan om 

egenskaper som är typiskt kopplade till det ena könet respektive det andra ges olika 

benämningar. I vissa fall används begreppen feminin respektive maskulin och i andra 

fall används begreppen kvinnlig respektive manlig. I denna studie används begreppen 

”kvinnliga” för att benämna egenskaper som samhället typiskt förknippar med en 
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kvinna och ”manliga” för att benämna egenskaper som samhället typiskt förknippar 

med en man. 

Social role theory är en teori som anser att en person tillhör flera olika socialt 

definierade kategorier. Samt att dessa kategorier påverkar ens beteende som en påföljd 

för de stereotyper som finns hos varje kategori. Man anammar de egenskaper som 

utmärker den grupp eller roll som man identifierar sig med (Eagly & Koenig, 2014). 

Det menas att könsskillnader beror endast på sociala konstruktioner då en man 

anammar egenskaper som utmärks som manliga och en kvinna anammar egenskaper 

som utmärks som kvinnliga (Hukic & Winman Hansi, 2016). En ledare beskrivs i 

manliga termer, detta leder till att en person som strävar efter att uppnå en topposition 

kommer gynnas av att anamma manliga egenskaper, då det är socialt förväntat att en 

ledare har detta (Hukic & Winman Hansi, 2016). Personer inom vården förväntas ha 

egenskaper så som vårdande och medkänsla. Egenskaper som uppfattas som kvinnliga 

av samhällets uppbyggda normer (Erlandsson & Lundberg, 2016). 

 

Tidigare ansåg man att kvinnlighet och manlighet var varandras motsatser och att man 

endast kunde ha antingen det ena eller det andra. Bem (1974) presenterade en studie 

som förklarade begreppen som separata fenomen samt introducerade begreppet 

androgyn. Androgyn är en person som anses ha både kvinnliga egenskaper och manliga 

(Bem, 1974). Vad som anses vara kvinnligt eller manligt är egenskaper som samhället 

ser som önskvärda hos en kvinna respektive man. Bem (1974) förklarar manlighet som 

en kognitiv inriktning där männen förväntas vara de som får jobbet gjort medan 

kvinnlighet är en uttrycklig inriktning där kvinnor förväntas oroa sig för andras välfärd. 

Författaren presenterade ”The Bem Sex-Role Inventory”-tabellen (BSRI) där kvinnliga, 

manliga och neutrala egenskaper presenterades.  
 

De egenskaper som tas upp i denna studie baseras delvis på Bems (1974) BSRI-tabell 

och delvis på en tidigare studentuppsats. Bems BSRI-tabell valdes då det är en 

etablerad tabell inom forskning. Då denna tabell är baserad på allmänna egenskaper och 

utgår från socialt konstruerade egenskaper i det amerikanska samhället valdes även 

egenskaper ur studentuppsatsen. Den använda studentuppsatsen skrevs av Duggal 

Sharma och Schischke år 2007. Studenternas studie undersökte vilka könsegenskaper 

som är socialt konstruerade i det svenska samhället och som är viktiga egenskaper i den 
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svenska revisionsbranschen. Därmed var dessa könsegenskaper mer relevanta till denna 

studie än de som presenterades i Bems (1974) BSRI-tabell. 

 

Masculine items Feminine items Neutral items 
Act as a leader Affectionate Adaptlable 
Aggressive Cheerful Conceited 
Ambitious Childlike Concsientious 
Analytical Compassionate Conventional 
Assertive Doesn’t use harsh language Friendly 
Athletic Eager to soothe hurt feelings Happy 
Competitive Feminine Helpful 
Defends own beliefs Flatterable Inefficient 
Dominant Gentle Jealous 
Forceful Gullible Likable 
Has leadership abilities Loves children Moody 
Independent Loyal Reliable 
Individualistic Sensitive to the needs of others Secretive 
Makes decisions easily Shy Sincere 
Masculine Soft spoken Solemn 
Self-reliant Sympathetic Tactful 
Self-sufficient Tender Theatrical 
Strong personality Understanding Truthful 
Willing to take a stand Warm Unpredictable 
Willing to take risks Yielding Unsystematic 
Figur 3.2 The Bem Sex-Role Inventory. 
(Baserad på: Bem, The measurement of psychological androgyny, s. 156, 1974) 
 

I BSRI-tabellen presenterades 60 olika egenskaper varav 20 utav dessa presenteras som 

kvinnliga. Egenskaper såsom medkännande, förståelse, godtrogen och mjuk 

kategoriseras som kvinnliga egenskaper (Bem, 1974). Till vår studie valdes fem olika 

egenskaper som klassificerades som de kvinnliga egenskaperna. Dessa egenskaper 

baserades endast på Duggal Sharma och Schischkes (2007) studentuppsats. Detta val 

gjordes då författarna beskrev dessa egenskaper som relevanta och viktiga inom 

revisionsyrket (Duggal Sharma & Schischke, 2007). I BSRI-tabellen beskrivs inte ifall 

egenskaperna är relevanta yrkesmässigt och var därav inte lika relevanta till denna 

studie. Det som dock är relevant att nämna är att studenterna hänvisar till Bems (1974) 

tabell i sin studentuppsats men har därefter formulerat sina egna egenskaper. Utöver 

detta är det även relevant att nämna att egenskapen lojal presenterades som kvinnlig i 

BSRI-tabellen (Bem, 1974). 

 

De kvinnliga egenskaperna som ligger till grund för denna studie är: 

• Simultanförmåga 

• Organisationsförmåga 
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• Försiktighet 

• Samarbetsförmåga 

• Laglydighet 

 

De fem manliga egenskaperna som valdes till denna studie är dock en kombination av 

BSRI-tabellen samt studentuppsatsen. Två av dessa förekommer i både tabellen samt 

studentuppsatsen. Dessa är riskbenägen och analytisk. Att ha en förmåga att snabbt 

fatta beslut presenteras i studentuppsatsen. Dessa valdes återigen då studentuppsatsen 

undersökte relevanta könsegenskaper inom revisionsyrket. Att riskbenägen och 

analytisk även förekommer i Bems (1794) tabell styrker faktumet att de är typiskt 

manliga. Utöver dessa valdes egenskaperna tävlingsinriktade samt ledarskapsfärdighet 

på grund av den strikt hierarkiska naturen inom revisionsyrket och dessa kan anses vara 

relevanta vid karriärmöjligheter. Anledningen till att karriärmöjligheter är relevanta 

inom revisionsyrket är endast på grund av att branschen präglas av en intern miljö där 

medarbetaren förväntas arbeta sig uppåt eller utåt (Carrington, 2014). Någon 

fördjupning om karriärmöjligheter kommer inte att presenteras i denna studie. 

 

De manliga egenskaperna som ligger till grund för denna studie är: 

• Tävlingsinriktad 

• Riskbenägen 

• Ledarskapsfärdighet  

• Analytisk 

• Snabb beslutsfattande förmåga 

 

Vid frågan om egenskaper är det viktigt att poängtera att dessa kan variera bland könen. 

De beskrivs som socialt konstruerade könsegenskaper som är hänförliga det ena könet 

men kan förekomma även hos det andra könet (Bem, 1974). Vidare bör det även 

poängteras att dessa egenskaper kan variera i olika samhällen och inte se likadana ut 

överallt. Det som är önskvärt hos en kvinna som befinner sig i Sverige behöver inte 

vara önskvärt hos en kvinna som befinner sig i något annat land i världen. Därav 

kommer dessa att tolkas med försiktighet. Enligt social role theory kan man tänka sig 

att kvinnor anammar egenskaper som utmärker de könsstereotyper som beskriver 

kvinnan som den underordnande. Inom branschen är det männen som dominerar 
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toppositionerna (Elg et al., 2010). Då kan man tänka sig att dessa egenskaper har vuxit 

fram för att en kvinna förväntas vara organisatorisk lojal och ta hänsyn till 

organisationens behov. Medan männen anammar egenskaper som beskriver en ledare 

och detta kan innebära att denne påvisar personlig lojalitet. Detta då mannen kommer 

att sträva efter att uppnå en topposition och kommer påvisa personlig lojalitet då det 

inte finns möjlighet för detta. 

 

H2(a): Individer som har högre grad av kvinnliga egenskaper visar på hög grad av 

organisatorisk lojalitet. 

H2(b): Individer som har högre grad av manliga egenskaper visar på hög grad av 

personlig lojalitet. 

3.3 Position 
Hierarki kan beskrivas som en vertikal uppdelning av positioner inom en organisation, 

där varje position är under kontroll och övervakning av en position som befinner sig 

ovanför. I en formell hierarki är positionerna tydligt definierade och avgränsade från 

varandra (Diefenbach & Sillince, 2011). Hierarkiska grupper är vanligen bundna av 

gemensamma ansvarsområden, prioriteringar och belöningar. En medarbetares 

uppfattning om en organisation formas av den hierarkiska position som den befinner sig 

i (Griffin, Horton, & McClelland, 2014).  

 

Karriär är ett väl omdiskuterat teoretiskt begrepp som innehar olika definitioner. Man 

brukar skilja mellan vertikal och horisontell karriär (Linghag, 2009). Den vertikala 

karriären kallas även för det traditionella synsättet som förklarar begreppet karriär på så 

sätt att individen specialiserar sig inom ett visst område för att sedan kunna utföra mer 

komplicerade arbetsuppgifter. En följd av detta kommer leda till förmåner för den 

anställde som till exempel högre lön eller större ansvar inom organisationen (Hall & 

Mirvis, 1995). Den vertikala karriären innebär helt enkelt att individen går från en lägre 

position till en högre position (Linghag, 2009). Den horisontella karriären förklarar 

individens vilja att förflytta sig mellan arbetsplatser i yrkeslivet för att på så sätt kunna 

utveckla sig själv och sin kompetens. Den horisontella karriären skiljer sig från den 

vertikala på så sätt att man här väljer att göra karriär genom att utveckla sig själv och 

öka sin kompetens. Denna självutveckling kan i sin tur leda till en högre position för 

den anställde då den har så pass mycket kompetens och klarar av flera olika typer av 
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arbetsuppgifter (Hall & Mirvis, 1995). Slutligen nämner Wahl (2003) ett kombinerat 

synsätt mellan den traditionella och den moderna synen. Han menar att det har blivit 

allt viktigare och att fler individer ser på karriär som en blandning av dessa två synsätt. 

Detta då det beskriver både yttre och inre beståndsdelar som till exempel hög lön, 

inflytande och individuell utveckling (Wahl, 2003). 

 

För de individer som strävar efter en vertikal karriär kan man tänka sig att dessa 

kommer att påvisa större personlig lojalitet. Anledningen till detta är för att man kan 

tänka sig att denne har arbetat sig uppåt eller vill arbeta sig uppåt och kommer på så 

sätt visa på personlig lojalitet. Det vill säga sätta sina behov framför organisationens 

om det är som så att möjlighet att avancera inte finns. Detta då de prioriterar att göra 

karriär i yrkeslivet. Det indikerar på att de som befinner sig på högre positioner 

kommer att påvisa personlig lojalitet. För de som strävar efter en horisontell karriär är 

toppositionen inte lika lockande och de strävar inte efter att göra karriär på samma sätt. 

De vill utvecklas och behöver inte nå en högre position för att uppnå detta. Då kan man 

tänka sig att dessa individer kommer att påvisa organisatorisk lojalitet.  

 

H3(a): De personer som har en hög position i hierarkikedjan visar på mer personlig 

lojalitet än de som har en lägre position. 

H3(b): De personer som har en låg position i hierarkikedjan visar på mer 

organisatorisk lojalitet än de som har en högre position. 

3.4 Modell 
Av ovanstående text har en modell skapats för att förtydliga de tre olika variablernas 

påverkan på organisatorisk respektive personlig lojalitet. Den ena variabeln som 

presenteras är kön. Skillnader i det biologiska könets påverkan av lojalitet kommer att 

undersökas. Detta kommer att testas med hypotes 1(a) och (b). Där hypotes 1(a) 

analyserar en kvinnas lojalitet och hypotes 1(b) analyserar en mans lojalitet. Då det inte 

är lätt att diskutera könsfrågor utan att ta hänsyn till könsegenskaper är därmed den 

andra variabeln i modellen egenskaper. Denna undersöker hur individens 

könsegenskaper kan påverka lojaliteten hos individen. Denna variabel analyseras med 

hypotes 2(a) och (b). Där hypotes 2(a) undersöker lojaliteten hos en individ som har 

större utsträckning av kvinnliga egenskaper och hypotes 2(b) undersöker samma 

fenomen hos en individ som har större utsträckning manliga egenskaper. 
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Avslutningsvis undersöks den tredje och sista variabeln för denna studie. Denna 

variabel är individens position. Hypotes 3(a) och (b) kommer att undersöka till hur 

lojaliteten kan variera beroende på olika positioner i hierarkikedjan. Hypotes 3(a) 

kommer att utforska lojaliteten hos individer som har en hög position i organisationen 

och hypotes 3(b) kommer att utforska lojaliteten hos individer som har en låg position i 

organisationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modell 3.1 Kön och position som påverkansfaktorer på organisatorisk och personlig lojalitet 
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4. Empirisk metod 
I detta kapitel presenteras den metod som ligger till grund för studiens empiri. Hör 

presenteras surveyundersökning som data-insamlingsmetod och medarbetare i den 

svenska revisionsbranschen som urval. Därefter beskrivs studiens mätinstrument och 

analysmetod. Slutligen beskrivs studiens tillförlitlighet och de etiska beaktanden som vi 

har tagit hänsyn till. 

4.1 Litteratursökning 
För att utforma introduktionskapitlet samt teorikapitlet har litteraturen till största del 

bestått av vetenskapliga artiklar. Sökning av dessa artiklar har gjorts utifrån Högskolan 

Kristianstads databas och har därmed begränsats till dess tillgänglighet. Ordval och 

publiceringsdatum har varit viktigt vid sökandet av passande och aktuella artiklar. 

Anledningen till detta är för att nyare artiklar är mer uppdaterade och därmed ibland 

även mer relevanta. Vid utformningen av den vetenskapliga metoden har främst 

läroböcker använts. Läroböckerna samt de vetenskapliga artiklarna användes för att 

avgöra vilken vetenskaplig metod som var lämpligast att använda, för att uppnå 

studiens syfte. 

4.2 Datainsamlingsmetod 
I denna studie har vi valt att använda oss av en surveyundersökning för att samla in 

lämplig primärdata. Syftet med en surveyundersökning är att samla in information för 

att sedan kunna analysera och få fram mönster för att slutligen göra en jämförelse (Bell, 

2000). Fördelen med en surveyundersökning är att man kan nå ut till en större 

befolkning. Surveyundersökningen har genomförts med hjälp av Surveymonkey där en 

enkät skapats och skickats elektroniskt till olika medarbetare i olika revisionsbyråer. 

Tack vare FARs hemsida som är en svensk branschorganisation som organiserar 

revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare på revisionsbyråer så kunde enkäten 

skickas ut till cirka 2200 revisorers mailadresser. Majoriteten av mailadresserna gick 

till revisorer på de fem största byråerna: Deloitte, EY, KPMG, PwC och BDO. Utöver 

dessa har slumpmässiga mailadresser från mindre byråer valts ut.  

 

Enkäten är framställd på så sätt att den börjar med en av de oberoende variablerna, kön. 

Därefter är det en kontrollfråga som undersöker respondenternas ålder. Vidare 

undersöks den andra oberoende variabel position. Därefter ställs ytterligare fem 
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kontrollfrågor om vilken byrå man arbetar i, hur många år man varit anställd i 

organisationen, antalet anställda i organisationen, hur många års erfarenhet man har 

samt hur många minuter man har till arbetet. Slutligen undersöks lojalitet och därefter 

även egenskaper. De två sistnämnda undersöks i form av påståenden där varje 

påstående tilldelades en likertskala mellan 1-7 (se Bilaga 1). Anledningen till detta val 

är för att fånga alla delar i ett fenomen är en 7-gradig likertskala lämplig (Davidson & 

Patel, 2011). 

4.3 Urval 
Urvalsunderlaget som ligger till grund för studien är begränsat till den svenska 

revisionsbranschen där respondenterna arbetar med revision i en revisionsbyrå. Vid 

urvalet har ingen hänsyn tagits till byråernas storlek. Då studien undersöker position 

som en påverkansfaktor har alla de anställda i hierarkikedjan fått möjlighet att delta i 

studien.  Meningen med att samla in data via survey är att försöka nå ut till så många 

som möjligt för att sedan kunna uttala sig om hela populationen. För att kunna dra den 

slutsatsen och påvisa att de utvalda representerar och motsvarar en del av populationen 

så måste man ha ett representativt urval. Man brukar skilja mellan icke-slumpmässiga 

och slumpmässiga urval. I det icke- slumpmässiga urvalet finns kvoturval, 

bekvämlighetsurval samt strategiska urval. I denna studie kommer 

bekvämlighetsurvalet att vara lämpligt. Bekvämlighetsurvalet är det som beskriver att 

man väljer de respondenter som är tillgängliga (Denscombe, 2004). Det är detta urvalet 

som kommer att ligga till grund för denna studie. Webbenkäten skickades ut den 8 maj 

och var öppen fram till den 12 maj. Vid utskick av enkäten skickades även ett följebrev 

med, där revisorerna uppmanades att skicka vidare enkäten till samtliga kollegor för att 

kunna nå ut till alla positioner och därmed öka antalet respondenter (se Bilaga 2). 

Denna process kallas för snöbollseffekten, där en person hjälper till och anvisar 

webbenkäten till någon annan för att sedan fortsätta i samma spår (Denscombe, 2009). 

En anledning till att så många som möjligt skulle svara på enkäten är för att öka 

trovärdigheten i studien. Den 10 maj skickades sedan även en påminnelse ut till 

samtliga mejladresser (se Bilaga 3). 

	  

Av 2200 utskickade mail var det 196 respondenter som svarade på enkäten varav 180 

var fullständiga svar. Detta ger en svarsfrekvens på 8,18%. För att kunna dra 

generaliserade slutsatser bör man ha en svarsfrekvens på 20 % (Bell & Bryman, 2011). 



	  

25 

Detta innebär 440 fullständiga svar i vår undersökning. Då enkäten var öppen i fem 

dygn och med tanke på att våren är en hektisk tid för samtliga revisorer fick en 

svarsfrekvens på 8,18 % räcka. Detta innebär att resultatet i denna studie får analyseras 

med försiktighet då den inte uppnår gränsdragningen för svarsfrekvenser.  

4.4 Operationalisering 
Operationaliseringsprocessen är en viktig del av kvantitativa studier. Det första steget 

är att avgränsa problemen för att sedan kunna analysera begreppen (Wärneryd, 1990). 

Det är i denna del som man översätter de teoretiska begreppen till mätbara variabler för 

att sedan utforma en enkätundersökning och ge de mätbara variablerna ett numeriskt 

värde (Körner och Wahlgren, 2012). På så sätt kvantifieras begreppen och ges 

möjlighet till mätning. 	  

4.4.1 Beroende variabel 

Vid analys av flera olika variabler skiljer man mellan beroende och oberoende variabel. 

Det är frågeställningen som avgör vilka variabler som blir vad. Den oberoende 

variabeln påverkar och skapar variation i den beroende variabeln. Man kan beskriva 

dessa som effektvariabel och orsaksvariabel. Den beroende variabeln är den som blir 

påverkad och är därmed effektvariabeln. Den oberoende variabeln är den som skapar 

variationen, det vill säga orsaksvariabeln (Larsen, 2009). I denna studie kommer den 

beroende variabeln att vara lojalitet där det undersöks ifall en individ visar 

organisatorisk lojalitet eller personlig lojalitet i organisationen. För att mäta 

organisatorisk lojalitet kommer Allen och Meyers (1990) modell av lojalitet att 

användas. Allen och Meyer (1990) har i sin studie presenterat olika påståenden för att 

mäta de tre olika komponenterna av organisatorisk lojalitet. Dessa påståenden har 

använts i vår studie. Påståendena har översatts och justerats utifrån det svenska språket 

för att fånga upp det korrekta påståendet på svenska. Likt det ursprungliga formuläret 

har en sjugradig likertskala använts för att gradera påståendet där (1) innebär instämmer 

inte alls och (7) innebär instämmer helt. Frågan som ställdes var: I vilken utsträckning 

anser du att nedanstående påstående stämmer överens med din yrkesroll? 

 

Nedanstående påståenden är mätinstrument som används för att undersöka den 

känslomässiga lojaliteten. Där en person är lojal för att den vill vara det.  
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• 9. Jag skulle vara nöjd med att tillbringa resten av min karriär i den här 

organisationen  

• 26. Jag tycker om att diskutera min organisation med personer utanför 

organisationen  

• 29. Jag känner som om denna organisations problem är mina egna problem 

• 31. Jag tror att jag lätt kan bli knuten till en annan organisation som jag är till 

den här 

• 34. Jag känner mig inte som en del av familjen i min organisation  

• 15. Jag känner mig inte känslomässigt fäst vid den här organisationen  

• 25. Den här organisationen har en stor betydelse för mig  

• 14. Jag känner inte en stark känsla av tillhörighet till min organisation 

 

Nedanstående påståenden används för att mäta den professionella lojaliteten. Dessa 

påståenden ska mäta ifall en person är lojal för att hen upplever att hen måste. 

 

• 32. Jag är inte rädd för vad som kan hända om jag avslutar denna anställning 

utan att ha en annan anställning som väntar  

• 22. Det skulle vara svårt för mig att lämna min organisation just nu även om jag 

ville  

• 10. Mycket i mitt liv skulle påverkas om jag bestämmer mig för att lämna 

organisationen nu 

• 33. Jag hade klarat mig ekonomiskt om jag hade lämnat organisationen idag  

• 23. Att stanna i min organisation just nu är lika mycket en nödvändighet som en 

önskan 

• 17. Jag känner att jag har för få alternativ för att överväga att lämna denna 

organisation 

 

Vidare presenteras de påståenden som används för att mäta den formella lojaliteten där 

en person är lojal till sin organisation för att hen upplever att hen borde. 

 

• 16. Jag tycker att människor idag flyttar från företag till företag för ofta 

• 28. Jag tycker inte att en person alltid måste vara lojal mot sin organisation  

• 30. Att hoppa från organisation till organisation är inte alls oetisk för mig 
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• 11. En av de främsta anledningarna till att jag fortsätter att arbeta för denna 

organisation är för att jag tror att lojalitet är viktigt  

• 37. Om jag fick ett erbjudande till ett bättre jobb någon annanstans skulle jag 

inte känna att det var rätt att lämna min organisation 

• 24. Jag har fått lära mig att tro på värdet av att vara lojal mot en organisation  

• 18. Saker var bättre förr i tiden då människor stannade hos en organisation 

under mesta delen av sin karriär  

• 12. Jag skulle gärna vilja vara/är partner  

 

För att ytterligare undersöka organisatorisk lojalitet presenterades ett antal påståenden 

som undersökte agerande i organisationen. Detta då Boswell och Olson Buchanan 

(2002) funnit samband mellan lojala medarbetare samt agerande vid orättvisor. 

Författarna presenterade inte mätinstrument på detta och därav fick egna påståenden 

framställas. 

 

• 13. Vid problem brukar formella klagomål endast förvärra situationen  

• 19. Vid problem på arbetsplatsen föredrar jag att lösa det direkt med personen 

• 36. När jag har problem med någon på arbetsplatsen ser jag till att lösa det 

direkt med den personen 

 

Utöver organisatorisk lojalitet är även personlig lojalitet en beroende variabel i denna 

studie. Personlig lojalitet presenteras som ett begrepp där en individ prioriterar den 

egna professionella tillväxten. Soidre (2009) nämner att unga människor idag förväntas 

byta arbetsplats flera gånger under sitt arbetsliv. Anledningen till detta är för att de 

prioriterar karriärutvecklingsmöjligeter på arbetsplatsen (Soidre, 2009). Brunette, 

Carayon, Haims, Hoonakker och Schoepke (2006) undersökte sambandet mellan 

organisatorisk lojalitet och personalomsättning och presenterade en stark negativ 

korrelation mellan variablerna. De beskrev det som att ju mindre lojal du var, desto mer 

benägen var du att lämna organisationen (Brunette et al,. 2006). På grund av detta 

samband valde de att undersöka vilka jobb- och organisationsfaktorer som ökar 

kvaliteten på arbetsplatsen och minskar viljan att lämna organisationen. En faktor som 

undersöktes var karriärmöjligheter där den anställde fick svara på 
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utvecklingsmöjligheter. För att mäta personlig lojalitet används författarnas 

mätinstrument av karriärmöjlighet. 

 

• 35. Jag upplever att organisationen stöttar mig i mina egna 

utvecklingsmöjligheter 

• 20. Mina utvecklingsmöjligheter i den här organisationen är goda 

 

För att vidare undersöka någon form av jobbnöjdhet samt samhörighetskänsla 

framställdes egna påståenden för att undersöka detta. Återigen fann vi inga relevanta 

mätinstrument som hade undersökt dessa faktorer och fick därmed använda oss utav 

egenformulerade påståenden. 

 

• 21. Jag känner en samhörighet i organisationen 

• 27. Jag är stolt över att arbeta i organisationen 

 

Det är viktigt att nämna att då vissa påståenden i denna studie är egenformulerade och 

inte etablerade mätinstrument bör resultat av denna studie därmed analyseras med 

försiktighet. Vidare presenteras de oberoende variablerna kön, egenskaper och position. 

4.4.2 Oberoende variabler 

Studiens frågeställning är att undersöka hur variablerna kön, egenskaper samt position 

påverkar lojaliteten och därmed blir dessa tre variabler orsaksvariabler och de 

oberoende variablerna (Larsen, 2009). Den oberoende variabeln kön kan aldrig vara en 

beroende variabel då det är en persons kön som påverkar svaren och inte tvärtom 

(Larsen, 2009). Då det är en fråga om biologiskt kön kommer variabeln att mätas med 

endast en fråga. Frågan är sluten och respondenterna tilldelas svarsalternativen man, 

kvinna eller annat.  

 

Därefter kommer variabeln egenskaper att undersökas. Tio olika egenskaper kommer 

att mätas i undersökningen. Dessa anses vara könstypiska där hälften av dem är 

presenterade i kapitel 3 som manliga egenskaper och resterande hälften som kvinnliga 

egenskaper. Dock presenteras dessa egenskaper som könsneutrala i undersökningen. 

Dessa påståenden är egenbildade fiktiva mätinstrument och beskriver de olika 

egenskaperna i olika termer. Dessa termer är formulerade både så att de 
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överensstämmer med egenskapen och skiljer sig åt för att variera frågorna. Frågan 

presenteras som: I vilken utsträckning anser du att nedan påståenden instämmer i din 

yrkesroll? För varje egenskap ges tre olika påståenden där respondenterna återigen fick 

gradera hur väl dessa stämmer överens med dem själv genom en sjugradig likert-skala. 

Vid undersökning av egenskaper presenterades flera olika egenskaper som könstypiska. 

På grund av avgränsningsval fick vi begränsa oss till ett visst antal frågor. För att uppnå 

hög validitet valdes ett fåtal egenskaper som testades med flera frågor. 

 

De kvinnliga egenskaperna: 

 

Egenskapen simultanförmåga undersöktes med följande frågor: 

• 38. Jag är duktig på att hantera flera olika uppgifter samtidigt  

• 58. Jag klarar av att ha flera bollar i luften samtidigt  

• 54. Jag föredrar att arbeta med en uppgift i taget  

 

Egenskapen organisationsförmåga undersöktes med följande frågor: 

• 47. Jag föredrar att organisera mitt arbete  

• 61. Jag planerar min arbetsdag väl 

• 40. Jag föredrar strukturerade arbetsdagar  

 

Egenskapen försiktighet undersöktes med följande frågor: 

• 53. Jag är noggrann och tänker igenom olika alternativ innan jag tar ett beslut  

• 65. Jag slösar inte tid på att gå igenom alternativ innan jag tar ett beslut  

• 41. Mina beslut är alltid väl genomtänkta 

 

Egenskapen samarbetsförmåga undersöktes med följande frågor: 

• 39. Jag arbetar mer effektivt själv än tillsammans med någon annan  

• 66. Jag löser gärna arbetsuppgifter själv  

• 46. Jag löser gärna arbetsuppgifter i grupp  

 

Egenskapen laglydig undersöktes med följande frågor: 

• 64. Det är viktigt följa regler och riktiglinjer på arbetsplatsen 

• 57. Så länge man agerar etiskt korrekt gör det inget om man bryter mot regler  
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• 48. Jag väljer att i mitt arbete grunda mina beslut på de lagar och riktlinjer som 

revisionsbranschen står för  

 

De manliga egenskaperna: 

 

Egenskapen tävlingsinriktad undersöktes med följande frågor: 

• 45. Jag tycker om att tävla mot andra  

• 59. Jag tycker om att vinna  

• 51. Det spelar ingen roll om jag vinner det roliga med tävlingar är att delta  

 

Egenskapen riskbenägen undersöktes med följande frågor: 

• 55. Jag har 500kr om jag väljer att spela finns det 50 % chans att jag fyrdubblar 

mitt värde, om jag avstår behåller jag mina 500 kr. Jag väljer att spela  

• 60. Jag föredrar det säkra framför det osäkra  

• 50. Jag gillar spänningen med att ta risker  

 

Egenskapen ledarskapsfärdighet undersöktes med följande frågor: 

• 44. Jag är duktig på att styra en grupp 

• 63. Jag har inga problem med att ge direktiv till andra  

• 52. Att leda över en grupp innebär för mycket ansvar  

 

Egenskapen analytisk undersöktes med följande frågor: 

• 43. Jag analyserar saker noga  

• 67. Jag tänker igenom saker noga innan jag tar ett beslut  

• 49. Jag fokuserar på helheten i ett problem och ser förbi detaljerna   

 

Egenskapen snabb beslutfattande förmåga undersöktes med följande frågor: 

• 56. Jag är snabb med att ta beslut  

• 62.  Jag går igenom ett problem noga innan jag beslutar mig för hur jag ska lösa 

det  

• 42. Mina bästa beslut är oftast de beslut jag tagit snabbt utan att behöva tänka en 

extra gång 
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Avslutningsvis undersöktes den tredje och sista oberoende variabeln position. Som 

tidigare nämnts är den svenska revisionsbranschen strikt hierarkisk. Karriärstegen är 

tydligt uppbyggt och man förväntas att ta nästa steg i karriären (Carrington, 2014). 

Traditionellt sett är en revisionsbyrå uppdelad i fyra steg: revisorsassistent, senior, 

manager och partner/principal. Denna uppbyggnad har dock kommit att ändras med 

tiden och i dagens byråer har nya befattningar tillkommit (Carrington, 2014). 

 

Den lägsta positionen man kan inneha är revisorsassistent. Det är denna person som gör 

grovjobbet. Arbetsuppgifterna beskrivs som enkla och mer rutinbaserade. Nästa 

position i hierarkin är senioren. En senior leder det dagliga arbetet bland kunderna och 

har det operativa ansvaret i organisationen. Nästa steg i hierarkin är managern. En 

managers uppgift är att leda och planera utförandet av revisionen. Längst upp i 

hierarkin har vi partnern eller principalen. Skillnaden mellan dessa är att partnern äger 

en del av byrån medan principalen inte gör det. Det är partnern eller principalen som är 

den påskrivande revisorn och även den som bär det största ansvaret och har det sista 

ordet kring frågor som rör revisionen (Carrington, 2014).  

 

Vid mätningen av position kommer respondenterna fylla i vilken position de har i 

organisationen. Dessa svarsalternativ tilldelas i enkäten baserat på Carringtons (2014) 

traditionella uppbyggnad av en svensk revisionsbyrå. Denna uppbyggnad består av 

revisorsassistent, senior, manager samt partner. I dagsläget kan det dock skilja sig på 

titlarna (Carrington, 2014). På grund av detta läggs ett ytterligare alternativ till i 

enkäten. Alternativet ”annan” finns med samt möjligheten att skriva in sin titel om de 

har någon annan utöver de fyra alternativen som presenteras.	  Med givna svarsalternativ 

samt möjligheten att formulera sitt svar hur respondenten själv vill är denna fråga en 

kombination av sluten och öppen (Larsen, 2009). 

4.4.3 Kontrollvariabler 

Utöver ovanstående fick respondenterna även besvara fem kontrollfrågor. Dessa frågor 

var fråga 2 och 4-8 (se Bilaga 1). Den första kontrollfrågan var åldern. Här fick 

respondenten fritt skriva in sin ålder. Denna kontrollvariabel mäter ifall ålder har någon 

betydelse på individens lojalitet i organisationer. Den fjärde frågan som ställdes är en 

öppen fråga där respondenterna fick fylla i vilken byrå de arbetar på. De fem största 

byråerna presenterades som svarsalternativ tillsammans med ett sjätte alternativ 
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”annan”. Här fick respondenterna bocka i om de inte arbetade inom någon av de givna 

byråerna. De fick även möjligheten att skriva namnet på byrån om de valde detta 

alternativ. Varför denna fråga valdes är för att kunna skilja om storleken på byrå har 

någon väsentlig betydelse. Vidare ställdes fråga fem, denna fråga undersökte 

respondentens anställningstid i antal år, i organisationen. Här fick respondenten 

återigen besvara frågan fritt i hur många år hen varit anställd. Eftersom graden av 

lojalitet kan bero på hur länge man varit anställd i en organisation kan det skilja sig från 

en person som varit anställd i 2 år från någon som varit anställd i till exempel över 20 

år. Fråga 6 mäter antalet anställda i organisationen och även detta var en öppen fråga 

och respondenten fick skriva in antalet anställda. Anledningen till detta är att antalet 

anställda skiljer sig stort om man jämför en stor byrå med en mindre vilket kan förklara 

att en person kanske känner större samhörighet och mer familjär i en mindre byrå 

jämfört med en större. Fråga 7 undersökte hur många års erfarenhet som respondenten 

totalt sett hade inom revisionsbranschen. Respondenterna fick skriva antal års 

erfarenhet själv. Den sista kontrollfrågan som ställdes i enkäten var antal minuter det 

tar för respondenten att komma fram till arbetet. 

4.5 Analysmetoder 
SPSS är ett verktyg för statistik dataanalys. Data som har insamlats till denna studie har 

analyserats i SPSS. Till studien har en signifikansnivå på 5 % använts vilket motsvarar 

en konfidensgrad på 95 %. Enligt Körner och Wahlgren (2012) räcker en 

signifikansnivå på 5 % för att tillförlitligheten ska bli tillräckligt hög. De metoder som 

har använts för att kunna göra en analys och dra slutliga generaliseringar är först och 

främst den beskrivande statistiken, därefter har Cronbach’s Alpha test använts för att 

mäta reliabiliteten mellan frågorna och svaren (Barmark & Djurfeldt, 2009). Utöver 

detta har faktoranalyser genomförts för att sammanslå variabler. Därefter har 

jämförelser mellan variabler presenterats med olika test. Vidare har även en 

korrelationsmatris presenterats och slutligen en regressionsanalys. 

4.6 Reliabilitet och validitet 
En trovärdig studie har en hög grad av reliabilitet och validitet. Reliabilitet är studiens 

trovärdighet. Hög reliabilitet innebär att studien ska kunna genomföras flera gånger och 

ge samma svar (Eliasson, 2013). För att uppnå hög reliabilitet är det viktigt att 

genomföra undersökningen väl. Med detta menas att man formulerar klara och tydliga 
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instruktioner. Därefter kan man öka studiens reliabilitet genom att mäta en variabel på 

flera sätt. Vid användning av enkäter kan man välja att ställa flera frågor om en och 

samma variabel för att säkerställa att man får samma resultat. Därefter kan man även 

säkerställa trovärdigheten genom att se till så att data kodas och matas in korrekt i 

systemet (Eliasson, 2013). 

 

Validitet innebär att man mäter det som verkligen ska mätas. Detta är studiens giltighet 

och varierar beroende på studiens syfte (Eliasson, 2013). För att säkerställa att man 

mäter det som verkligen ska mätas krävs rätt verktyg under studiens gång. Ett sätt att 

öka validiteten är att stämma av så att de operationella definitionerna är desamma som 

de teoretiska definitionerna, för att visa hur begreppen förhåller sig till teorin (Eliasson, 

2013).  

4.7 Etiska beaktanden 
Begreppet etik härstammar från grekiskan och dess innebörd är en persons karaktär 

eller läggning. I praktiken handlar etik om vad vi bör göra och vad vi inte bör göra 

(Denscombe, 2004). Vetenskapsrådet (2002) delar in de etiska kraven för forskning i 

fyra huvudkrav: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet.  

 

Det första etiska kravet är informationskravet. Som forskare är man skyldig till att 

informera undersökningsdeltagarna om vad studien handlar om. Man ska även 

informera dem om att deltagandet är frivilligt. Enkäten som skickades ut var en 

webbaserad enkät och i samband med utskicket formulerades även ett brev som 

skickades ut. Deltagarna kunde själva välja om de ville delta i undersökningen, även 

fast de hade börjat fylla i enkäten kunde de välja att avbryta den om så önskades. Det 

andra kravet som tas upp i Vetenskapsrådet (2002) är samtyckeskravet. Detta innebär 

att deltagarna själva ska bestämma och samtycka till deltagandet. Den webbaserade 

enkäten skickades ut till cirka 2 200 slumpmässigt utvalda revisorer från FAR:s 

hemsida. 

 

Konfidentialitetskravet har ett nära samband med frågan om offentlighet och sekretess. 

Det innebär att datainsamlingen som forskaren samlat in inte får lämnas ut till 

obehöriga eller användas på något sätt som påverkar deltagarna negativt. 

Respondenternas svar ska inte kunna identifieras av någon utomstående. I denna studie 
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har datainsamlingen endast använts i det statistiska programmet SPSS, för att kunna 

genomföra en analys. Vetenskapsrådet (2002) tar slutligen upp nyttjandekravet. Detta 

krav innebär att den insamlade informationen endast får användas för 

forskningsändamål. Den insamlade datan i denna studie har endast använts för att 

analysera forskningsfrågan och kommer inte att användas i något annat ändamål. 
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5. Empirisk analys 
I detta kapitel presenteras analysen. Inledningsvis beskrivs empirins spridning. 

Därefter presenteras studiens resultat och en hypotesprövning beskrivs. Vidare 

redogörs för en tilläggsanalys och slutligen presenteras en regressionsanalys. 

5.1 Beskrivande statistik 
För att få en tydligare bild av den insamlade empirin kommer detta avsnitt att bestå av 

beskrivande statistik. Här presenteras empirins spridning och fördelning mellan de 

olika variablerna. För att genomföra denna studie skickades ca 2 200 enkäter ut till 

personer som arbetar inom revisionsbyråer. Totalt insamlade svar var 196 stycken 

varav 180 av dessa var relevanta då de var fullständiga. Av 180 svaranden var det 70 

stycken som var kvinnor och 110 stycken som var män.  

 

I tabell 5.1 syns respondenternas positioner. Både antalet presenteras samt 

procentandelen. Vidare presenteras även könsfördelningen mellan positionerna i 

procent. 

  
Tabell 5.1 Kön fördelat på position 

Position N Procent Kvinnor % Män % 
Partner 52 28,9 26,9 73,1 
Manager 68 37,8 38,2 61,8 
Senior 42 23,3 45,2 54,8 
Revisorsassistent 28 10,0 61,1 38,9 
Totalt 180 100,0 38,9 61,1 
 

I tabell 5.2 presenteras antal respondenter per byrå. Detta anges även i procentandel 

samt presenteras könsfördelningen mellan byråerna. 

 
Tabell 5.2 Kön fördelat på byrå 

Byrå N Procent Kvinnor % Män % 
Deloitte 3 1,7 33,3 66,7 
EY 30 16,7 46,7 53,3 
KPMG 37 20,6 27,0 73,0 
PwC 28 15,6 39,3 60,7 
Grant Thornton 16 8,9 50,0 50,0 
BDO 22 12,2 40,9 59,1 
Annan 44 24,4 38,6 61,4 
Totalt 180 100,0 38,9 61,1 
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I tabell 5.3 presenteras respondenternas ålder. Ur tabellen kan man utläsa att 

respondenterna i genomsnitt var cirka 44 år gamla. Vidare presenteras även antal år 

som de varit anställda på sin nuvarande organisation. Detta visar att respondenterna i 

genomsnitt befunnit sig på sin nuvarande organisation i cirka 13 år. Antal anställda 

varierade mycket då enkäten skickades ut till olika revisionsbyråer oaktat storlek och 

därav skiljer sig det lägsta och högsta värdet åt. Vidare undersöks den totala 

erfarenheten som respondenterna har. I genomsnitt har de cirka 17,5 års erfarenhet. 

 
Tabell 5.3 Bakgrundsinformation 

 Min Max Medelvärde Standardavvikelse 
Ålder 23 69 43,97 11,966 
År anställd 0 42 13,16 10,777 
Antal anställda 1 50014 1631,53 3815,906 
År erfarenhet 0 44 17,67 11,807 
 

5.2 Lojalitetsvariablerna 
Studiens hypoteser avsåg att mäta de oberoende variablernas påverkan på 

organisatorisk lojalitet och personlig lojalitet. För att kunna undersöka hypoteserna 

behövde vi inledningsvis testa på de olika lojalitetspåståendenas reliabilitet. Det vill 

säga om de använda påståendena var tillförlitliga. Inledningsvis kodades variablerna 

om för att säkerställa att de mätte samma sak. De frågor som undersökte lojalitet och 

var negativt formulerade, kodades om. Det innebär att om en respondent gav en 7 på en 

fråga som var negativt ställd till lojalitet, kodades denna om till 1 istället. Anledningen 

till detta var för att de negativa påståendena inte skulle få samma värde som de positiva 

påståendena då de mätte varandras motsats. Detta gjordes för alla de negativt ställda 

påståendena som berörde lojalitet. 

 

Därefter testades variablernas reliabilitet genom ett Cronbach’s Alpha test. För att anses 

vara en godkänd sammanslagning av variabler behöver Alpha-värdet vara 0,7 eller 

högre (Pallant, 2010). Därmed genomfördes tre Alpha-test för Allen och Meyers (1991) 

tre olika komponenter. Dessa tre olika komponenter fick väldigt låga Alpha-värden och 

därav genomfördes en faktoranalys tillsammans med de resterande egenbildade 

påståendena som också skulle mäta organisatorisk lojalitet. 
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En faktoranalys genomförs för att placera in variabler i olika faktorer för att se 

underliggande mönster eller nära relaterade variabler (Pallant, 2010). Inledningsvis 

inkluderades alla påståenden som undersökte organisatorisk lojalitet i en faktoranalys. 

För att en faktoranalys ska anses vara bra behöver analysen ha ett KMO-värde på 0,6 

eller högre samt ha ett signifikansvärde på 0,05 eller lägre (Pallant, 2010). Första 

genomförandet av detta test ansågs vara godkänt enligt kriterierna. Vid djupare analys 

av de olika nybildade faktorerna var det dock svårt att tolka vad dessa mätte då 

påståendena inte berörde samma områden. Därav ströks vissa påståenden och de nya 

faktorerna kom att användas i de olika kommande testerna. Denna faktoranalys hade ett 

KMO-värde på 0,700 med ett signifikansvärde på 0,000. Nedan presenteras de nya 

faktorerna med de påståenden som kodades om i kursivt. För att se faktoranalysens 

resultat se Bilaga 4. 

 

Faktor 1 – Fäst vid organisationen  

OL 7: Jag känner mig inte känslomässigt fäst vid den här organisationen 

OL 15: Den här organisationen har en stor betydelse för mig  

OL 1: Jag skulle vara nöjd med att tillbringa resten av min karriär i den här 

organisationen.  

OL 6: Jag känner inte en stark känsla av tillhörighet till min organisation  

OL 23: Jag känner mig inte som en del av familjen i min organisation 

 

Faktor 2 – Engagerad i organisationen  

OL 2: Mycket i mitt liv skulle påverkas om jag bestämmer mig för att lämna 

organisationen nu 

OL 18: Jag känner som om denna organisations problem är mina egna problem 

OL 12: Det skulle vara svårt att lämna min organisation just nu även om jag ville 

OL 16: Jag tycker om att diskutera min organisation med personer utanför 

organisationen 

OL 4: Jag skulle gärna vilja vara/ är partner  

 

Faktor 3 - Trogen till organisationen  

OL 8: Jag tycker att människor idag flyttar från företag till företag för ofta 

OL 14: Jag har fått lära mig att tro på värdet av att vara lojal mot en organisation 
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OL 3: En av de främsta anledningarna till att jag fortsätter att arbeta för denna 

organisation är för att jag tror att lojalitet är viktigt  

OL 10: Saker var bättre förr i tiden då människor stannade hos en organisation under 

mesta delen av sin karriär  

 

Faktor 4 – Agerande i organisationen 

OL 11: Vid problem på arbetsplatsen föredrar jag att lösa det direkt med personen 

OL 24: När jag har problem med någon på arbetsplatsen ser jag till att lösa det direkt 

med den personen 

 

Faktor 5 – Stanna i organisationen 

OL 19: Att hoppa från organisation till organisation är inte alls oetisk för mig 

OL 17: Jag tycker att en person alltid måste vara lojal mot sin organisation 

OL 25: Om jag fick ett bättre erbjudande till ett bättre jobb någon annanstans skulle jag 

inte känna att det var rätt att lämna min organisation 

OL 20: Jag tror att jag kan bli knuten till en annan organisation som jag är till den här  

 

När de organisatoriska variablerna var indelade i tillförlitliga faktorer genomfördes ett 

Kolmogorov-Smirnov test för dessa. Detta görs för att veta om variabeln är 

normalfördelad eller inte för att därefter använda sig utav rätt tester vid 

hypotesprövningen. De faktorer som får ett signifikansvärde som är högre än 0,05 anses 

vara normalfördelade och de som har 0,05 eller lägre anses vara icke-normalfördelade 

(Pallant, 2010). De organisatoriska faktorerna som var normalfördelade var faktor 1-3 

samt 5. För att se de olika faktorernas signifikansvärde se Bilaga 4. 

 

Därefter skulle de påståenden som undersökte den personliga lojaliteten analyseras. 

Inledningsvis genomfördes ett Cronbach’s Alpha test för de fyra påståendena som 

skulle mäta den personliga lojaliteten. Dessa hade ett alpha-värde på 0,847. Pallant 

(2010) förklarar att ett få antal faktorer vanligtvis får ett lågt alpha-värde då det är svårt 

att analysera något med ett fåtal frågor. Då personlig lojalitet fick ett högt alpha-värde 

med endast fyra faktorer kan detta därmed anses vara en god sammanslagning av 

variabler.  
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Tabell 5.4 Cronbach’s Alpha-test på personlig lojalitet 
 Alpha-värde Antal faktorer 
Personlig lojalitet 0,847 4 
 

Därefter testades normalfördelningen på denna sammanslagning. Kolmogorov-

Smirnovtestet påvisade att personlig lojalitet inte var normalfördelad.  

5.3 Könens påverkan på lojalitet 
När de beroende variablerna analyserats och korrigerats så att de var tillförlitliga var 

det dags att testa hypotes 1 (a) och (b). Avsikten med denna hypotes var att undersöka 

könens påverkan på lojaliteten. Detta genom att undersöka om det ena könet påvisade 

högre grad av organisatorisk eller personlig lojalitet, än det andra. Då de kontinuerliga 

variablerna som undersökte lojalitet båda var normalfördelade och icke-

normalfördelade genomfördes två olika typer av tester. För de variabler som var 

normalfördelade genomfördes ett T-test för att undersöka eventuella signifikanta 

skillnader mellan medelvärdena. Det krävs ett signifikansvärde som är 0,05 eller lägre 

för att skillnaderna ska anses vara signifikanta (Pallant, 2010). Tabell 5.5 visar att ingen 

av de presenterade skillnaderna i medelvärde var signifikanta då alla dessa värden 

överstiger 0,05. 

 
Tabell 5.5 T-test med kön som gruppvariabel 

Lojalitet Sig. (2-tailed) Skillnad i medelvärde 
Fäst 0,261 -0,17245017 
Engagerad 0,062 -0,28568403 
Trogen 0,156 0,21727937 
Lämna 0,160 0,21535707 
 

Likaså gällde för de icke-normalfördelade variablerna vid genomförandet av Mann-

Whitney test. Detta test undersöker skillnader i medelrank (Pallant, 2010). I tabell 5.6 

kan vi utläsa att ingen av de två variablerna som testades hade en signifikant skillnad i 

medelrank. 

 
Tabell 5.6 Mann-Whitney-test med kön som gruppvariabel 

Lojalitet Z Assymp. Sig. 
(2-tailed) 

Medelrank 
Man 

Medelrank 
Kvinna 

Agerande -0,290 0,771 89,60 91,91 
Personlig -1,587 0,113 85,60 85,60 
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Tidigare forskning beskrev svårigheter att uttala sig om män och kvinnor när man 

endast tar hänsyn till biologiskt kön. Detta styrks i resultatet av denna hypotesprövning. 

Ofta beskriver forskningen mannen och kvinnan som olika genom att beskriva 

skillnader i egenskaper. Detta innebär att vi kan styrka dessa indikationer om att 

skillnader mellan män och kvinnor beror på fler faktorer än bara skillnad i biologiskt 

kön. Resultatet av denna hypotesprövning kan anses vara ett förståeligt resultat då 

skillnader i biologiskt kön inte alltid behöver vara avgörande för hur man är som 

person. Därmed kommer hypotes 1 (a) och (b) som undersöker könens påverkan på 

lojalitet att förkastas. 

 

H1(a): Kvinnor visar på mer organisatorisk lojalitet än män – Förkastas 

H1(b): Män visar på mer personlig lojalitet än kvinnor – Förkastas 

5.4 Könsegenskapernas påverkan på lojalitet 
När hypotes 1 var färdiganalyserad var det dags att undersöka hypotes 2 som hade för 

avsikt att undersöka könsegenskapernas påverkan på lojalitet. Som presenterat i kapitel 

4 testades egenskaperna med ett antal påståenden där de fick gradera hur pass väl detta 

stämmer in med individen i dennes yrkes roll. Denna gradering gjordes genom en 7-

gradig likertskala. Därav blir dessa variabler kontinuerliga och kan inte testas på 

samma sätt som den kategoriska variabeln kön.  

 

Likt de organisatoriska variablerna behövdes även dessa variablers tillförlitlighet testas. 

15 påståenden i enkäten skulle testa de egenskaper som anses vara typiskt kvinnliga 

och 15 påståenden skulle testa de egenskaper som anses vara typiskt manliga. Återigen 

genomfördes Cronbach’s alpha-test allra först. Där testades om de presenterade 

påståendena verkligen undersökte de olika egenskaperna eller inte. Dessa alpha-värden 

var för låga för att anses vara godkända, både för de manliga egenskaperna såväl som 

de kvinnliga. Därav krävdes återigen faktoranalyser för att hitta underliggande mönster 

på egenskapspåståendena för att kunna placera in dem i olika faktorer. En faktoranalys 

genomfördes för de kvinnliga påståendena och en för de manliga. 

 

Likt tidigare uppnådde den första faktoranalysen för de kvinnliga egenskaperna, 

kriteriet för att anses vara godkänd. Vid djupare analys av faktorernas uppdelning var 

det dock svårt att tolka vad det var som de nya faktorerna mätte och därav behövde 
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vissa påståenden elimineras. Den slutliga faktoranalysen för de kvinnliga egenskaperna 

fick ett KMO-värde på 0,707 och ett signifikansvärde på 0,000 vid uppdelningen av tre 

nya kvinnliga egenskaper. Nedan presenteras de inkluderade påståendena där återigen 

den kursiva stilen signalerar att påståendet har kodats om. 

 
Faktor 1 – Organiserad  

Organiserad 1: Jag föredrar strukturerade arbetsdagar 

Organiserad 3: Jag planerar min arbetsdag väl  

Organiserad 2: Jag föredrar att organisera mitt arbete 

Försiktig 2: Jag är noggrann och tänker igenom olika alternativ innan jag tar ett beslut  

 
Faktor 2 – Laglydig 

Laglydig 1: Jag väljer att i mitt arbete grunda mina beslut på de lagar och riktlinjer som 

revisionsbranschen står för  

Laglydig 2: Så länge man agerar etiskt korrekt gör det inget om man bryter mot regler  

Laglydig 3: Det är viktigt att följa regler och riktlinjer på arbetsplatsen 

Försiktig 1: Mina beslut är alltid väl genomtänkta 

 

Faktor 3 – Samarbete  

Samarbete 1: Jag arbetar mer effektivt själv än tillsammans med någon annan 

Samarbete 2: Jag löser gärna arbetsuppgifter i grupp 

Samarbete 3: Jag löser gärna arbetsuppgifter själv 

 

Därefter genomfördes även en faktoranalys för de manliga egenskaperna. Återigen 

uppnådde den första analysen kriterierna för att anses vara tillförlitlig. Dock krävdes 

även här eliminering av påståenden för att kunna tolka de olika faktorerna. Den slutliga 

faktoranalysen påvisade ett KMO-värde på 0,652 och ett signifikansvärde på 0,000. 

 
Faktor 1 – Noggrann 

Analytisk 3: Jag tänker igenom saker noga innan jag tar ett beslut 

Snabb 3: Jag går igenom ett problem noga innan jag beslutar mig för hur jag ska lösa 

det 

Analytisk 1: Jag analyserar saker noga  

Faktor 2 – Tävlingsinriktad 
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Tävling 1: Jag tycker om att tävla med andra 

Tävling 3: Jag tycker om att vinna 

Risk 1: Jag gillar spänningen med att ta risker  

Risk 2: Jag har 500 kr om jag väljer att spela finns det 50 % chans att jag fyrdubblar 

mitt värde, om jag avstår behåller jag mina 500 kr. Jag väljer att spela  

 
Faktor 3 – Ledare  

Ledare 3: Jag har inga problem med att ge direktiv till andra  

Ledare 1: Jag är duktig på att styra en grupp 

Ledare 2: Att leda över en grupp innebär för mycket ansvar  

Snabb 2: Jag är snabb med att ta beslut  

 

När tillförlitligheten för de nya faktorerna uppnåddes var det dags att testa hypotes 2. 

Då både de beroende och de oberoende variablerna var kontinuerliga genomfördes två 

separata korrelationsmatriser. En korrelationsmatris för de kvinnliga egenskaperna och 

lojalitetsvariablerna och en för de manliga egenskaperna och lojalitetsvariablerna. 

 

Enligt korrelationsmatrisen som undersöker de kvinnliga egenskapernas samband med 

lojalitet är det flera samband som är signifikanta. Antal variabler som har ett signifikant 

samband var 9 utav 15 möjliga. Utav dessa nio var det endast två som var negativt 

korrelerade med organisatorisk lojalitet. Utav de sju positivt korrelerade sambanden var 

det två samband som var signifikanta på en 99 % konfidensgrad (se Bilaga 7). Då cirka 

hälften utav sambanden visade sig vara signifikanta kommer hypotes 2 (a) förkastas. 

Detta då ett positivt samband påvisades på 7 utav 15 möjliga, vilket inte är en majoritet 

och kan därmed inte anses vara ”hög grad”. 

 

H2(a): Individer som har högre grad av kvinnliga egenskaper visar på hög grad av 

organisatorisk lojalitet. – Förkastas 

 

Detta kan bero på att mätinstrumenten som användes, inte tydligt reflekterade kvinnliga 

egenskaper då de var egenbildade och därav ska tolkas med försiktighet. Eller är det så 

att individer som har högre grad av kvinnliga egenskaper inte visar på hög grad av 

organisatorisk lojalitet.  
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Vid tolkning av korrelationsmatrisen som undersöker manliga egenskaper hade två utav 

tre möjliga egenskaper ett signifikant samband med personlig lojalitet. Det är relevant 

att nämna att dessa var signifikanta på en 99 % konfidensgrad. Detta kan bero på att de 

manliga egenskaperna är sådana som leder till att en person tar hänsyn till sin egna 

professionella tillväxt. Ett sätt att se på saken är att dessa egenskaper är kopplade till 

det manliga könet och det manliga könet dominerar toppositionerna i branschen. Då 

dessa egenskaper är hänförliga till det manliga könet är detta ytterligare en förklaring 

som stödjer att män påvisar personlig lojalitet. 

 

H2(b): Individer som har högre grad av manliga egenskaper visar på hög grad av 

personlig lojalitet. – Accepteras 

5.5 Positionens påverkan på lojalitet 

Slutligen undersöktes den sista möjliga påverkansfaktorn i denna studie. Hypotes 3 (a) 

och (b) avser att testa positionens påverkan på lojalitet. Då syftet var att undersöka 

eventuella skillnader mellan hög och låg position genomfördes återigen ett T-test för de 

normalfördelade variablerna och ett Mann-Whitney test för de icke normalfördelade 

variablerna. T-testet påvisade en signifikant skillnad i medelvärde för lojalitetsfaktorn 

”fäst vid organisationen”. Vid en djupare granskning av detta resultat visades att det 

högre medelvärdet ligger hos de individer som är i en låg position i organisationen. 

Vilket innebär att de individer som tillhör de låga positionerna i organisationen är 

signifikant mer fästa vid sin organisation än de som befinner sig i en hög position. 

 

Tabell 5.7 T-test med position som gruppvariabel 

Lojalitet Sig. (2-tailed) Skillnad i medelvärde Medelvärde 
Låg position 

Medelvärde 
Hög position 

Fäst 0,020 0,36593472 -0,2439565 0,1219782 
Engagerad 0,509 0,10487779   
Trogen -0,383 -0,14865234   
Stanna 0,404 0,13227641   
 

Därefter genomfördes återigen Mann-Whitney test för att undersöka signifikanta 

skillnader i medelrank för de variabler som var icke-normalfördelade. I tabell 5.6 kan 

det utläsas att personlig lojalitet har en signifikant skillnad i medelrank. Vid djupare 
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undersökning av de två gruppernas medelrank visades hög position ha ett högre värde. 

Vilket innebär att de personer som har en hög position i organisationen påvisar en 

signifikant större personlig lojalitet än de personer som har en låg position i 

organisationen. 

 

Tabell 5.8 Mann-Whitney-test med position som gruppvariabel 

Lojalitet Z Assymp. Sig. 
(2-tailed) 

Medelrank 
Låg position 

Medelrank 
Hög position 

Agerande -0,822 0,411 85,98 92,76 
Personlig -1,976 0,048 79,68 95,91 
 

I teorikapitlet argumenterades för att de individer som befinner sig i en hög position 

kommer att påvisa mer personlig lojalitet än de som har en låg position. Anledningen 

till detta beskrevs som att de individer som strävade efter en vertikal karriärväg där det 

gäller att arbeta sig uppåt kommer att påvisa personlig lojalitet. Detta då målet var att 

avancera och därmed skulle den personliga lojaliteten vara hög. Detta kan förklaras då 

personlig lojalitet är en benämning för den lojalitet man har för den egna professionella 

tillväxten. Det är viktigt att poängtera att även de som befinner sig i en låg position kan 

tänkas vilja avancera men inte haft möjlighet, anledningen till att hög position valdes 

som en representation av en vertikal karriärväg var för att dessa individer redan har 

påvisat denna i sin karriär. Med detta sagt innebär det att hypotes 3 (a) kommer att 

accepteras. 

 

H3(a): De personer som har en hög position i hierarkikedjan visar på mer personlig 

lojalitet än de som har en låg position. – Accepteras  

 

Gällande personer som befinner sig i en låg position argumenterades för att dessa skulle 

påvisa högre grad av organisatorisk lojalitet än de som befann sig i en hög position. 

Detta framkom endast av variabeln som undersökte hur fäst en individ var till sin 

organisation. Att påvisa statistisk signifikant skillnad på endast en utav fem möjliga 

variabler tolkas som att inte uppnå kriterierna för att acceptera hypotesen. Resultatet av 

denna hypotesprövning kan tolkas på flera olika sätt. Man kan tänka sig att 

organisatorisk lojalitet inte skiljer sig beroende på position i organisationen. Att det 
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istället är en intern miljö i respektive organisation som påverkar ifall medarbetarna 

påvisar organisatorisk lojalitet eller inte, oaktat position i hierarkikedjan. 

 

H3(b): De personer som har en låg position i hierarkikedjan visar på mer 

organisatorisk lojalitet, än de som har en hög position. – Förkastas  

5.6 Resultat på hypoteserna 
För att summera förkastades alla hypoteser som undersökte den organisatoriska 

lojaliteten. Detta är en indikation på tidigare forskning som beskriver fenomenet som 

väldigt komplext och svårt att definiera. Anledningen till detta kan vara att begreppet 

lojalitet är så pass brett att individer tolkar det olika.  

 

För de hypoteser som undersökte den personliga lojaliteten förkastades den som 

undersökte könens påverkan. Det som dock kunde accepteras var könsegenskapernas 

påverkan på lojalitet samt positionens påverkan på lojalitet. Positionens påverkan på 

lojalitet beskriver endast att de som befinner sig i en hög position har en högre grad av 

personlig lojalitet än de som befinner sig i en låg position. Det beskriver inte om denna 

grad kan anses vara hög överlag eller inte. 

 
Tabell 5.9 Summering av hypotesernas resultat 

Hypotes Resultat 

H1(a): Kvinnor visar på mer organisatorisk lojalitet än män. Förkastas 

H1(b): Män visar på mer personlig lojalitet än kvinnor. Förkastas 

H2(a): Individer som har högre grad av kvinnliga egenskaper visar på 

hög grad av organisatorisk lojalitet.  

Förkastas 

H2(b): Individer som har högre grad av manliga egenskaper visar på hög 

grad av personlig lojalitet. 

Accepteras 

H3(a): De personer som har en högre position i hierarkikedjan visar på 

mer personlig lojalitet än de som har en lägre position. 

Accepteras 

H3(b): De personer som har en lägre position i hierarkikedjan visar på 

mer organisatorisk lojalitet än de som har en högre position 

Förkastas 
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5.7 Tilläggsanalys 
Vid analys av de könstypiska egenskaperna visade sig dessa inte vara tydligt kopplade 

till det ena könet. Flera av de egenskaperna som har klassificerats som ”kvinnliga” 

förekom i hög grad hos männen och likaså var det för de ”manliga” egenskaperna hos 

kvinnorna. Därav gjordes en ny faktoranalys med alla egenskaperna och nya 

egenskaper framställdes som könsneutrala. Dessa presenteras i Bilaga 9. Likt de 

tidigare faktoranalyserna uppnådde den första faktoranalysen kriterierna för att anses 

vara tillförlitlig. Även här behövde ett par påståenden exkluderas för att kunna 

sammanställa nya faktorer. Den slutgiltiga faktoranalysen, vilken kom att användas i 

denna studie, fick ett KMO-värde på 0,767 och en signifikansnivå på 0,000. 

Faktoranalysen genomfördes för de omkodade påståendena. 

 

Faktor 1 – Noggrann  

Analytisk 3: Jag tänker igenom saker noga innan jag tar ett beslut  

Snabb 3: Jag går igenom ett problem noga innan jag beslutar mig för hur jag ska lösa 

det  

Försiktig 2: Jag är noggrann och tänker igenom olika alternativ innan jag tar ett beslut 

Analytisk 1: Jag analyserar saker noga  

Försiktig 1: Mina beslut är alltid väl genomtänkta 

Försiktig 3: Jag slösar inte tid på att gå igenom alternativ innan jag tar ett beslut  

Risk 3: Jag föredrar det säkra framför det osäkra  

 

Faktor 2 – Ledare  

Sim 3: Jag klarar av att ha flera bollar i luften samtidigt  

Sim 1: Jag är duktig på att hantera flera olika uppgifter samtidigt  

Ledare 3: Jag har inga problem med att ge direktiv till andra  

Lag 1: Jag väljer att i mitt arbete grunda mina beslut på de lagar och riktlinjer som 

revisionsbranschen står för  

Lag 3: Det är viktigt följa regler och riktiglinjer på arbetsplatsen 

Snabb 2: Jag är snabb med att ta beslut 

Ledare 1: Jag är duktig på att styra en grupp 
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Faktor 3 – Tävling  

Tävling 1: Jag tycker om att tävla mot andra 

Risk 1: Jag gillar spänningen med att ta risker 

Tävling 3: Jag tycker om att vinna  

Risk 2: Jag har 500kr om jag väljer att spela finns det 50 % chans att jag fyrdubblar 

mitt värde, om jag avstår behåller jag mina 500 kr. Jag väljer att spela  

 

Faktor 4 – Organiserad 

Org 2: Jag föredrar att organisera mitt arbete 

Org 3: Jag planerar min arbetsdag väl 

Org 1: Jag föredrar strukturerade arbetsdagar 

 

Faktor 5 - Självgående  

Sam 1: Jag arbetar mer effektivt själv än tillsammans med någon annan 

Sam 3: Jag löser gärna arbetsuppgifter själv  

Sam 2: Jag löser gärna arbetsuppgifter i grupp  

 

Återigen fick vissa egenskaper exkluderas och nya namn tilldelades. Det som är 

relevant att nämna är att de könsneutrala egenskaperna undersökte mycket av de 

egenskaperna som tidigare presenterats som starkt kopplade till det ena könet. Detta 

innebär att egenskaper såsom ”ledarfärdigheter” är relevanta att undersöka men dock 

inte kopplade till endast det manliga könet. För att testa de könsneutrala egenskapernas 

samband till lojalitet framställdes återigen en korrelationsmatris. Flera av dessa hade ett 

signifikant samband till lojalitet med konfidensgraden 99 %. Det innebär att de 

könsneutrala egenskaperna har starka kopplingar till lojalitet och kommer därmed att 

inkluderas i kommande avsnitt där linjära regressioner presenteras med de olika 

lojalitetsfaktorerna som beroende variabler. 

5.8 Multipla regressioner 
Multipla regressioner är ett test som påvisar korrelation med flera oberoende variabler 

på en kontinuerlig beroende variabel. Den påvisar hur mycket av variansen i den 

beroende variabeln som beror på de oberoende variablerna. Vidare bidrar en multipel 

regression även till att visa vilken utav de oberoende variablerna som förklarar utfallet 

bäst (Pallant, 2010). I detta avsnitt kommer sex olika linjära regressioner att 
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presenteras. En för varje faktor som undersöker lojalitet i organisatoriska sammanhang. 

Det vill säga både den organisatoriska lojalitet samt den personliga. Vid genomförandet 

av dessa tester eliminerades kontrollvariabeln ”byrå” då denna var kategorisk med fler 

än två grupper. Multipla regressioner tillåter endast kontinuerliga eller grupperande 

variabler med höst två grupper. Vidare eliminerades även variabeln ”år erfarenhet” då 

den bidrog till multikollinjäritet och påverkade variabeln ålder.  

5.8.1 Linjär regression – Fäst vid en organisation 

Vid genomförandet av en linjär regression på variabeln ”fäst vid en organisation” var 

denna tabell signifikant att undersöka. Detta då F-värdet påvisades vara signifikant. 

Vidare är det relevant att nämna att 9,1 % utav variansen på variabeln ”fäst vid en 

organisation” förklaras utav nedan presenterade oberoende variabler. Tabellen påvisar 

om någon utav de oberoende variablerna gör ett statistiskt signifikant bidrag till 

ekvationen. De värden som har högst standard beta är de som påverkar modellen mest. 

Därefter gäller det att undersöka vilka som påverkar modellen signifikant. Detta genom 

att standard beta får en signifikansnivå på 0,05 eller lägre (Pallant, 2010). De variabler 

som påverkade modellen signifikant var noggrann, ledare samt självgående. Dessa 

påverkade ”fäst vid organisationen” starkast och var även statistiskt signifikanta i sin 

påverkan. 

 

Faktorn ”fäst vid en organisation” innehöll påståenden som ”att känna sig 

känslomässigt fäst vid organisationen” samt ”känna sig som en del av organisationen”. 

Denna faktor förklarar någon grad av fäste till organisationen. Det är intressant att 

poängtera att varken kön eller position har en signifikant påverkan på hur pass fäst en 

individ är till sin organisation. Visst uttalande kan tänkas göras här då alla påståenden 

som tillhör denna faktor är etablerade mätinstrument sedan tidigare. Dessa föll alla 

under Allen och Meyers (1991) ”känslomässiga lojalitet”. 

 

De variabler som påverkade regressionen signifikant bör dock tolkas med försiktighet 

på grund av att dessa inte är etablerade mätinstrument. Det som kan tolkas är att det är 

endast egenskaper som är signifikanta påverkansfaktorer till regressionen.  
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Tabell 5.10 Linjär regression på ”Fäst vid organisationen”  

 Standard Beta Standard fel VIF 
Ålder 0,066 0,008 1,900 
År anställd 0,101 0,008 1,583 
Antal anställda -0,028 0,000 1,036 
Position 0,122 0,178 1,401 
Kön -0,155 0,164 1,262 
Noggrann 0,176* 0,074 1,071 
Ledare 0,156* 0,075 1,106 
Tävling 0,069 0,082 1,321 
Organiserad -0,032 0,075 1,117 
Självgående -0,153* 0,073 1,042 
Konstant -0,335 
F-värde 2,788* 
Justerad R2 0,091 

5.8.2 Linjär regression – Engagerad i organisationen 

Det genomfördes därefter en linjär regression för att undersöka variabeln ”engagerad i 

organisationen”. Denna regression var signifikant att undersöka med en konfidensgrad 

på 99 %. Vidare är det 13,5 % av variansen i de oberoende variablerna som förklarar 

variansen i ”engagerad i organisationen”. Allra störst påverkan har variablerna tävling 

samt position på regressionen. Vidare är det även endast dessa som bidrar med en 

statistisk signifikant påverkan på regressionen.  

 

Även denna faktor innehöll endast påståenden från Allen och Meyers (1991) etablerade 

mätinstrument. Dock innehåller dessa påståenden från alla tre komponenterna. Vid 

djupare analys ansågs detta beskriva någon grad av engagemang i organisationen.  

 

Position hade en signifikant påverkan på faktorn ”engagerad i organisationen”. Man 

kan utläsa att de personer som har en hög position påvisar större engagemang än de 

som befinner sig i en låg position. Detta är förståeligt då ett exempel är att vissa av 

respondenterna som tillhörde ”hög position” var partners och äger därmed en del utav 

organisationen. Därmed kan påståenden som ”jag känner som om denna organisations 

problem är mina egna problem” påvisa att personer som befinner sig i en hög position 

är mer engagerade än de som befinner sig i en låg position. 

 

Dock är den största påverkansfaktorn i denna regression återigen en egenskap. Återigen 

bör nämnas att egenskaperna har undersökts med egenbildade mätinstrument och bör 
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därav tolkas med försiktighet. Det man kan tänka sig är att det styrker ovanstående 

regression som påvisar att egenskaper är signifikanta vid undersökandet av 

organisatorisk lojalitet. 

 
Tabell 5.11 Linjär regression på ”Engagerad i organisationen” 

 Standard Beta Standard fel VIF 
Ålder -0,163 0,008 1,900 
År anställd -0,096 0,008 1,583 
Antal anställda -0,130 0,000 1,036 
Position 0,191* 0,174 1,401 
Kön -0,072 0,160 1,262 
Noggrann -0,079 0,072 1,071 
Ledare -0,026 0,073 1,106 
Tävling 0,225* 0,080 1,321 
Organiserad 0,006 0,073 1,117 
Självgående -0,070 0,071 1,042 
Konstant 0,595 
F-värde 3,794** 
Justerad R2 0,135 

5.8.3 Linjär regression – Trogen till organisationen 

Vid genomförandet av en linjär regression med ”trogen till organisationen” som 

beroende variabel visades denna vara signifikant. I tabellen kan man utläsa att 8,2 % av 

variansen i ”trogen till organisationen” beror på de oberoende variablerna. De två 

variabler som hade störst standard beta är tävling och organiserad. Det innebär att dessa 

påverkade regressionen mest. Vidare kan man även utläsa att dessa två variablers 

påverkan är statistiskt signifikanta. 

 

I denna faktor inkluderades endast påståenden från Allen och Meyers (1991) ”formella 

lojalitet”. Denna faktor innefattar bland annat åsikter om att flytta mellan olika 

organisationer.  Återigen styrker detta ovanstående regressioner som påvisar 

egenskapers signifikanta påverkan på organisatorisk lojalitet trots den låga siffran på 

förklaringsgraden. 

 
Tabell 5.12 Linjär regression på ”Trogen till organisationen” 

 Standard Beta Standard fel VIF 
Ålder -0,038 0,008 1,900 
År anställd 0,081 0,008 1,583 
Antal anställda -0,084 0,000 1,036 
Position 0,077 0,179 1,401 
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Kön 0,095 0,165 1,262 
Noggrann 0,091 0,074 1,071 
Ledare -0,133 0,075 1,106 
Tävling 0,259* 0,082 1,321 
Organiserad 0,182* 0,076 1,117 
Självgående 0,129 0,073 1,042 
Konstant -0,152 
F-värde 2,607* 
Justerad R2 0,082 

5.8.4 Linjär regression – Agerande i organisationen 

Det genomfördes därefter en linjär regression med ”agerande i organisationen” som 

beroende variabel. Även denna regression visades vara signifikant att undersöka med 

en konfidensgrad på 99 %. Vidare kan man även utläsa att vår modell förklarar 25 % av 

variansen i ”agerande i organisationen”. Variablerna ålder, ledare samt tävling hade 

störst standardiserat beta-värde och är därmed de variabler som påverkar modellen 

högst. Vidare är denna påverkan statistiskt signifikant med ålder och tävling som är 

signifikanta med en 95 % konfidensgrad och ledare med en 99 % konfidensgrad. 

 

Denna faktor innehåller endast två påståenden som båda är egenbildade. Därav ska 

regressionens goda resultat tolkas med försiktighet. Ålder påvisades vara en signifikant 

påverkansfaktor i hur man agerar i organisationen. Ju äldre man är desto mer informell 

är man vid eventuella problem. Detta kan förklaras genom kunskapen som växer med 

åren. Genom att befinna sig i en bransch i flera år lär man sig hur man bör agera. 

Regressionen påvisar även att egenskaperna tävlingsinriktad och ledarfärdigheter är 

signifikanta påverkansfaktorer.  

 

Enligt Boswell och Olson-Buchanan (2002) råder det ett samband mellan orättvisor i 

organisationen och organisatorisk lojalitet. Detta förklaras genom att beskriva den 

lojala medarbetaren som en individ som väljer att lösa eventuella problem på informella 

sätt. Att egenskaperna tävlingsinriktad och ledarfärdighet är signifikanta 

påverkansfaktorer till denna faktor innebär att det är egenskaper som lojala medarbetare 

innehar, och att dessa individer är de som väljer att lösa problem på ett informellt sätt. 
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Tabell 5.13 Linjär regression på ”Agerande i organisationen” 

 Standard Beta Standard fel VIF 
Ålder 0,218* 0,007 1,900 
År anställd -0,138 0,008 1,583 
Antal anställda 0,003 0,000 1,036 
Position 0,107 0,162 1,401 
Kön -0,047 0,149 1,262 
Noggrann 0,042 0,067 1,071 
Ledare 0,437** 0,068 1,106 
Tävling 0,230* 0,074 1,321 
Organiserad 0,031 0,068 1,117 
Självgående -0,055 0,066 1,042 
Konstant -0,726* 
F-värde 6,956** 
Justerad R2 0,250 

5.8.5 Linjär regression – Stanna i organisationen 

Regressionsanalysen som genomfördes med variabeln ”stanna i organisationen” som 

beroende variabel visades vara signifikant. Ur tabell 5.11 kan man utläsa att 4,5 % av 

variationen i ”stanna” beror på de oberoende variablerna. Variabeln ”tävlingsinriktad” 

är den största påverkansfaktorn i modellen och även den enda som är signifikant. 

 

Denna faktor innehåller endast påståenden hämtade från Allen och Meyers (1991) 

etablerade mätinstrument. Påståendena har hämtats både från den formella lojaliteten 

och den känslomässiga och undersöker någon form av benägenhet att stanna i 

organisationen. I tabellen är egenskapen ”tävlingsinriktad” negativt korrelerad med 

”stanna”. Levin (2001) förklarade att en medarbetare som stannar, inte alltid är lojal. 

Medarbetaren kan välja att stanna på grund av andra faktorer eller begränsningar. 

Därav kan detta vara en anledning till den negativa korrelationen. 

 
Tabell 5.14 Linjär regression på ”Stanna i organisationen” 

 Standard Beta Standard fel VIF 
Ålder 0,067 0,008 1,900 
År anställd -0,021 0,009 1,583 
Antal anställda -0,041 0,000 1,036 
Position -0,032 0,183 1,401 
Kön 0,089 0,168 1,262 
Noggrann -0,034 0,076 1,071 
Ledare 0,051 0,077 1,106 
Tävling -0,207* 0,084 1,321 
Organiserad -0,102 0,077 1,117 
Självgående 0,132 0,075 1,042 
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Konstant -0,269 
F-värde 1,851* 
Justerad R2 0,045 

5.8.6 Linjär regression – Personlig lojalitet  

Den genomförda regressionsanalysen för personlig lojalitet som beroende variabel 

visades vara signifikant med 99 % konfidensgrad. 20,8 % av variationen i ”personlig 

lojalitet” beror på de presenterade oberoende variablerna.  

 

Denna faktor innehåller både påståenden hämtade från etablerade mätinstrument samt 

egenbildade påståenden. Allra störst påverkansfaktor är egenskapen ”ledarfärdighet”. 

Denna är även mest signifikant i tabellen. Man kan tolka detta som att ju mer av 

egenskapen ledarfärdighet du har desto mer påvisar du personlig lojalitet. En försiktig 

tolkning kan vara att en individ strävar efter att vara eller bli ledare och då anammar 

egenskaper som kännetecknar en ledare. Tidigare konstaterade vi att de individer som 

strävar efter en vertikal karriärväg och vill nå toppositionerna visar på mer personlig än 

resterande. Därav kan detta resultat tolkas som att ledaregenskaper påverkar den 

personliga lojaliteten. Utöver detta är noggrann och självgående signifikanta 

påverkansfaktorer till variabeln personlig lojalitet. 

 
Tabell 5.15 Linjär regression på ”Personlig lojalitet” 

 Standard Beta Standard fel VIF 
Ålder -0,083 0,009 1,900 
År anställd 0,037 0,009 1,583 
Antal anställda 0,050 0,000 1,036 
Position 0,112 0,192 1,401 
Kön -0,124 0,176 1,262 
Noggrann 0,185* 0,079 1,071 
Ledare 0,306** 0,081 1,106 
Tävling 0,199* 0,088 1,321 
Organiserad -0,068 0,081 1,117 
Självgående -0,193* 0,078 1,042 
Konstant 5,825** 
F-värde 5,714** 
Justerad R2 0,208 

5.8.7 Summering av de linjära regressionerna 

För att förtydliga och analysera resultaten utav de multipla regressionerna kommer en 

sammanställning av alla regressionsanalyser att göras här. Variabeln kön var inte 

signifikant för någon utav regressionsanalyserna. Återigen påvisar det att individen inte 
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kan bedömas utifrån kön utan även andra faktorer bör tas hänsyn till. Position påvisade 

signifikans för endast den regression som undersökte hur engagerad individen var i 

organisationen. Detta förklarades med att högt uppsatta individer i revisionsbranschen 

ofta äger en del av sin byrå och därmed är de mycket engagerade i denna. Position var 

inte signifikant för någon annan lojalitetsfaktor. För alla regressionsanalyser var minst 

en egenskap signifikant. Detta tyder på att det är individens egenskaper som påverkar 

hur pass lojal en person är. Trots att de mättes med egenbildade mätinstrument.  
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Utifrån studiens resultat dras därefter en 

slutsats. Vidare beskrivs studiens bidrag och därefter ges även förslag till framtida 

forskning. 

 

Tidigare forskning om lojalitet har beskrivit lojalitetsfenomenet i organisatoriska 

sammanhang som ett komplext fenomen (se t.ex. Allen & Meyer, 1991; Mowday et al., 

1979). Det råder ingen samhällsaccepterad definition på organisatorisk lojalitet och 

därmed är fenomenet väldigt svårt att mäta (Cezanne & Guillon, 2014). Detta styrktes i 

vår studie då en klar beskrivning och kategorisering av lojalitet och dess 

påverkansfaktorer var svår att genomföra. Detta kan bero på att människor kan tänkas 

uppfatta lojalitet och dess väsentlighet olika.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kön och position påverkar lojaliteten hos 

individen i den svenska revisionsbranschen. Studiens resultat påvisade att trots en stark 

hierarkisk uppdelning i den mansdominerande branschen var kön och position inte 

relevanta påverkansfaktorer vid undersökning av individens organisatoriska lojalitet.  

 

Vid undersökning av den personliga lojaliteten påvisades att individer är mer personligt 

lojala i de högre positionerna än i de lägre. Om denna grad av personlig lojalitet kan 

anses vara hög påvisas dock inte och kan därmed inte förklara denna påverkansfaktor 

ytterligare. Vidare presenterades ett signifikant starkt samband mellan de manliga 

egenskaperna och den personliga lojaliteten. 

 

Studien visar på att det inte råder signifikanta skillnader mellan medelvärdena med kön 

som grupperande variabel. Inte heller påvisade någon utav de linjära regressionerna att 

kön hade ett signifikant samband med de olika lojalitetsvariablerna. 

 

Under studiens gång var det tydligt att undersökning av biologiskt kön som 

påverkansfaktor på lojalitet i organisatoriska sammanhang, var svår att genomföra utan 

att beakta andra faktorer. Forskning beskriver ofta individen som en kvinna eller man 

men nämner även andra faktorer som är hänförliga till samhället och inte har någon 

koppling till individens biologiska uppsättning (Hatmaker, 2012). Därav undersöktes 
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även egenskaper som är starkt kopplade till endast det ena könet. Etablerade 

könstypiska egenskaper valdes men på grund av tidsbrist och informationsbrist 

undersöktes dessa med egenbildade påståenden. På grund av detta bör de könstypiska 

egenskaperna tolkas med försiktighet. Resultatet visade att dessa inte alls var starkt 

kopplade till det ena könet och förekom även hos det andra könet. Analysen av empirin 

påvisade dock att egenskaperna som helhet var relevanta att undersöka och därmed 

framställdes även en tilläggsanalys.  

 

Vid undersökningen av position påvisades signifikanta skillnader mellan medelvärdena 

på personlig lojalitet. Detta var inte ett signifikant samband i den linjära regressionen 

med personlig lojalitet som beroende variabel. Därmed anses denna inte vara tillräckligt 

stark för att vara relevant. Vidare påvisade resultatet att position har ett signifikant 

samband med engagemang som beroende variabel. Detta är den enda utav fem faktorer 

av lojalitet som har ett signifikant samband med position och därmed är resultatet för 

svagt för att position ska anses vara relevant vid undersökning av lojalitet i 

organisatoriska sammanhang.  

 

Tilläggsanalysen undersökte de könsneutrala egenskapernas samband till 

lojalitetsvariablerna. Denna analys visade sig vara väldigt relevant och egenskaperna 

hade starka samband med lojalitetsvariablerna. Återigen poängteras att egenskapernas 

påståenden egenbildades och själva mätinstrumenten bör tolkas med försiktighet. Det 

som dock bör nämnas är att egenskaperna var de enda påverkansfaktorerna som var 

relevanta att undersöka. Det innebär att oavsett om du är man eller kvinna, högt uppsatt 

eller lågt är det dina egenskaper som avgör och påverkar hur du påvisar lojalitet i 

organisatoriska sammanhang. Att egenskaperna inte är starkt kopplade till det ena könet 

styrker endast att könspåverkan inte är relevant att undersöka. För varje regression var 

det minst en könsneutral egenskap som hade ett signifikant samband med de beroende 

variablerna. 

 

För att summera denna studies resultat är det individen och dess egenskaper som är 

relevanta påverkansfaktorer på lojalitet i organisatoriska sammanhang. Detta gäller 

både för den organisatoriska lojaliteten samt för den personliga. Kön och position var 

således inte relevant att undersöka. Man kan tänka sig att slutsatsen är att det inte är 
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branschens uppbyggnad som påverkar individens lojalitet utan det är individen själv 

som gör det. 

6.1 Studiens bidrag 
Som tidigare nämnt är revisionsbranschen i Sverige välstuderad sedan tidigare (Elg et 

al., 2013; Stensaker, 1999; Wallerstedt & Öhman, 2012). Fokus på denna forskning har 

främst legat på könsfördelningen mellan de olika positionerna i branschen. Vidare har 

även fenomenet lojalitet i organisatoriska sammanhang studerats väl (Allen & Meyer, 

1991; Boswell & Olson-Buchanan, 2002; Boulian et al., 1974). Fokus på denna 

forskning har dock varit ur ett kundperspektiv (se t.ex. Caneghem et al., 2013; 

Patterson & Sarapaivanich, 2014). Det saknas i dagsläget forskning kring lojalitet bland 

medarbetare på svenska revisionsbyråer varför detta anses väsentligt att undersöka. Då 

branschen är patriarkal och hierarkisk ansågs kön och position vara relevanta 

påverkansfaktorer på lojalitet hos medarbetarna. Genom att undersöka hur kön och 

position påverkar lojaliteten hos individen i den svenska revisionsbranschen har detta 

bidragit till att fylla det forsknings gap kring lojalitet bland medarbetare på svenska 

revisionsbyråer.  

6.2 Förslag till framtida forskning 
Om tanken är att undersöka fenomenet organisatorisk lojalitet kan man tänka sig en 

fördjupning av egenskapers påverkan på lojalitet. Då resultatet av denna studie blev att 

det inte är branschens uppbyggnad som påverkar individens lojalitet utan individens 

egenskaper, kan det vara relevant att jämföra egenskapers påverkan på lojalitet mellan 

olika branscher. 

 

Då det råder ett forskningsgap på lojalitet ur ett arbetstagarperspektiv inom 

revisionsbranschen kan framtida forskning undersöka andra faktorer som kan tänkas 

påverka lojaliteten hos medarbetaren. Ett förslag är att fokusera på arbetsuppgifter och 

undersöka hur dessa kan påverka lojaliteten. Föredrar en person strukturerade eller fria 

arbetsdagar? Är det kontorsarbetet som lockar eller kundkontakten? Och hur kan dessa 

påverka lojaliteten hos individen?  
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Bilaga 1 – Enkät 
 

1. Kön: 

Man    Kvinna    Annat 

 

2. Ålder: _______________ 

 

3. Vilken position har du i organisationen? 

Partner       Manager 

Senior    Revisorsassistent 

Annan: _______________________________________ 

 

4. Byrå 

Deloitte       EY 

KPMG    PwC   BDO 

Annan: _______________________________________ 

 

5. Hur många år har du varit anställd i organisationen? 

Svar: ________________________________________ 

 

6. Antal anställda i organisationen? 

Svar: ________________________________________ 

 

7. Hur många års erfarenhet har du totalt sett inom revisionsbranschen? 

Svar: ________________________________________ 

 

8. Hur många minuter tar det dig att komma fram till arbetet? 

Svar: ________________________________________ 
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I vilken utsträckning anser du att nedanstående påstående instämmer i din yrkesroll 

Gradera från skala 1-7 

1 = instämmer inte alls 

7 = instämmer helt  

 

9. Jag skulle vara nöjd med att tillbringa resten av min karriär i den här organisationen  

10. Mycket i mitt liv skulle påverkas om jag bestämmer mig för att lämna 

organisationen nu 

11. En av de främsta anledningarna till att jag fortsätter att arbeta för denna 

organisation är för att jag tror att lojalitet är viktigt  

12. Jag skulle gärna vilja vara/är partner  

13. Vid problem brukar formella klagomål endast förvärra situationen  

14. Jag känner inte en stark känsla av tillhörighet till min organisation 

15. Jag känner mig inte känslomässigt fäst vid den här organisationen  

16. Jag tycker att människor idag flyttar från företag till företag för ofta 

17. Jag känner att jag har för få alternativ för att överväga att lämna denna organisation 

18. Saker var bättre förr i tiden då människor stannade hos en organisation under mesta 

delen av sin karriär  

19. Vid problem på arbetsplatsen föredrar jag att lösa det direkt med personen 

20. Mina utvecklingsmöjligheter i den här organisationen är goda 

21. Jag känner en samhörighet i organisationen 

22. Det skulle vara svårt för mig att lämna min organisation just nu även om jag ville  

23. Att stanna i min organisation just nu är lika mycket en nödvändighet som en önskan 

24. Jag har fått lära mig att tro på värdet av att vara lojal mot en organisation  

25. Den här organisationen har en stor betydelse för mig  

26. Jag tycker om att diskutera min organisation med personer utanför organisationen  

27. Jag är stolt över att arbeta i organisationen 

28. Jag tycker inte att en person alltid måste vara lojal mot sin organisation  

29. Jag känner som om denna organisations problem är mina egna problem 

30. Att hoppa från organisation till organisation är inte alls oetisk för mig 

31. Jag tror att jag lätt kan bli knuten till en annan organisation som jag är till den här 

32. Jag är inte rädd för vad som kan hända om jag avslutar denna anställning utan att ha 

en annan anställning som väntar  

33. Jag hade klarat mig ekonomiskt om jag hade lämnat organisationen idag  
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34. Jag känner mig inte som en del av familjen i min organisation  

35. Jag upplever att organisationen stöttar mig i mina egna utvecklingsmöjligheter 

36. När jag har problem med någon på arbetsplatsen ser jag till att lösa det direkt med 

den personen 

37. Om jag fick ett erbjudande till ett bättre jobb någon annanstans skulle jag inte känna 

att det var rätt att lämna min organisation 

 

I vilken utsträckning anser du att nedan påstående instämmer i din yrkesroll?  

Gradera från skala 1-7 

1 = instämmer inte alls 

7 = instämmer helt  

 

38. Jag är duktig på att hantera flera olika uppgifter samtidigt  

39. Jag arbetar mer effektivt själv än tillsammans med någon annan  

40. Jag föredrar strukturerade arbetsdagar  

41. Mina beslut är alltid väl genomtänkta 

42. Mina bästa beslut är oftast de beslut jag tagit snabbt utan att behöva tänka en extra 

gång 

43. Jag analyserar saker noga  

44. Jag är duktig på att styra en grupp 

45. Jag tycker om att tävla mot andra  

46. Jag löser gärna arbetsuppgifter i grupp  

47. Jag föredrar att organisera mitt arbete  

48. Jag väljer att i mitt arbete grunda mina beslut på de lagar och riktlinjer som 

revisionsbranschen står för  

49. Jag fokuserar på helheten i ett problem och ser förbi detaljerna   

50. Jag gillar spänningen med att ta risker  

51. Det spelar ingen roll om jag vinner det roliga med tävlingar är att delta  

52. Att leda över en grupp innebär för mycket ansvar  

53. Jag är noggrann och tänker igenom olika alternativ innan jag tar ett beslut  

54. Jag föredrar att arbeta med en uppgift i taget  

55. Jag har 500kr om jag väljer att spela finns det 50 % chans att jag fyrdubblar mitt 

värde, om jag avstår behåller jag mina 500 kr. Jag väljer att spela  

56. Jag är snabb med att ta beslut  
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57. Så länge man agerar etiskt korrekt gör det inget om man bryter mot regler  

58. Jag klarar av att ha flera bollar i luften samtidigt  

59. Jag tycker om att vinna  

60. Jag föredrar det säkra framför det osäkra  

61. Jag planerar min arbetsdag väl 

62.  Jag går igenom ett problem noga innan jag beslutar mig för hur jag ska lösa det  

63. Jag har inga problem med att ge direktiv till andra  

64. Det är viktigt följa regler och riktiglinjer på arbetsplatsen 

65. Jag slösar inte tid på att gå igenom alternativ innan jag tar ett beslut  

66. Jag löser gärna arbetsuppgifter själv  

67. Jag tänker igenom saker noga innan jag tar ett beslut  
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Bilaga 2 – Följebrev 
 

Webbenkäten skickades ut den: 8 maj 2017 

 

Ämne: Hur påverkar kön och position lojaliteten hos individen i den svenska 

revisionsbranschen?  

 

Hej! 

Vi behöver Er hjälp! 

  

Vi är två studenter som läser sjätte terminen på Högskolan Kristianstad med inriktning 

redovisning och revision. Vi har under dem senaste månaderna arbetat med vår 

kandidatuppsats och hade nu behövt Er hjälp för att kunna fullfölja vårt arbete. Ämnet 

som vi har valt att studera är hur kön och position påverkar lojaliteten hos individen i 

den svenska revisionsbranschen. Det hade betytt jätte mycket om Ni kunde ta er cirka 

tio minuter och besvara frågorna i vår enkät. Eftersom vår studie går ut på alla inom 

revisionsbranschen hade vi uppskattat om Ni eventuellt hade kunnat skicka vidare 

länken till era kollegor så vi kan nå ut till alla positioner. 

  

  

Ni hittar länken här: https://sv.surveymonkey.com/r/9ZBNNND   

  

Vid frågor kan ni kontakta oss på 

arrita.mesekrani0005@stud.hkr.se eller laura.hisenaj0002@stud.hkr.se  

 

 

Ha en fortsatt trevlig dag! 

  

Mvh 

Arrita och Laura  
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Bilaga 3 – Följebrev påminnelse  
 

Påminnelse skickades ut: den 10 maj 2017 

 

Ämne: Hur påverkar kön och position lojaliteten hos individen i den svenska 

revisionsbranschen?  

 

Hej! 

Vi behöver Er hjälp!  

 

Vi är två studenter som läser sjätte terminen på Högskolan Kristianstad med inriktning 

redovisning och revision. Vi har under dem senaste månaderna arbetat med vår 

kandidatuppsats och hade nu behövt Er hjälp för att kunna fullfölja vårt arbete. Ämnet 

som vi har valt att studera är hur kön och position påverkar lojaliteten hos individen i 

den svenska revisionsbranschen. 

  

Vi ber om ursäkt till Er som redan har tagit sig tiden och besvarat vår enkät för att ni får 

ytterligare ett mail. Vi behöver få in fler svar annars kommer vi inte kunna slutföra vårt 

arbete. Till Er som inte har svarat hade vi verkligen uppskattat om ni kunde ta Er cirka 

tio minuter och hjälpa oss! 

  

  

Ni hittar länken här: https://sv.surveymonkey.com/r/9ZBNNND 

  

Vi hade uppskattat om ni kan skickat vidare länken till era kollegor då vi inte har fått så 

stor respons från revisorsassistenter. 

  

Vid frågor kan ni kontakta oss på 

arrita.mesekrani0005@stud.hkr.se eller laura.hisenaj0002@stud.hkr.se  

 

Ha en fortsatt trevlig dag! 

  

Mvh 

Arrita och Laura  
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Bilaga 4 – Faktoranalys lojalitet 
 
 
Lojalitet 1. Fäst 2. Engagerad 3. Trogen 4. Agerande 5. Stanna 
OL 7 0,793     
OL 15 0,765     
OL 1 0,711     
OL 6 0,663     
OL 23 0,652     
OL 2  0,719    
OL 18  0,695    
OL 12  0,633    
OL 16  0,596    
OL 4  0,551    
OL 8   0,760   
OL 14   0,721   
OL 3   0,695   
OL 10   0,528   
OL 11    0,873  
OL 24    0,859  
OL 19     0,666 
OL 17     0,550 
OL 25     0,523 
OL 20     0,517 
Alpha-värde 0,793        0,704      0,661     0,766   0,439 
Asymp. Sig 0,085        0,200      0,200     0,034    0,200 
Normalförd.      Ja  Ja           Ja        Nej        Ja 
 
 
KMO: 0,700 
Sig. 0,000 
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Bilaga 5 – Faktoranalys kvinnliga egenskaper 
 
 
Egenskaper 1. Organiserad 2. Laglydig 3. Samarbete 
ORG 1 0,787   
ORG 3    
ORG 2 
FÖRS 2 
LAG 1 
LAG 2 
LAG 3  
FÖRS 1 
SAM 1 
SAM 2 
SAM 3 

0,761 
0,687 
0,532 

 
 

 
 
 

0,824 
0,687 
0,676 
0,485 

 

 
 
 
 
 
 
 

0,871 
0,772 
0,765 

Alpha-värde    0,697         0,592       0,750 
Asymp. Sig.    0,200         0,200       0,003 
Normalförd.         Ja          Ja                Nej 
 
 
KMO: 0,707 
Sig. 0,000 
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Bilaga 6 – Faktoranalys manliga egenskaper 
 
 
Egenskaper 1. Noggrann 2. Tävling       3. Ledare 
ANALYT 3 0,853   
SNABB 3 0,850   
ANALYT 1 0,840   
TÄVLING 1   0,765  
TÄVLING 3  0,671  
RISK 1  0,649  
RISK 2  0,625  
LEDARE 3   0,784 
LEDARE 1   0,668 
LEDARE 2   0,645 
SNABB 2   0,557 
Alpha.värde   0,823           0,636       0,562 
Asymp. Sig.   0,200           0,200       0,200 
Normalförd.        Ja            Ja            Ja 
 
 
KMO: 0,652 
Sig. 0,000 
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Bilaga 7 – Korrelationsmatris med de kvinnliga 
egenskaperna 
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Bilaga 8 – Korrelationsmatris med de manliga 
egenskaperna 
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Bilaga 9 – Faktoranalys neutrala egenskaper 
 
 
Egenskaper 1. Noggrann 2. Ledare 3. Tävling 4. Organiserad 5. Självgående 
ANALYT 3 0,830     
SNABB 3 0,815     
FÖRS 2 0,810     
ANALYT 1 0,744     
FÖRS 1 0,597     
FÖRS 3 -0,478     
RISK 3 0,476     
SIM 3  0,791    
SIM 1  0,787    
LEDARE 3  0,669    
LAG 1  0,575    
LAG 3  0,552    
SNABB 2  0,536    
LEDARE 1  0,514    
TÄVLING 1   0,722   
RISK 1   0,703   
TÄVLING 3   0,566   
RISK 2   0,510   
ORG 2    0,780  
ORG 3    0,706  
ORG 1    0,638  
SAM 1     0,823 
SAM 3     0,782 
SAM 2     -0,621 
Alpha-värde  0,709         0,767    0,636        0,695           -0,177 
Asymp. Sig.             0,200         0,018    0,200        0,200            0,010 
Normalförd.      Ja            Nej         Ja   Ja    Nej 
 
 
KMO: 0,773 
Sig. 0,000 
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Bilaga 10 – Korrelationsmatris med de neutrala 
egenskaperna 
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