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Förord 
 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Jonas Axelsson som stöttat 
oss genom hela processen kring uppsatsen. Han har alltid tagit sig tid för våra frågor 
och funderingar samt gett oss goda råd längs vägen. Vid varje handledningstillfälle har 
Jonas gett oss många värdefulla synpunkter och den uppmuntran vi behövt för att 
generera den kreativitet c-uppsatsens process har krävt. Din förmåga att lyssna och ge 
stöd har spelat en betydande roll för oss. 
 
Vi vill även tacka Åke Tegelberg för hans engagemang och hjälpsamhet. Du har gett oss 
en extra knuff när vi behövt det. 
 
Samtidigt tackar vi samtliga respondenter för deras vilja att delta i undersökningen. Ert 
vänliga bemötande och intresse har inspirerat oss och haft stor betydelse för vår studie, 
utan er hade inte undersökningen varit möjlig att genomföra. 
 
Slutligen vill vi nämna vårt väl fungerande samarbete, där vi arbetat tillsammans genom 
hela undersökningsprocessen. Varje del av uppsatsen är ett resultat av vårt arbetsätt, där 
vi genom hela processen arbetat tillsammans.  
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Linnea Tegelberg & Erik Bergström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
 
I denna kandidatuppsats i arbetsvetenskap var vårt syfte att undersöka arbetsgivares syn 
på lojalitet. Anledningen till att vi valde att undersöka synen på lojalitet var att vi 
upplever begreppet lojalitet väl använt av arbetsgivare, trots att begreppets definition av 
oss uppfattas otydlig. För att uppnå undersökningens syfte har vi formulerat två frågor: 
Vad är lojalitet och hur den yttrar sig? Hur skapas lojalitet?  
 
Undersökningen hade sin utgångspunkt i litteratur där lojalitetsbegreppet används och 
kompletterande teorier, exempelvis teori om engagemang och det psykologiska kontrakt 
som återfinns i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
 
Studien är av kvalitativ karaktär, där sex intervjuer genomförts med personer inom den 
offentliga sektorn som genom nuvarande eller tidigare chefsposition representerar 
arbetsgivaren. Resultatet har presenterats genom att i huvudrubriker återge 
frågeställningarna. Till huvudrubrikerna har underrubriker formulerats, där citat och 
övergripande återgivningar av intervjuerna redovisats. I underrubrikerna har även 
respondenternas svar analyserats med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. 
 
Vår undersökning har visat att lojalitet är att följa regler och att lojalitet är ett instrument 
för både arbetsgivaren och arbetstagaren att skapa ekonomisk och arbetsmässig 
gynnsamhet. Vidare har undersökningen åskådliggjort att lojalitet yttras genom hur man 
kommunicerar och med vem man kommunicerar. Undersökningen har även visat att 
lojalitet skapas genom människans sociala natur, där individen har behov av att tillhöra 
en arbetsgemenskap. För att tillhöra gemenskapen tillämpar den anställde ett rationellt 
tänkande, där individen visar lojalitet på grund av en kostnadsmedvetenhet. Att inte 
vara lojal medför isolation för den anställde. Lojalitet skapas även vid 
anställningstillfället, vid tecknande av anställningsavtal. Vidare skapar regler, som ger 
trygghet och rättvis behandling, lojalitet. En annan faktor, som medför att lojalitet 
uppstår, är belöning. Även kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare leder 
till lojalitet genom att ett förtroende skapas i relationen. 
 
Nyckelord: lojalitet, arbetsgivare, regler, kommunikation 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Lojalitet är ett begrepp som vi författare av denna uppsats upplever förekomma i ett 
flertal sammanhang. Man skall vara lojal mot sin vän och sin familj etc. Våra tidigare 
erfarenheter, som arbetstagare, förtäljer oss att även arbetsgivare önskar och förutsätter 
att den anställdes lojalitet riktas mot verksamheten. Dessutom framkommer vikten av 
lojalitet genom media. I tidningar står att läsa att lojalitet är något som arbetsgivare 
kräver, annars infinner sig en risk för arbetstagaren att bli avskedad. Det har 
rapporterats om enskilda fall där anställda har uttalat sig negativt om arbetstagaren i 
olika sociala medier, exempelvis Facebook och bloggar. Dessa uttalanden har medfört 
att anställda har drabbats av avskedning. Arbetsgivare har i dessa fall inte funnit 
arbetstagaren lojal, vilket lett till avskedning.  
 
Egna erfarenheter och artiklar i tidningar, likt de exempel som nämns ovan, säger oss 
även att lojalitet är något arbetsgivaren använder för att foga arbetstagarna, att få dem 
att gemensamt dra åt samma håll i syfte att uppnå organisationens mål. Men är det detta 
arbetsgivaren egentligen menar med lojalitet och en lojal anställd? Handlar lojalitet om 
att arbetstagaren agerar enligt organisationens intresse eller innehåller lojalitetsbegrepp 
någon vidare betydelse?  
 
Vidare finns en intressant samhällsaspekt som går att koppla till lojalitet. Vi lever idag i 
ett samhälle som i större utsträckning än tidigare är att anses individualistiskt. 
Individualiteten medför att individen tänker och handlar mer efter det egna perspektivet, 
individens egna intressen styr alltmer hennes val. Hur påverkar detta perspektiv 
individens förmåga att vara lojal mot någon annan individ eller organisation? Finns det 
plats för lojalitet i dagens samhälle? 
 
Dessa frågor blev starten för vår nyfikenhet och vår undersökning kring arbetsgivares 
syn på lojalitet som begrepp. Vi såg vår chans att djupdyka i ämnet för att se om vi 
kunde skapa större förståelse kring lojalitet och reda ut en del av begreppets otydlighet. 
Vad säger forskningen och dess teorier om lojalitet? Hur väl stämmer teorierna överens 
med verkligheten bland chefer i en offentlig förvaltning?  
 
 
1.2 Syfte och frågeställning 
Vårt syfte är att undersöka arbetsgivares syn på lojalitet. För att uppnå undersökningens 
syfte ämnar vi att besvara följande frågeställningar: Vad är lojalitet och hur yttrar den 
sig? Hur skapas lojalitet?  
 
 
1.3 Avgränsning 
I vår undersökning har vi valt att avgränsa undersökningen till offentlig sektor. 
Undersökningen är ej ämnad att vara generaliserbar, så till vida att den inte uttalar sig 
om andra verksamheters syn på lojalitet inom den offentliga sektorn. Undersökningen 
exemplifierar således arbetsgivarens syn på lojalitet.   
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1.4 Disposition 
Fortsättningsvis disponeras uppsatsen i kapitelindelningar. Kapitel 2 utgörs av en 
Teoretisk referensram som redogör för relevanta teorier och begrepp för 
undersökningen. Vidare följer kapitel 3; Metod. I detta kapitel redogör vi för vårt 
tillvägagångssätt gällande undersökningen. Vi kommer således beskriva 
arbetsprocessens utseende. Vi diskuterar även de etiska aspekter som forskning innebär. 
I kapitel 4 presenteras resultat och analys. I detta kapitel presenteras resultatet av vår 
undersökning samt vår analys av insamlat material. Analysen görs utifrån den teoretiska 
referensramen. Uppsatsens sista kapitel, Sammanfattande diskussion, utgörs av en 
sammanfattning av våra slutsatser, där en diskussion förs kring slutsatserna. Dessutom 
blickar vi tillbaka på skrivandeprocessen i detta kapitel. Avslutningsvis ger vi förslag på 
vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
 
Då vi ämnar besvara vår frågeställning och uppnå syftet med undersökningen krävs en 
teoretisk bakgrund. Inledningsvis tillämpar vi olika definitioner enligt Svenska 
Akademins ordbok för att skapa en bild av ämnet. Efterföljande huvudrubriker har vi 
valt att dela in i två huvudkategorier, formell och informell lojalitet. Anledningen 
grundar sig i att vi anser att det finns en distinkt skillnad mellan de två kategorierna 
som kan hjälpa läsaren att få en tydligare bild av ämnet. Informell lojalitet har 
underrubriker för att läsaren lättare ska kunna följa de olika infallsvinklarna.  
 
Lojalitet är ett komplext begrepp där flera olika definitioner florerar. Begreppets 
innebörd varierar, vilket ger en tvetydighet gällande definitionen. Under 
teorigenomgången kommer därför begreppet engagemang användas i 
lojalitetsbegreppet. Ett stöd för denna användning av begreppet engagemang går att 
finna hos Meyer & Allen (1997:10) som menar att engagemang är ett komplext begrepp 
som ligger nära begreppet lojalitet. 
 
 
2.1 Definition av lojalitet 
Ordbok över svenska språket, utgiven av Svenska Akademien (1942) definierar ordet 
lojal. I boken står att läsa: 
Lojal: ”som rättar sig efter gällande lagar l. föreskrifter, laglydig; som är sin lagliga överhet trogen,; ofta 
allmännare: som uppfyller sina (rättsliga o. moraliska) förpliktelser (mot en annan) som (mot en annan) 
iakttager hederns fordringar l. avhåller sig från svek l. knep l. obstruktion o. d.; äv. i överförd anv., med 
sakligt huvudord (t. ex. om sinnelag, beteende, medvärkan): varigm ngn visar laglydighet l. lojalitet.” 
 
Enligt denna definition yttrar sig lojalitet genom en handling, att vara lojal är att handla 
i enlighet med hedern och att inte bryta mot regler och lagar. Definitionen ger en tydlig 
indikation på att vara lojal handlar om foglighet. Man skall vara sin lagliga överhet 
trogen, det vill säga att lyda den som återfinns högre eller högst upp i hierarkin.  
 
Svensk Ordbok, utgiven av Svenska Akademien (2009) ger en liknande definition för 
ordet lojal: 
”Som alltid står på en viss persons eller grupps sida och är beredd att hjälpa {MOTS. Illojal; JFR 
pålitlig, solidarisk 1, trogen 1}: obrottsligt ~; han var ~ mot laget och ställde upp; hon var alltid ~ mot 
sin man 
° spec. om trofasthet mot överordnade e.d.: han fogade sig ~ i styrelsens beslut 
äv. om handling e.d.: ett ~ uppträdande”  
 
De två definitionerna skiljer sig något i sina utformanden. Den senare uttalar sig, likt 
den förra, om att vara lojal innefattar fogande och trofasthet mot överordnade, men den 
anger även att lojalitet handlar om en beredskap att hjälpa en person eller grupp vars 
sida man alltid står på. Där den äldre definitionen fokuserar kring att rätta sig efter 
lagar, fokuserar den senare på att hjälpa andra. Innebörden av de båda definitionerna må 
vara den samma, att hjälpa och ställa upp kan vara det samma som att foga sig till 
överordnade, lagar och regler. Dock genomsyras den senare definitionen av en mildare 
framtoning, där lojalitet inte ges en lika stark hierarkisk dimension.  
 
 
 



 

4 
 

2.2 Formell lojalitet 
I avsikten att definiera det komplexa begreppet lojalitet nalkas begreppet genom att 
delas upp i en formell och informell del. Den formella delen avser lojalitet som är 
anpassad efter förutbestämda regler, i det här fallet genom anställningsavtalet 
reglerade lojalitetsplikten.  
 
 
2.2.1 Lojalitetsplikten 
Anställningsavtalet mellan arbetsgivare och arbetstagare styrs inte enbart av avtalet som 
slutits mellan parterna, kollektivavtalet och lagstiftningen reglerar även avtalet. 
Anställningsavtalet anses som ett komplement till de övriga reglerna. Ur ett 
arbetsrättsligt perspektiv har individualismen fått ge vika för kollektiva lösningar. 
Kollektivavtalet har skapat en nästintill normgivande inverkan på arbetstagare. Till viss 
grad har domstolarna även definierat arbetstagarens förpliktelser. Av dessa förpliktelser 
framkommer det att arbetstagaren har många fler förpliktelser utöver att utföra 
arbetsuppgifterna. Förpliktelserna uttalar sig om förmåga att samarbeta, att följa 
ordnings och säkerhetsföreskrifter, samt att vara lojal. Den allmänna plikten gentemot 
arbetsgivare är etablerad trots att den inte är lagreglerad. Dess avgränsning är något 
diffus då den nämns oregelbundet både i lagstiftningen och i kollektivavtalet (Holm 
2004:135-138). 
 
I arbetsrättsliga sammanhang har främst arbetstagarens lojalitetspliktsförbindelser 
betonats tidigare, såsom att arbetstagaren bör sätta arbetsgivarens intresse framför sitt 
eget i enlighet med anställningsavtalet. Innebörden av detta är att undvika lägen då 
plikterna krockar med varandra. Arbetstagaren ska även uppvisa integritet, omvårdnad 
och aktsamhet samt att prestera fullgod arbetsinsats. Alla anställda bör uppvisa minst 
den lägsta nivån av ett lojalt beteende. Lojalitet kan vara motpartens gåva för visad tillit. 
Dessa två komponenter står i relation till varandra. Desto större förtroende som visas 
desto högre lojalitet kan erfordras. Personer som innehar en förtroendefattning, 
exempelvis en person i chefsbefattning tillskrivs ett större ansvar. Med detta sagt skiljer 
sig lojalitetskravet åt beroende på sammanhanget, och blir starkt knutet till det 
individuella anställningsavtalet och den anställdes arbetsuppgifter och position inom 
organisationen. Lojalitetsplikten sammanfattas i fem punkter som följer nedan (Holm 
2004:135-138). 
 
1. Plikt att undvika skadliga bisysslor (förbud att konkurrera)  
2. Sekretess och tystnadsplikt  
3. Informationsplikt 
4. En allmän skyldighet att undvika att skada arbetsgivaren eller dennes egendom  
5. Att inte missbruka förtroende för egen vinnings (mutor)  
 
 
2.3 Informell lojalitet 
Vad gäller den informella lojaliteten avses lojalitet som är att anses mer otvungen, så 
till vida att den inte styrs av avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den informella 
lojaliteten kan därav anses mer naturlig i sitt slag. Den informella lojaliteten uppdelas i 
en emotionell och rationell del.  
 
 



 

5 
 

2.3.1 Emotionell lojalitet 
Svendsen (2010:174) anser att lojalitet är trohet till någonting eller någon som på något 
sätt förtjänar det. Begreppet lojalitet innehåller också en handlingskomponent, då man 
skall vara beredd att handla i enlighet med lojaliteten. Då något eller någon förtjänar 
lojalitet kan den ses som en gåva i form av en handling med syfte att hjälpa. Denna 
definition framhäver en emotionell komponent i lojalitetsbegreppet, nämligen trohet. 
Att vara någon eller någonting troget är sannerligen omöjligt utan emotioner, där man 
på något vis känner för den andra parten.  
 
Även Trollestad (2000:176-178) menar på att emotioner spelar in och har en central roll 
gällande lojalitet gentemot organisationen. Han menar att förhållandet mellan anställd 
och organisation är en aktiv relation. Det vill säga, individen är beredd att ge av sig 
själv till organisationen för att bidra till organisationens framgång och hälsa. Individen 
förhåller sig och har en form av känslomässig relation till organisationen och dess mål 
och värderingar. Detta gör att lojalitet inte bara är en individs uttalande utan även ett 
handlande, och agerande. Meyer & Allen (1997:5) refererar till Kobasa, Maddi & Kahn 
(1982) som menar att engagemang är en inneboende egenskap, ett behov hos 
människan. Motsatsordet till engagemang är isolering, utanförskap samt fjärmande 
vilket för människan är ohälsosamt. 
 
Stieb (2006:75) kopplar tillgivenhet till lojalitet. Han menar att lojalitet är en känsla av 
tillgivenhet gentemot en samling värderingar och attityder, som förverkligas genom 
mänskligt agerande. Vidare menar Stieb (2006) att lojalitet är ett moraliskt beteende 
som kommer inifrån individen, där lojalitet endast uppstår såvida det är besvarat.  
 
Svendsen (2010:174) förstår allmänspråkets lojalitet som en trohetshandling. Han 
skriver att beskrivningen av handlingen är en beskrivning av relationen mellan två 
objekt, som binds av trohet. Han beskriver det genom en modell: aRb, där R är trohet 
mot och en beredskap att utföra handlingar, som då är trohetshandlingar. När 
trohetshandlingen är uppfylld så är aRb en beskrivning av den allmänspråkliga 
betydelsen av lojalitet. Rosanas & Velilla (2003:56) beskriver också lojalitet som 
relationell. Den kan bara existera mellan minst två, i det här fallet, personer. Därför är 
man lojal mot någon. 
 
Lojalitet är något som innefattar emotioner. Uppträdande som är sprunget ur rationell 
överläggning, där emotioner inte påverkat uppträdandet, räknas inte som en 
manifestation av lojalitet i den mening Hajdin (2005:260) finner relevant. Därför anser 
han inte en anställd som under en lång tid fortsätter jobba hos en särskild arbetsgivare, 
enbart på grund av pensionsförmåner, som lojal. Dock kan den anställde anses lojal i 
den mening affärsvärlden använder ordet. Hajdins (2005) resonemang kring lojalitet kan 
kopplas till Meyer & Allens (1997:11-12) redogörelse för emotionellt engagemang. De 
skriver att emotionellt engagemang syftar på den anställdes emotionella band, 
anknytning samt identifiering med organisationen. En anställd med emotionellt 
engagemang stannar inom organisationen för att han/hon ”vill det”. Tidigare forskning 
visar även att en anställd med ett starkt emotionellt engagemang är en större tillgång för 
företaget än en anställd med lågt engagemang. En individ med ett större behov av 
tillhörighet, utvecklar även ett mer omfattande engagemang gentemot exempelvis en 
organisation. Likaså en individ som har tilltro till sin egen förmåga att göra ett gott 
arbete, har en större portion emotionellt engagemang. Starkt emotionellt engagemang 
kan även förknippas med den anställdes önskan om att skapa en gynnande relation samt 
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att identifiera sig med organisationen. Det emotionella engagemanget tolkas således 
som ett uttryck för viljan att stanna inom verksamheten, det är inte ett uttryck som 
vittnar om känsla av att vara tvungen att stanna kvar. Emotionellt engagemang är 
således inte sprunget ur kostnadsmässig, rationell överläggning. 
 
Hajdin (2005:260) ger exempel som förklarar hans syn på lojalitet. Han skriver att en 
persons långa spenderande av tid, tillsammans med en annan person, inte behöver vara 
ett tecken på lojalitet. Person X kan tänkas välja person Y som konversationspartner, 
baserat på kriteriet att maximera intellektuellt utbyte. Om däremot X väljer Y, istället 
för att välja person Z, trots att X anser Z ge mer intellektuellt utbyte, har vi anledning att 
betrakta konversationen som ett bevis för X lojalitet mot Y. Liknande resonemang gör 
sig gällande vid observation då X hjälper Y. X kan tänkas hjälpa Y på grund av att X är 
en välvillig person, och för att X tror att Y är i mest behov av hjälp av de X kan hjälpa 
vid den tidpunkten. I detta fall skulle vi kalla X välvillig, vi skulle dock inte räkna hans 
hjälpande hand som ett bevis för X lojalitet mot Y. Å andra sidan, om X väljer att hjälpa 
Y trots att X uppfattar att det finns andra personer i större behov av hjälp än Y, kan vi 
räkna X hjälp som ett bevis för lojalitet (Hajdin 2005:260). X försvarande av Y inför en 
tredje part bör analyseras på samma sätt. X kan tänkas försvara Y för att X tycker att Y 
har rätt och därför försvaras Y av respekt för sanning och rättvisa. Försvarandet är då 
ingen manifestation av lojalitet. Däremot finner vi en manifestation av lojalitet om X 
väljer att försvarar Y, trots att X anser Y ha fel (Hajdin 2005:260-261).  
 
 
2.3.2 Rationell lojalitet 
Rosanas & Velilla (2003:50-51) refererar till Powers (2000) erbjuder flera handlingar 
som anses indikera lojalitet, en av dessa handlingar är att stanna kvar på företaget. Den 
anställde skall inte lämna organisationen, inte heller söka annat arbete. Rosanas & 
Vellila (2003:50) anger att lojalitetsbegreppet ofta jämförts, både underförstått och 
uttryckligen, med kvarhållande av företagets anställda.  
 
Meyer & Allen (1997 kap. 2, 4) belyser det rationella övervägandets roll i den 
anställdes beslut att stanna kvar hos arbetsgivaren. De båda forskarna gör detta genom 
att beskriva, vad de kallar, varaktigt och normgivande engagemang. Varaktigt 
engagemang visar den anställde som har en medvetenhet kring kostnaden i att eventuellt 
flytta till en ny stad med sin familj för att få nytt arbete. Den anställda stannar inom 
organisationen för att han/hon ”måste”. Vidare kan den anställde uppleva en stor 
investering i företaget, den exempelvis har utvecklat färdigheter specifikt för 
organisationens behov. En uppsägning kan generera en förlust av investerad tid och hårt 
arbete. Om den anställde blir medveten om dessa faktorer kan det komma att inverka på 
den anställdes engagemang och arbetsprestation. En anställd med normgivande 
engagemang upplever en känsla av skyldighet gentemot organisationen och i tron av att 
det är det mest ”moraliskt rätta”, och därmed upplever känslan av att han/hon ”måste 
stanna kvar”. Organisationskulturen kan vara genomsyrad av att de anställda tillhör 
organisationen. Ett sätt att knyta de anställda till sig kan vara att investera på ett sådant 
sätt att de får svårt att känna att de kan gengälda ”tjänsten” eller att säga upp sig, då de 
känner skyldighet att stanna kvar. 
 
Som redan nämnts erbjuder Power (2000:50-51) refererad i Rosanas & Velilla (2003) 
ett antal indikatorer för begreppet lojalitet. Genom dessa indikatorer ger han ett sken av 
att den anställde tillhör organisationen och måste, inte nödvändigtvis vill, gengälda 
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”tjänsten” genom ett visst agerande. Agerandet uppstår således ur ett rationellt 
överläggande, med syfte att behaga arbetsgivaren. Ytterligare handlingar som Powers 
(2000) menar indikerar en lojal anställd är att denne håller fast vid organisationens 
regler och lyder order, utan någon mer noggrann kontroll. Vidare skall den anställde 
hålla organisationens verksamhet konfidentiell, varken skvallra, ljuga eller stjäla. Den 
anställde skall även värna om organisationen genom att bidra med förbättringsförslag, 
arbeta övertid vid behov samt lägga personliga mål åt sidan för att nå organisationens 
mål. Dessutom skall den anställde beskydda organisationen genom att sparsamt använda 
organisationens resurser samt genom att främja samarbete internt. 
 
 
2.4 Lojalitet i olika kontexter 
För att definiera lojalitet, som är ett komplext begrepp med vid omfattning, krävs att 
man för in begreppet i olika sammanhang. Ett sådant tillvägagångssätt möjliggör för 
läsaren att vidare skapa förståelse för vad lojalitetsbegreppet innebär och innehåller. I 
detta avsnitt presenteras därför lojalitet i olika kontexter.  
 
 
2.4.1 Lojalitet och ömsesidighet 
Duska (2004:252) anser att lojalitet kräver ömsesidighet, det vill säga att båda parter är 
lojala mot varandra. Han menar att alla sorters relationer som kräver lojalitet skall verka 
i båda riktningar, där relationen medför ömsesidigt berikande. Vidare skriver Duska 
(2004:252-253) att företag genom historien inte har känt någon lojalitetsplikt gentemot 
anställda, därför har heller inte anställda någon lojalitetsplikt gentemot företaget.    
 
Har man då rätt att anta att lojalitet kräver ömsesidighet för att existera? Om X anser sig 
vara lojal mot Y, trots att Y klargör att han inte har någon lojalitet mot X, skulle vi 
förmodligen anses X:s fortsatta lojalitet mot Y som omdömeslös eller felaktig. Dock 
verkar det finnas andra sorters lojalitet där det inte är uppenbart att ömsesidighet 
behövs. Ta patriotism i betraktande, lojaliteten till ett land, som många människor anser 
rättfärdigat. Patrioter innehar, mot sitt land, de emotionella attityder som lojalitet 
innebär. Ett land, däremot, är inte kapabelt att besitta sådana emotionella attityder. 
Medborgare förväntar sig att det egna landets politiska och rättsliga system ger rättvisa, 
för att rättvisa i sig själv är av värde. De förväntar sig inte rättvisa som en tilldelad 
förmån tack vare lojalt agerande. Därför är det svårt att bibehålla tesen all sorts lojalitet 
kräver ömsesidighet (Hajdin 2005:264).  
 
Således ges här ett exempel på hur lojalitet kan existera utan ömsesidighet mellan två 
parter. Ett problem är dock att Duska (2004:252-253) och Hajdin (2005:264) använder 
begreppet lojalitet i olika kontexter. Duska (2004:252-253) använder sig av den sorts 
lojalitet som återfinns inom familjer och mellan vänner, för att sedan applicera den till 
relationer inom arbetslivet. Hajdin (2005:264), däremot, anger att det finns olika typer 
av lojalitet utan att ingående definiera vilka dessa är samt hur de skiljer sig. Begreppet 
lojalitet blir än mer komplext då dess innebörd verkar skilja sig beroende på kontexten. 
Dock; om vi utgår från Hajdins (2005:264) tes om att all sorts lojalitet inte kräver 
ömsesidighet, kan hans exempel också användas i relationen mellan organisation och 
anställd. Organisationen i sig är inkapabel att besitta emotionella attityder, det är endast 
de människor som utgör organisationen som innehar dessa emotioner. 
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2.4.2 Lojalitet och självuppoffring  
Lojalitet är oförenlig med egenintresse, då lojalitet kräver att vi överskrider 
egenintresset. Lojaliteten mot exempelvis en vän kräver att man ibland åsidosätter det 
egna intresset. Det ömsesidiga kravet på åsidosättande av egenintresset medför att ett 
företag inte är ett passande objekt för lojalitet (Duska 2004:252).  
 
Hajdin (2005:263) kommenterar problematiken kring diskussionen där användande av 
begreppet lojalitet endast är lämplig i relationer som kräver självuppoffring, utan att den 
självuppoffrande förväntar belöning. Hajdin (2005:263) omformulerar detta uttalande 
då han säger att lojalitet är lämplig endast i de relationer som ibland kräver att man 
åsidosätter egenintresset, utan att förvänta sig bli specifikt belönad för att ha åsidosatt 
egenintresset i det särskilda fallet. Hajdin (2005:263) summerar diskussionen kring 
självuppoffring då han säger att lojalitet rättfärdigas av relationens natur, om relationen 
innehåller rättfärdiga krav.   
 
Hajdin (2005:263) och Duska (2004:252) är överens om att självuppoffrande är en 
beståndsdel av lojalitet. Dock anger inte Duska (2004:252) i vilken utsträckning 
egenintressets åsidosättande bör göras, vilket kan tolkas som att åsidosättande alltid 
skall göras. Hajdin (2005:263) ger genom sin omformulering en mer ingående 
redogörelse för utsträckningen. Hans redogörelse är dock ospecifik, vilket medför att 
självuppoffrandets roll i begreppet lojalitet blir otydlig och därav tappar betydelse som 
beståndsdel i lojalitet.  
 
 
2.4.3 Lojalitet och handel 
Enligt Duska (2004:253) är vinstmålet det som bildar företag och dess särskilda grupp. 
Då pengar, inte ömsesidigt berikande, binder samman gruppen, vars mål är vinst, finns 
eller behövs ingen förväntning gällande lojalitet. Arbetsgivaren frigör den anställde och 
den anställde lämnar arbetsgivaren, när så anses fördelaktigt. Det är fullkomligt 
tolererbart. Duska (2004:253) anser därför att pengar är drivkraften bakom arbete, 
monetära medel utgör anledningen att arbeta. 
 
Hajdin (2005:266) återger en annan syn på drivkraften att arbeta. Hajdin menar att det 
finns andra faktorer, än lönen, som motiverar människor att arbeta. Även om lönen kan 
vara en avgörande motiverande faktor fyller arbete till exempel funktionen att undvika 
tristess, det ger social interaktion och/eller lärande. Meyer & Allen (1997:3-4) delar 
denna syn. De anser att organisationer erbjuder arbete som genererar lön att betala 
räkningar med. Lönen skapar även en möjlighet för anställda att skapa sig en trygg 
miljö att leva i. Dock ger en anställning mer än bara lön, nämligen möjligheten till att 
utveckla nya talanger, utmanas, samarbete med andra människor samt möjligheten att få 
bidra till något större. Med detta sagt finns det mer att hämta av en anställning än enbart 
lön, vilket kan framkalla en känsla av engagemang. Enligt Meyer & Allen (1997:4) 
speglar engagemang den anställdes inställning, lojalitet samt välvilja att arbeta för att 
uppnå organisationens mål. Hajdin (2005:266) skriver att ofta är inte ens lönen den 
avgörande motiverande faktorn att jobba med en särskild arbetsuppgift. Om den vore 
den enda motiverande faktorn skulle människor alltid välja det mest välbetalda jobbet 
som finns att tillgå. Om dock anställda intar ett perspektiv där arbetsgivare endast ses 
som källor för monetär utdelning, ser de arbetsgivare som utbytbara om andra 
arbetsgivare kan erbjuda samma nivå av utdelning. Av samma anledning är anställda 
utbytbara ur arbetsgivarens perspektiv. Å andra sidan, något man är lojal mot kan inte 
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utbytas mot någon liknande enhet. Begreppet lojalitet utesluter sådan utbytbarhet 
(Hajdin 2005:267). 
 
Vidare ger Hajdin (2005:267) exempel på att lojalitet kan existera i relationer som 
innehåller betydande ekonomiska aspekter. Han nämner äktenskap som exempel. I den 
amerikanska medelklassen, framförallt på 1950-talet, fanns en förväntan från kvinnan 
att äktenskap garanterade att hon inte behövde ägna sig åt lönearbete. Maken torde då 
försörja henne resten av hennes liv. Kvinnans beslut, gällande vem hon skulle gifta sig 
med, fick därför betydande ekonomiska följder. Därav var det högst skäligt av henne att 
ta i beaktning hur väl den potentiella maken kunde försörja henne. Likväl förutsatte 
kvinnan att hennes relation, till den valde maken, skulle utgöras av yttersta lojalitet. 
Detta sätt att betrakta äktenskap lyckades på så vis kombinera monetära 
hänsynstaganden med lojalitet. Därför kan inte faktumet att anställning är en 
affärsmässig relation innebära att relationen inte kan innehålla andra, icke-
affärsmässiga, aspekter också (Hajdin 2005:267).  
 
Duskas (2004:253) och Hajdins (2005:266-267) resonemang kring lojalitet inom 
handel, mellan arbetsgivare och arbetstagare, skiljer sig således. Duska (2004:253) 
anser att förväntningar på lojalitet varken finns eller behövs. Relationens natur 
rättfärdigar inte lojalitet, då pengar binder samman gruppen. Han anser därför att denna 
typ av relation saknar den emotionella komponent som krävs för att lojalitet skall 
uppstå, då anledningen för arbete är monetära medel. När Hajdin (2005:266-267) anger 
andra motiverande faktorer för att arbeta möjliggör han också för lojalitetens existens 
mellan arbetstagare och arbetsgivare. Arbetet kan exempelvis ge särskilda sociala 
interaktioner, vilket kan medföra att den anställde av den anledningen vill stanna kvar 
inom organisationen. Hajdin (2005:266-267) verkar enligt detta resonemang anse att det 
är den anställdes syn på arbete, varför man arbetar, som är avgörande för om lojalitet 
uppstår eller ej. Hans resonemang kan tolkas som att det är hos den anställde, inte 
arbetsgivaren, ansvaret för uppkomsten av lojalitet ligger. Men denna tolkning behöver 
nödvändigtvis inte vara korrekt. Arbetsgivaren innehar sannerligen ett delat ansvar för 
att lyckade sociala interaktioner skapas inom organisationen. Duskas (2004:253) och 
Hajdins (2005:266-267) redogörelse är dock likartade på en punkt i resonemanget kring 
lojalitet och handel. Båda anser att lojalitet yttras genom kvarvarande inom 
organisationen. Både företaget och den anställde visar lojalitet genom att inte avsluta 
anställningen på grund av emotionell bindning till varandra.    
 
 
2.4.4 Lojalitet och tillit 
Lojalitet och tillit är nära besläktade begreppen som beskrivs som varsin sida av samma 
mynt. Begreppen kan endast existera i förhållande till en eller flera individer. Exempel, 
”du litar på någon, och är lojal mot någon”. Tillit till en annan människa är någonting 
som kan växa fram och utvecklas, i och med den utvecklingen minskar risken och 
osäkerheten i att lita på den givna personen i en situation där tillit krävs. Att investera 
tillit i en annan människa medför per automatik att den andra parten förvaltar 
förtroendet och svarar med lojalitet. Alltså, är lojaliteten ett komplement till tilliten 
(Rosanans & Velilla 2003:56). 
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2.4.5 Lojalitet och protest 
Hirschman (2008:59-62) menar att det har skett en förändring i hur en konsument eller 
anställd som av någon anledning är missnöjd väljer att reagera och agera i en sådan 
situation. Istället för att välja utvägen att fly från de otillfredsställande missförhållanden, 
eller gå över till konkurrenten, finns alternativet att protestera. Detta alternativ är också 
det enda sättet att på ett tydligt sätt underrätta organisationen om dess brister. Målet 
med att med protestera istället för att avgå i tystnad är att man eftersträvar att förändra 
och förbättra kvalitén eller tjänsterna. Målet kan också vara att försöka förändra 
traditioner, politik eller förbättra en organisations produkter. Detta kan ske i kollektiva 
former eller individuellt, men målet är att nå fram till ledningen som har befogenhet att 
skapa förändring och bär det yttersta ansvaret. Viktigt är att ge organisationen tid att ge 
svar, i och med att protesterna skapar ett visst tryck som organisationen utsätts för. Att 
protestera kan i vissa fall vara det enda alternativet då den anställde eller kunden inte 
har möjlighet att avgå. Protest, i relation till utveckling är avsevärt mer effektivt än 
motsatsen, att tiga och vara tyst. Dock menas inte att resultatet enbart får konstruktiva 
påföljder. 
 
 
2.4.6 Lojalitet och utbytbarhet 
Det är ett psykologiskt faktum att intensiteten av lojalitetskänslor, och graden av 
tillfredsställelse individen uppnår i lojala relationer, står i relation till begränsningar i 
den avsedda varaktigheten av relationen. Människor söker inte engagemang i nära 
relationer enbart på grund av att relationens varaktighet i sig är betydelsefull, de gör det 
också av anledning att engagemanget möjliggör en högre grad av upplevd emotionell 
intensitet (Hajdin 2005:274-275). Om individen av olika anledningar blir varse 
begränsningar gällande relationens varaktighet torde hans intensitet av lojalitetskänslor 
därför vara lägre än om han förväntar sig en obegränsad varaktighet, enligt Hajdins 
(2005:274-275) resonemang. Guest (1998:651-656) redogör också för betydelsen av 
relationens varaktighet i utvecklandet av emotionell intensitet. Han skriver att forskare 
kan konstatera att desto längre tid en anställd tjänstgjort hos en och samma arbetsgivare 
ju mer ökar sannolikheten för att emotionella band utvecklas. Trollestad (2000:176-177) 
anser att uppnå ett lojalt beteende är en långsam process som utvecklas i takt med att 
organisationen och individens relation byggs upp.  
 
Hajdin (2005:275) skriver att dagens anställda har allt svårare att förutspå 
morgondagen, då den nuvarande affärsvärlden innebär snabba organisatoriska 
förändringar. De anställda har ingen anledning att tro att företaget kommer fortsätta 
agera på samma sätt bortom nästa utbyte av ledningen. Företaget är på så vis bara ett 
skal som, av den nuvarande ledningen, kan fyllas med vilket innehåll som helst. Det är 
svårt att föreställa sig någon som är lojal mot vad som än råkar fylla skalet. Vidare 
menar Hajdin (2005:276) att vetskapen om att radikala organisatoriska förändringar kan 
genomföras påverkar individens förhållningssätt mot företaget och gör den eventuella 
lojaliteten tämligen svag. Vetskapen försvagar också den eventuella lojalitet individen 
har mot en särskild enhet eller grupp inom organisationen, då dess existens vilar på 
organisationsledningens beslut. Isaksson (2001:175-177) gör också en beskrivning av 
arbetsmarknadens utveckling och dess påverkan på lojaliteten mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Utvecklingen på arbetsmarknaden har medfört en ökad avreglering och 
globalisering. Detta resulterar i att arbetsmarknaden i större utsträckning är utsatt för 
hårdare konkurrens. Begrepp såsom flexibilitet är högaktuellt och syftar till det ökade 
organisatoriska behovet att snabbt behöva anpassa sig efter svängningar på marknaden. 
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Därför vill företag ha möjligheten variera sin arbetsstyrka på ett effektivt och följsamt 
sätt, för att kunna anpassa sig efter marknadens efterfrågan. Förändringen speglas i 
anställningsformen, då dagens arbetsmarknad i större utsträckning präglas av olika 
temporära anställningsformer. I den mer ”traditionella” anställningsformen erbjöd 
arbetsgivaren lön, anställningstrygghet samt vissa utvecklingsmöjligheter i utbyte mot 
hårt arbete samt lojalitet från den anställde. De förändrade förutsättningarna på 
arbetsmarknaden reflekteras även i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och 
dess skyldigheter/rättigheter. 
 
 
2.5 Psykologiska kontraktet 
I föregående avsnitt har den nuvarande arbetsmarknadens utseende redogjorts för. 
Arbetsmarknaden medför att organisationer ständigt förändras. Dessa förändringar 
medför i sin tur att relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare förändras, där 
båda parter inte kan förvänta sig långvariga relationer. I nästa avsnitt görs en närmare 
belysning på parternas förväntningar, då en redogörelse för det psykologiska kontraktet 
görs.   
 
Ett anställningsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare utgör som vi redan nämnt en 
formell sida mellan parterna. Den informella sidan av relationen mellan parterna 
behandlar däremot de oskrivna regler kring icke materiella aspekter som existerar 
mellan parterna. Här kan nämnas arbetsgivarens förväntningar på arbetstagaren, och 
vice versa. Isaksson (2001:177) anser dessa oskrivna och förväntningar tillhöra det han 
benämner som det psykologiska kontraktet, där utgångspunkten är parternas egen 
tolkning och förväntningar, på vad som kan komma ur samarbetet.  
 
Guest (1998:651-656) menar att en problematisk aspekt kring det psykologiska 
kontraktet är svårigheten att fastställa exakt när och i vilken fas av relationen, mellan 
arbetsgivare och anställd, kontraktet uppstår. Vidare existerar även problem att definiera 
dess innehåll då kontraktet består av ospecifika och oskrivna regler. Vad forskare 
däremot är mer säkra på är att desto längre tid en anställd tjänstgjort hos en och samma 
arbetsgivare ökar sannolikheten för att det psykologiska kontraktet blir starkare, då 
emotionella band utvecklas. 
 
Guest (1998:650-651) hävdar att kontraktet inte berör två jämlikar, eftersom kontraktet 
gäller mellan en över och en underordnad. En skillnad mellan de olika kontrakten är att 
båda parterna har möjligheten att ändra dess innehåll utan den andre partens vetskap, 
om personerna är medvetna om kontraktets existens. Isakssson (2001:175-178) menar 
att kontraktets innehåll inte behöver vara uttalat eller ens medvetna överrenskommelser 
för att förekomma. Kontraktet kan till exempel handla om en eventuell löneförhöjning, 
eller nya utvecklingsmöjligheter efter uppnådd prestation. Kontraktets innehåll är 
föränderligt och ändras i tid och rum, i takt med att relationen mellan parterna 
utvecklas. För många bör arbetsinsatsen vara rimlig i förhållande till lönen. Dock finns 
naturligtvis skilda uppfattningar kring vad som är en rimlig arbetsinsats kontra lönen. 
Likaså skiljer sig förväntningarna på vad anställningen skall innehålla. Det traditionella 
anställningssystemet innehöll karriärs och utvecklingsmöjligheter, samt en trygghet, 
detta i utbyte mot lojalitet gentemot organisationen. 
 
Isaksson (2001:177) refererar till Millward & Brewerton (2000) som menar att 
individens inställning och syn på kontraktet blir avgörande för dess förväntningar på 
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vad kontraktet kan generera tillbaka från arbetsgivarsidan. Detta blir avgörande för 
kontraktets betydelse. Vidare refererar Isaksson (2001:177) till McLean Parks et al. 
(1998) som pekar på flera faktorer som påverkar det psykologiska kontraktet, och i ett 
vidare perspektiv även olika anställningsförhållanden. Faktorer som varaktighet, 
omfattning, tydlighet samt grad av frihet påverkar det psykologiska kontraktet. 
 
 
2.5.1 Att bryta det psykologiska kontraktet 
Andersson & Schalk (1998:640-644) diskuterar vad som händer när ett psykologiskt 
kontrakt bryts. Synen på kontraktet skiljer sig åt mellan arbetsgivare och arbetstagare då 
parterna har olika uppfattningar om kontraktets innebörd, rättigheter och skyldigheter. 
Vanligt förekommande är att arbetstagare upplever ett brutet kontrakt i någon form. 
Förändringar i organisationen som påverkar personalstyrkan har visat sig påverka 
personalen så pass att känslan av besvikelse och en minskad tillit till organisationen 
uppstår. Ett brutet kontrakt kan få ytterligare negativa effekter såsom lägre grad av 
lojalitet, upplevelse av otrygghet i anställningen samt lägre arbetstillfredsställelse. 
Beroende på individens syn på kontraktet blir konsekvenserna av ett brutet kontrakt mer 
eller mindre allvarliga. Likaså är det viktigt att identifiera motparten: är det 
organisationen i sin helhet, VD:n eller kanske den närmsta chefen? Vilket det än må 
vara kan det vara avgörande för den andra partens reaktioner gällande det brutna 
kontraktet. Handlar det om ett löfte eller förväntningar? 
 
 
2.6 Konsekvenser av lågt engagemang 
Meyer & Allen (1997:45) anser att anställda som inte vet vad som förväntas av dem 
löper större risk att uppleva en osäkerhet i sin yrkesroll, vilket kan bidra till ett allt lägre 
engagemang. Randall (1987:461-463) skiljer på lägre och högre grad av engagemang 
och dess inverkan på både anställda och organisationen. Ett lågt engagemang kan få 
flera negativa konsekvenser för organisationen i och med att en sårbarhet uppstår. 
Risken för ”whistleblowing” ökar, vilket kan få omfattande påföljder, i form av att 
organisationen får dåligt rykte, minskad omsättning eller förlust av kundförtroendet. 
”Whistleblowing” kan även skada ledningens anseende och ledningens legitimitet kan 
komma att bli ifrågasatt. Om ledningen i en organisation har ett lågt engagemang kan 
detta komma att smitta av sig och tillslut genomsyra hela organisationens inställning, 
attityd samt resultatdel. Ett låga engagemanget kan skapa en ostabil, dysfunktionell 
organisation som påverkar samtliga anställda negativt. Ett sätt att motverka lågt 
engagemang kan vara att dra nytta av människors önskan och inneboende vilja att 
tillhöra, bidra och vara delaktig i en grupp, och på så sätt försöka knyta de anställda till 
organisationen. Organisationen blir på så sätt mer stabil med en trygg arbetsstyrka. 
Dock menar Randall (1987:461-463) att ett allt för starkt engagemang gentemot 
organisationen kan upplevas som ett hinder i individens utveckling i form av att 
exempelvis dess möjligheter till rörlighet minskas. 
 
 
2.7 Faktorer som skapar lojalitet 
Rosanas & Velilla (2003:50-51) refererar till Powers (2000) som menar att en anställd 
är engagerad eller lojal mot en organisation när individen tror på två ting. Det första är 
att den anställda måste tro på det organisationen verkar för och att organisationen bidrar 
med en produkt eller tjänst som underlättar eller löser mänskliga behov. Om 
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organisationen verkar för någonting som hjälper andra, underlättar det för den anställde 
att uppleva känslan av att organisationen är värd tid och arbete. Den andra viktiga 
punkten som Powers (2000) menar skapar lojalitet är att det existerar ett fungerande 
samarbete mellan alla nivåer i organisationen, från chefer till underställda. 
 
Trollestad (2000:189-190) har identifierat två olika inriktningar gällande hur lojalitet 
skapas bland anställda i en organisation. Dessa inriktningar skiljer sig speciellt åt vad 
gäller människosynen. Den första inriktningen handlar om att lojalitet skapas genom en 
stark homogenitet. Lojalitet mot organisationen och dess mål och visioner anses vikigt. 
Synen på anställda som instrument kan vara mer eller mindre uttalad, dock används 
auktoritära medel för att uppnå konformitet. Anställda kan användas som ett verktyg för 
att nå ledningens och organisationens mål. Den andra inriktningen handlar om att 
lojalitet utvecklas initialt ur de anställdas egna upplevelser och förståelse av att arbetat 
inom en och samma organisation under en längre tid. Enligt den här inriktningen 
fungerar inte de anställda lika tydligt som medel för organisationen, utan även som en 
del i organisationen vars välbefinnande utgör ett mål i sig. Homogenitet anses inte 
medföra några fördelar och är därmed inte önskvärt. Förutsättningarna för ökad 
autonomi är större i den sistnämnda inriktningen.  
 
Vidare refererar Trollestad (2000:172-183) till O´Reilly (1991) som anser att lojalitet är 
en egenskap hos den anställde som arbetsgivaren har möjlighet att nyttja, i syfte att 
utöva en högre grad av kontroll. Ett sätt att nå en ökad grad av kontroll är att nyttja 
organisationens värderingar och normer för att styra och kontrollera de anställda. 
Systemet är även ett sätt att säkerhetsställa anställdas lojalitet. O´Reilly (1991) anser att 
det finns en koppling mellan anställdas lojalitet och deras förmåga att prestera, att en 
ökad lojalitet även genererar att anställda ”vill gå en extra mil” för organisationen. 
 
För att förstå hur lojalitet kan användas för att gynna organisationen behövs en 
förståelse kring hur lojalitet utvecklas och vad den innebär. O´Reilly (1991) refererad i 
Trollestad 2000:181-182) har vidare identifierat fyra olika funktioner där lojalitet kan 
skapas ur. Den första funktionen är delaktighet, där den anställde involveras i 
organisationen genom att erbjudas möjligheten att ta större del i beslutsprocesser. 
Delaktigheten främjar känslan av lojalitet och ansvar. Den andra funktionen är ledning 
som symbolisk handling, vilket innebär att en stark företagskultur gynnas av att 
ledningen leder med tydlig hand i enlighet med organisationens värderingar. En viktig 
uppgift ledningen har är att skapa en enhetlig förståelse för alla anställda för att undvika 
förvirring och konflikt internt. Den tredje funktionen är styrd information och isolering, 
där vikten av en homogen arbetsgrupp präglas av samarbete mellan anställda. För att 
stärka gruppen måste den sociala kontrollen ökas genom en styrd 
verklighetsuppfattning, och en reducering av yttre influenser. Den sista funktionen 
O´Reilly (1991) omnämner är mångsidigt belöningssystem, där både materiella och 
sociala belöningar utdelas. En grundtanke gällande belöning är att ”människor gör oftast 
vad de belönas för och inte gör vad de straffas för”. Med detta menar O´Reilly (1991) 
att det är till stor del ledarskapets ansvar att skapa en fungerande och stark 
företagskultur som kan fungera som ett kontrollsystem. Genom systemet kan ledningen 
försäkra sig om de anställdas lojalitet mot organisationen. 
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3. Metod 
 
Vi kommer i detta kapitel redogöra för hur vi har genomfört undersökningen samt hur 
vi har förhållit oss till det empiriska materialet vi insamlat. Initialt diskuterar vi den 
valda metoden och därefter följer ett avsnitt kring intervjuer som tillvägagångssätt. Vi 
redogör därefter kring vårt urval, samt belyser för- och nackdelar kring genomförandet 
av intervjuer. Vi redogör även för hur vi valt att bearbeta materialet. Avslutningsvis 
diskuterar vi kring vår etiska förhållning samt forskningens validitet och reliabilitet.  
 
 
3.1 Val av metod 
För att undersöka arbetsgivares syn på anställdas lojalitet krävdes närhet till 
undersökningsobjekten, det vill säga respondenterna som i detta fall representerar 
arbetsgivaren. Utan närhet hade vi inte kunnat studera hur synen kring begreppet ter sig 
samt varför den gör det. Vi valde ett kvalitativt tillvägagångssätt som skapar en 
möjlighet till fördjupad förståelse genom kring arbetsgivares syn på lojalitet. En 
förståelse som inte har kunnat skapas utan närhet till undersökningsobjekten. Dessa 
samtal, i form av intervjuer, gavs informanterna möjligheten att diskutera deras syn på 
lojalitet. Holme & Krohn Solvang (1997:92) skriver att kvalitativ forskningsmetod 
kännetecknas av närhet till forskningsobjektet. För att förstå situationen individer, 
grupper eller organisationer befinner sig i krävs det att vi försöker komma dem nära. 
Närhet till enheterna i undersökningen är principen för kunskapsutvecklingen i den 
kvalitativa metoden. Forskaren försöker således se företeelsen den studerar inifrån, med 
avsikt att skapa en mer fullständig och djupare uppfattning av det fenomen som 
studeras. 
 
Starrin & Svensson (2008:21-23) anser att huvudsyftet med kvalitativt tillvägagångssätt 
är att urskilja mer eller mindre kända företeelser, synliggöra förändringar, karaktärsdrag 
samt betydelse och mening. 
 
Kvalitativa metoder inriktas främst på förståelse. Forskaren är inte fokuserad på om 
informationen har generell giltighet. Vikten läggs snarare vid att genom olika 
tillvägagångssätt samla in information som dels kan generera en djupare förståelse av 
det problem som studeras och dels kan beskriva sammanhangets helhet som detta ryms 
i. Metodens kännetecknande är närhet till den källa informationen hämtas från (Holme 
& Krohn Solvang 1997:14). 
 
 
3.2 Semistrukturerade intervjuer 
Då vår ambition med vår undersökning var att få en djupare inblick i färre antal 
respondenters åsikter och värderingar valde vi att genomföra intervjuer för att uppnå 
syftet med vår undersökning. Den närhet till undersökningsobjekten, som vi antog 
skulle krävas för att ge förståelse för det område vi ville belysa och analysera, bildades 
genom intervjuer. Intervjuerna genererade samtal mellan undersökarna och 
respondenterna, då respondenterna gavs möjligheter under intervjun att reflektera och 
resonera kring deras syn på lojalitet. Aspers (2011:139) skriver att intervjun kan 
definieras som en samtalsrelation där forskaren försöker förstå den eller dem hon/han 
samtalar med. Samtalet handlar i grunden, för forskaren, om att genom kontakt med 
fältet skapa det empiriska underlaget.  
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Intervjuerna genomfördes på ett semistrukturerat vis, där vi använde oss av på förhand 
formulerade frågor uppställda i en intervjuguide. Valet av denna metod innebar att vi 
kunde följa likartade linjer mellan de olika intervjuerna, vilket gör att vi kunde nå en 
form av ”mättnad” i svarsalternativen mellan undersökningsobjekten. Detta kan öka 
resultatvärdet om de intervjuade har en likartad uppfattning. En nackdel med den 
semistrukturerade intervjuformen kan vara att frågorna inte fångar upp alternativa 
tankar och idéer. För att undvika sådana negativa faktorer gav vi utrymme för övrig 
reflektion och beroende på informantens svar ställdes följdfrågor som inte fanns 
nedtecknade i intervjuguiden. Aspers (2011:143) definierar vad semistrukturerad 
intervju är då han säger att forskaren i detta fall har ett antal tydligt angivna frågor som 
intervjuaren läser upp. Intervjuaren kan även följa upp de svar respondenten ger. 
Genom detta förfaringssätt existerar ett visst utrymme för att generera en fråga-
svardialog. Denna form av intervju anses strukturerad då forskaren själv bestämt vilka 
områden som skall behandlas under intervjun och gjort dem konkreta genom ett antal 
frågor. 
 
Vi upplevde även intervjuguiden som arbetsform som en stor trygghet för oss som är 
relativt oerfarna intervjuare, då intervjuguiden lotsade oss genom intervjun steg för steg. 
Utan den hade vi kunnat ”tappa bort” oss i intervjun. Då samma frågor ställdes till varje 
respondent ville vi skapa en plattform där jämförelser svaren emellan gjordes möjliga. 
Om vi genomfört ostrukturerade intervjuer hade det funnits en risk för att all 
information blivit alltför osammanhängande och därför blivit svår att sammanställa, 
anser vi. Vi saknar erfarenhet som vi anser krävs för den ostrukturerade intervjuformen.  
 
 
3.3 Utformande av intervjuguide   
Intervjuguiden utformades ur den teori vi läst för att uppnå undersökningens syfte. 
Frågorna var kopplade till de frågeställningar vi formulerat. Vi ville skapa frågor som 
inte var ledande i sin form, med syfte att få svar som reflekterade respondenternas 
tankar. Om ledande frågor ställts hade risk funnits för att vi styrt respondenterna att 
besvarar frågorna utefter vårt synsätt, och därför gått miste om respondenternas 
tyckande och tänkande. Vidare undveks ja- och nej frågor, då dessa inte besvara hur och 
varför de tycker på ett specifikt vis. Två olika scenarier användes där respondenterna 
fick ta ställning. Anledningen till utformande av dessa scenarier var att vi ansåg att de 
skulle kunna ge en grund för djupare reflektion och resonemang hos respondenterna.  
 
Intervjuguidens frågor var konstruerade ur olika teman som går att finna i den teoretiska 
referensramen. Exempel på dessa teman var utbytbarhet, tillit och självuppoffring. Vi 
valde att inte avhandla ett tema i taget, då vår tanke var att ibland växla tema för att få 
respondenterna att tänka till. Om vi valt att avhandla tema för tema anser vi att risken 
funnits för ett slentrianmässigt besvarande, där respondenterna inte hade behövt fundera 
och resonera för varje enskild fråga. Vidare kan sägas att växlingen mellan teman kan, 
för både intervjuare och respondent, skapa möjlighet till bekräftelse av det som tidigare 
sagts eller chans till korrigerande svar.    
 
 
3.4 Urval 
Vi valde i vår kvalitativa undersökning att avgränsa oss mot offentlig sektor. 
Anledningen till att vi valde att titta närmare på en verksamhet inom den offentliga 
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sektorn bottnar i att vi initialt, inför starten med denna uppsats, hade en etablerad 
kontakt. Vi redogjorde för kontakten att vi sökte respondenter som hade mångåriga 
chefserfarenheter och erfarenheter av att leda anställda. Anledningen till att chefer 
söktes som respondenter var att dessa individer, enligt vår mening, representerar 
arbetsgivaren och kan uttala sig om synen på lojalitet genom deras erfarenhet. Vår 
kontakt möjliggjorde för oss att genomföra intervjuer med sex personer, som alla hade 
minst tio års erfarenhet av chefs- och ledningsfunktion. De utvalda har olika uppdrag 
inom den verksamhet de är verksamma i. Samtliga respondenter har erfarenhet av 
operativt chefskap för någon enhet. Då vi finner att ämnet lojalitet är ett känsligt och 
komplext ämne ansåg vi att det krävdes att respondenter hade en mångårig erfarenhet, 
för att intervjuerna skulle ge oss tillräckligt med empiriskt material att arbeta med.  
 
 
3.5 Genomförandet av intervjuer 
Inför intervjuerna skickade vi ut ett informationsmail till samtliga respondenter 
innehållande information kring vår undersökning. Vi informerade om vårt valda ämne 
och varför vi valt att undersöka detta ämne djupare. Vidare poängterades att 
respondenternas identitet är skyddad genom hela processen Vi övervägde att i förväg 
skicka ut intervjuguiden utöver den information de redan fått för att ge respondenterna 
möjlighet att reflektera, och tänka till kring den kommande intervjuns ämne. Vi valde 
dock att inte göra detta, då vi ville försöka fånga respondenternas spontana tankar kring 
ämnet. Vi bedömde att respondenterna, med deras mångåriga erfarenheter från 
personalledning, skulle lyckas förmedla sina tankar kring anställdas lojalitet under 
intervjun. Våra förhoppningar var att svaren skulle uppstå ur respondenternas 
spontanitet. 
 
Intervjuerna genomfördes på annan ort. Vår kontaktperson hjälpte oss med att i förväg 
boka ett avsides konferensrum för våra intervjuer. Denna lokal var neutral för 
undersökningsobjekten. Medvetet ville vi träffa respondenterna avsides för att skapa en 
miljö fri från störande telefon och datortrafik, så att de kunde fokusera på intervjun. Den 
avsatta tiden för varje intervju var en timme, som respondenterna blivit informerade om 
tidigare. Vi avsatte medvetet mer tid än vi trodde behövdes för varje enskild intervju, då 
vi ville försäkra oss om att tid fanns för eventuella utdragna reflektioner. Därmed 
undveks eventuell stress under intervjuerna. Om intervjuerna blivit stressfyllda på grund 
av tidsbrist hade både vi i rollen som intervjuare samt respondenten påverkats negativt, 
vilket i sin tur skulle ha kunnat påverka våra data. Intervjuerna tog mellan 40-55 
minuter vilket gav oss extra tid att presentera oss ytterligare och berätta mer om vårt 
projekt. Samtliga intervjuer genomfördes under en och samma dag.  
 
Inledningsvis frågade vi respondenterna om vi fick spela in intervjuerna vilket samtliga 
accepterade. Detta har gett oss möjligheten att gå igenom allt intervjumaterial 
tillsammans. Vi ville även genom ljudupptagning undvika att filtrera bort viktigt 
information från respondenterna, vilket kan ske om man endast för anteckningar vid 
genomförandet av intervjun. Vi transkriberade även allt material, vilket gav oss en 
möjlighet ta del av allt material i både skrift och ljud, samt att fördjupa oss i 
respondenternas svar och ordagrant citera dem i kommande resultatbeskrivning. Citat 
från intervjuerna har vi i viss utsträckning valt att omformulera till skriftspråk. Vi har 
vidare valt att utesluta utfyllnadsord som förekommer i talspråk, exempelvis ”eh”, ”nja” 
och ”liksom”. Kvale (1997:152-153) menar att det är forskarens roll att ta bort 
utfyllnadsord samt att korrigera språket till skriftspråk. Det är en väsentlig skillnad på 
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talspråk och skriftspråk. För att underlätta förståelsen för läsaren bör citaten 
omformuleras till talspråk utan att innebörden förändras.  
 
Vi upplevde under intervjuernas gång en viss problematik kring vårt val att inte skicka 
respondenterna frågor innan intervjun, då respondenterna spontant uttryckte ”svår 
fråga” eller ”oj, vad svårt att svara på”. Detta kan bero på att frågor kring lojalitet inte 
alltid kan besvaras enkelt och rakt. Möjligen hade en grad av förberedelse varit att 
föredra. Genomförande av testintervju hade eventuellt medfört bättre formulerade 
frågor. Dock fanns inte tidsmässiga resurser för ett sådant genomförande. Hade 
respondenterna fått information om vilka frågor som skulle komma att ställas hade de 
eventuellt gett oss svar som i än högre mån varit relevanta för våra teorier. Dock är 
avvägning svår mellan att inte styra respondenterna och att få teoretiskt applicerbara 
data. 
 
Inga andra individer fanns så nära platsen för intervjuerna att de kunde lyssna till 
intervjuerna. Samtliga intervjuer avslutades med frågan om det var någonting de ville 
tillägga utöver de frågor vi ställt, vilket öppnade upp för en kort pratstund. Vi fick direkt 
gensvar från respondenterna kring deras tankar om intervjuns utformning. Pratstunderna 
efter varje avslutad intervju var positiva för oss. Svårigheten för oss som oerfarna 
intervjuare var att hantera situationen när vi var tvungna att utveckla frågor för 
respondenterna, på ett så objektivt sätt som möjligt för att undvika ledande frågor i för 
stor utsträckning. Vi är dock i efterhand nöjda med hur intervjuerna tog form och 
genomfördes, då vi anser oss hanterat de semistrukturerade intervjusituationerna efter 
vår bästa förmåga.  
 
 
3.6 Bearbetning av data 
Analysarbetet inleddes med att vi transkriberade samtliga intervjuer. Transkriberingen 
genomfördes av en och samma person och intervjuerna skrevs ut ordagrant. Vi valde att 
även inkludera alla ord och pauser som på något sätt uttrycker vad som händer under 
intervjun. Ord som exempelvis ”nja”, ”eh” samt ofullständiga meningar transkriberades 
således. Vi ansåg att betoningar i intonationer, pauser och skratt gav intervjun även i 
skriftform en personlig prägel som vi såg ett värde i. Vi eftersträvade att i så stor 
utsträckning som möjligt undvika att skala bort för mycket av respondenternas 
personliga prägel för att inte omedvetet ändra innebörden. 
 
När intervjumaterialet transkriberats ville vi skapa oss en översikt av respondenternas 
svar. För att få den översikten skapade vi kategorier av intervjufrågorna och gick 
därefter igenom respektive kategoris alla svar. Vi förde ut kommentarer i marginalen för 
varje fråga för att lättare kunna skapa oss en översikt av respondenternas svar, för 
respektive fråga. Dessa kommentarer utgjordes av en sammanfattning av samtliga 
respondenters svar. Vidare skrev vi ner dessa sammanfattningar i ett nytt textdokument, 
för att ytterligare underlätta för översikten. Nästa steg i analysarbetet mynnade ut i en 
gemensam diskussion, där vi diskuterade kring respondenternas svar i förhållande till 
teorin. Ur diskussionen uppstod flera idéer kring upplägget och hur vi skulle förhålla 
oss till materialet. Diskussionen resulterade även i att ett antal teman utkristalliserade 
sig genom att vi ställde vår data frågor som: Vad betyder egentligen respondentens 
uttalande? Vad säger egentligen respondenten och varför säger han det? Teman såsom 
kommunikation, regler och självuppoffring blev utgångspunkten för vårt upplägg i 
analysen.  
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Ett exempel på hur ett svar kategoriserades till temat självuppoffring ges av följande 
exempel: 
 
 

 

    
 
 

 
 
   
 
Figur 1. 
 
Vår bearbetning av data har inspirerats av Grounded Theorys angreppssätt gällande 
bearbetning av data. Alvesson & Sköldberg (1994:78) skriver att man inom Grounded 
Theory utgår från data för att skapa kategorier, denna procedur kallas kodning. Genom 
att läsa texten ställer man sig frågan under vilka kategorier data i texten kan placeras. 
Löpande noteras dessa kategorier samt vilka ytterligare data som placeras i dem.  
 
De valda teman är de begrepp som vi fann relevanta för vår frågeställning. Samtliga 
respondenters uttryck och besvarande av frågor kunde dessutom knytas till de teman vi 
valde att användas oss av i resultat och analysdelen, vilket stärkte vårt val att bygga vår 
analys utifrån de utvalda teman. I och med att transkriberingen genomfördes ordagrant 
gick vi tillbaka till råmaterialet för att citera respondenterna i syfte att ge analysen mer 
liv och att även visa en tydlig koppling mellan teori och empiri. Att tillämpa citat var 
också ett sätt för oss att förhålla oss så nära sanningen som möjligt, för att undvika 
eventuella felaktiga tolkningar av respondenternas svar. Vi ansåg att användandet av 
citat ger läsaren möjligheten att ta del av respondenternas uttryck och göra en egen 
tolkning. Då vi har tolkat och kopplat det empiriska materialet till valda teorier, erbjuds 
läsaren genom återgivning av citat att göra detsamma.  
 
Vi ser en styrka i att vi tillsammans genomfört hela processen med att behandla det 
empiriska materialet, med syfte att skapa ett resultat och en analys. Vi har på så sätt 
kunnat använda oss av våra olika infallsvinklar och synsätt, vilket ger resultatet och 
analysen mer vidd. Vi har kontinuerligt använt varandra som bollplank för att utveckla 
vårt resonemang i analysen.  
 
 
3.7 Hermeneutisk tolkning 
Vid tolkningen av våra data, erhållna från intervjuerna, har vi använt oss av 
hermeneutisk tolkningsmodell. Kvale (1997:49-51) skriver att syftet med 
hermeneutiken är att få gångbarhet, samt en gemensam insikt av en texts betydelse och 
mening. Vidare menas att intervjun fungerar som en samverkan om den mänskliga 
livsvärlden, där det muntliga samtalet förvandlas till text som sedan skall tolkas. 

”..avsättande av egenintresse och egoism, tänker inte på mig själv och gör 
inte saker för egen vinning”. . 

Självuppoffring 
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Intervjuformen som forskningsmetod får en dubbel betydelse, där den dels belyser 
dialogen som skapar intervjutexten samt systematiskt beskriver förloppet där texten 
tolkas. Detta kan uppfattas som en upprepning av ett samtal i tal och skrift. Den 
hermeneutiska cirkeln utgörs av att i strävan efter att skapa förståelse, uppstår en 
process där de enskilda delarnas syfte fastställs av textens fullständiga mening. 
Tolkningen av de enskilda delarna kan komma att inverka på den ursprungliga 
helhetsmeningen, som i sin tur kan förändra de enskilda delarnas innebörd. Det som 
beskrivs ovan får en form av en cirkel, en process som kan vara oändlig. Processen 
anses vara av god art då en möjlighet ges till en allt djupare förståelse. 
 
Vi är medvetna om att det inte går att analysera och tolka en text helt objektivt, då vi 
som tolkare besitter en förförståelse som bidrar till att en tolkning och analys går att 
genomföra. Våra erfarenheter såsom världsbild, uppfattning kring människor, samhället 
och till exempel utbildning inverkar på vår syn och även vår förförståelse av text. Med 
detta sagt blir slutsatsen att texten får sin betydelse utifrån vår förförståelse.  
 
 
3.8 Etik 
Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet) 
har antagit ett krav på individskydd för forskningen. Detta har till uppgift att säkerställa 
att hänsyn till medborgarnas intressen tas, för att stärka deras ställning i de fall den är 
svag. Individskyddskravet kan preciseras i fyra allmänna huvudkrav för forskning. 
Dessa krav har vi i vårt arbete med uppsatsen tagit ställning till och förhållit oss till, när 
vi samlat in empiriskt material i form av intervjuer.  
 
Det första huvudkravet är informationskravet, som anger att forskaren skall informera 
de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Vi informerade 
våra respondenter inför intervjun via mail, och vid själva intervjun om vårt syfte med 
intervjun, och att deras deltagande var frivilligt. 
 
Det andra kravet är samtyckeskravet. Enligt detta krav har deltagare i undersökningen 
rätt att själva bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet). Respondenternas 
godkännande och samtycke inför intervju krävdes för att inte bryta mot 
samtyckeskravet. Samtliga respondenter samtyckte då de svarade ja till att delta i 
undersökningen. Varje respondent informerades även om rätten att avbryta intervjun om 
så önskades. 
 
Konfidentialitetskravet uttrycker ett krav där uppgifter om alla individer som ingår i en 
undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall 
förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet). Respondenternas 
identitet är skyddad av oss i den utsträckningen att vi inte utelämnar någon av våra 
respondenters identitet i uppsatsen. Likaså finns inte respondenternas namn nedskrivna 
någonstans, de benämns i stället med ett alias för att säkra konfidentialiteten. Samtliga 
respondenter har getts nya namn, där de nya namnen har nämnts i resultat- och 
analyskapitlet. 
 
Nyttjandekravet är det fjärde och sista kravet. Detta krav anger att uppgifter om 
enskilda endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet). Det empiriska 
material vi samlat in var endast tänkt att användas i vår c-uppsats, därav endast i 
forskningssyfte. Det empiriska materialet, som utgjordes av inspelningar av intervjuer 
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och transkriberingar, förstördes då c-uppsatsen var färdigställd.  
 
3.8.1 Diskussion kring etiskt förhållningssätt 
Det etiska dilemmat vi anser att vi stött på gällande våra intervjuer har främst med 
konfidentialitetskravet att göra. Problemet i vårt fall har varit att vi inte haft möjlighet 
att välja och kontakta våra blivande respondenter direkt. Vi har i stället använt oss av en 
förmedlande kontakt inom samma sektor som våra respondenter. Denna person är den 
enda som känner till de övriga respondenterna utöver oss som intervjuare. Denna person 
har dock inte tillgång till något av materialet och vet inte vem av respondenterna som 
sagt vad.  
 
 
3.9 Validitet 
Validitet anger huruvida forskningen undersöker det den verkligen skall undersöka. För 
att värdera validiteten kan forskaren bedöma sanningshalten i deltagarnas yttranden, 
giltigheten i sina observationer och giltigheten i sina tolkningar. Att inte påverka 
deltagarna ger en högre validitet, då människor uppför sig som de vanligen gör (Fangen 
2011:256). Djurfeldt et al. (2010:104) skriver att validitet avser undersökningens 
teoretiskt och begreppsmässiga relevans, det vill säga hur väl de frågor forskaren 
formulerar ger svar på det han/hon vill undersöka. För att eftersträva en så hög validitet 
som möjligt har vi utgått från teorier när vi konstruerade frågorna till intervjuguiden. 
Frågorna var således formade ur teorier vi fann relevanta för att uppnå vårt 
undersökningssyfte. Genom att tillämpa semistrukturerad intervju, med på förhand väl 
formulerade frågor, har vi strävat efter att i så liten utsträckning som möjligt påverka 
respondenterna i deras besvarande av våra frågor. Dock går det att diskutera vår 
inverkan på respondenterna, då vi fick upprepa frågorna genom att förtydliga eller 
utveckla dem.  
 
Då den kvalitativa undersökningen bestod av intervjuer, där vi som intervjuare 
närvarade, gör att vi vet vilka förhållanden som rådde då intervjuerna hölls och hur 
respondenterna agerade. Respondenterna tog intervjuerna på allvar och visade intresse 
och engagemang då de resonerade och diskuterade vid besvarandet av frågor, vilket gör 
att vi bedömer sanningshalten hög i respondenternas svar. 
 
 
3.10 Reliabilitet  
Reliabilitet kan uttryckas som en fråga om en observatör skulle ha sett och hört samma 
saker och kommit till samma slutsatser (Fangen 2011:271). Reliabilitet svarar på frågan 
hur forskaren mäter (Djurfeldt et al. (2010:104). Patel & Davidson (2003:103) menar att 
reliabilitet i kvalitativ forskning handlar om huruvida frågan lyckas fånga den unika 
situationen och om detta yttrar sig i variationen i svaren. Till skillnad från den 
kvantitativa forskningen är detta viktigare än att alltid få samma svar. 
 
Intervjuerna skedde enligt den struktur vi i förväg planerat för intervjun. Det vill säga, 
trots att vi tillämpade semistrukturerad intervju fick vi förtydliga vissa frågor. Vi höll 
oss nära intervjuguiden vid samtliga intervjuer. Vi anser att det är svårt att nå en hög 
reliabilitet i en intervjuundersökning, då det ofta uppstod en diskussion eller utvikning 
utifrån de ställda frågorna. Detta är en av anledningen till att vi valde intervjuer som 
undersökningsform, för att få höra respondenternas resonemang och tankar kring 
frågorna. Resonemang och tankar kring frågorna hade gått förlorat vid en alternativ 
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metod med kvantitativ ansats. Då vi fick möjligheten att spela in samtliga intervjuer har 
den unika situationen fångats, anser vi. Kroppsspråk, såsom gester etc., har inte fångats 
men väl allt respondenten förmedlat via tal. Att ha möjlighet att återvända till 
intervjuerna, genom att lyssna till inspelningar, gör att ingen talmässig information går 
förlorad. Inspelningsmöjligheten tillhandahåller även dimensionen av fraseringar, 
betoningar etc, vilket ger orden en bättre känsla än om vi endast fört anteckningar. 
 
Dock ställer vi oss frågande till vår egen inverkan på respondenterna i lägen då de bad 
oss utveckla en viss fråga. Vi anser att det är svårt att förhålla sig objektivt i och med att 
vi har förkovrat oss i vårt valda ämne under en längre tid. Vi blev, vid tillfället för 
intervjuerna, varse om problematiken hur man formulerar en fråga för att inte inverka 
eller styra respondenten i en viss riktning. Trots att vi tog ställning till detta när frågorna 
formulerades kunde brister skönjas under intervjuerna. Detta är nog ett oundvikligt 
problem då olika personers förförståelse varierar, vilket den gjorde även inom en grupp 
erfarna chefer, där personalfrågor inte ha varit ovanliga. 
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4. Resultat och analys 
 
I detta kapitel besvaras vår undersöknings frågeställningar med avsikt att uppnå 
undersökningens syfte. Vi besvarar frågeställningarna genom att redogöra resultaten 
av intervjuerna. Dessa resultat kopplas till den teoretiska referensramen, vilket 
genererar analys. Frågeställningarna återges först i huvudrubriker, varefter vi 
redovisar resultat i underrubriker. I underrubrikerna redovisas även våra analyser av 
varje resultat. 
 
 
4.1 Vad är lojalitet och hur yttrar den sig? 
Respondenterna menade att lojalitet är en känsla och attityd som yttrar sig genom 
handling. Att vara lojal innebär att vara pålitlig, att visa hänsyn och ömsesidig respekt 
till både arbetsgivare och arbetstagare, men att vara lojal har också andra innebörder. 
Under intervjuerna uttalade sig respondenterna även om lojalitetens relation till 
självuppoffring och egenintresse, följa organisationens regler och beslut, avvikelser, 
utbytbarhet, ömsesidighet och om lojalitet som instrument att uppnå resultat.  
 
 
4.1.1 Lojalitet – att följa regler 
Under intervjuernas gång framkom svårigheter för respondenterna att definiera vad 
lojalitet är. Begreppet är mångtydigt då det har ett flertal innebörder beroende på vem 
man frågar. Lojalitetens komplexitet gjordes sig synlig från början av den första 
intervjun. Förmågan att hålla sig till den fråga som ställdes, utan att ”glida in” på andra 
områden, var stundtals frånvarande. Dessutom motsäger flera respondenter sig själva i 
sina svar. Ett exempel på motsägelsefullhet ger Greger:  
 

Ja alltså, för mig är det skillnad på… alltså för mig är lojalitet att man är pålitlig. 
Om man ska hitta något ord. Det betyder inte att man är lydig. För det är någonting 
jag ofta tycker man hör att man ska vara lojal, att man inte får säga någonting 
negativt om man tycker någonting annorlunda. 
 

Vid ett senare tillfälle under intervjun menar Greger att närliggande begreppet till 
lojalitet är ”pålitlig… att man sköter sig, att man är laglydig.… svårt att hitta fler 
uttryck.” Han anser alltså att laglydig är ett närliggande begrepp, trots att han i det 
tidigare citat anger att lojalitet inte innebär att man är lydig.  
 
Det mest tydliga är dock att respondenter menar att lojalitet innebär att den anställde 
följer arbetsgivarens regler och beslut. En del uttalande säger ordagrant detta medan 
andra uttalanden vittnar om samma innebörd. Ett ordagrant exempel ger Tyra när hon 
besvarar hur lojalitet yttrar sig: ”Det finns vissa skrivna regler och beslut som man 
måste följa som arbetstagare. Och det är viktigt att man förstår att det här ingår i min 
roll som arbetstagare.” Tyra avser härmed en formell lojalitet då hon hänvisar lojalitet 
till skrivna regler. Att vara lojal är att följa lojalitetsplikten som ingår i det 
anställningsavtal den anställde undertecknar.  
 
Samtliga respondenter säger också att lojalitet är att dela organisationens värderingar. 
Irma sammankopplar innebörden att dela organisationens värderingar med att följa 
regler. Hon säger: ”Lojalitet tycker jag är när man delar de värderingar som företaget 
eller organisationen har… Man är lojal genom att följa de regler och normer som finns.” 
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Frank återger en liknande åsikt då han säger att ”det finns krav på lojalitet, då ska man 
följa regler.” Respondenternas tydliga koppling mellan lojalitet och att följa regler kan 
kopplas till definitionen av lojalitet som går att finna i Ordbok över svenska språket 
(Svenska Akademien 1942). Denna definition anger att vara lojal är att rätta sig efter 
gällande lagar, att vara laglydig och att uppfylla sina rättsliga förpliktelser. I det här 
fallet utgörs lagarna av regler, utformade av arbetsgivaren. Att följa regler är också en 
av de handlingar Powers (2000) refererad i Rosanas & Velilla (2003) anser indikera 
anställdas lojalitet.  
 
Men vad är det då för typ av regler Irma och Frank uttalar sig om? Behöver de vara 
nedtecknade likt den formella lojaliteten eller kan reglerna utgöras av outtalade 
förväntningar? Enligt Isaksson (2001) existerar en outtalad sida av anställningsavtalet 
som berör de oskrivna regler och förväntningarna mellan parterna, som benämns som 
det psykologiska kontraktet. Reglerna som respondenterna avser kan således vara 
outtalade och ej nedskrivna.  
 
Guest (1998) menar att kontraktet inte avser två jämlikar i och med att ett 
anställningsförhållande är mellan en över och underordnad. Dock påverkas inte 
parternas förväntningar på varandra av denna obalans. Kontraktet kan därmed innehålla 
outtalade regler främst från den överordnade parten, arbetsgivaren. Reglerna är ämnade 
för den anställde att rätta sig efter. De outtalade reglerna kan handla om att om den 
anställde uppvisar ett specifikt beteende eller uppfyller vissa krav kan belöning utdelas. 
Belöning i form av löneförhöjning eller kompetensutveckling. Alltså kan det 
psykologiska kontraktet fungera som en motivationsstimulerare.  
 
Avgörande för det psykologiska kontraktets betydelse är den anställdes syn på 
kontraktets värde. Vad det psykologiska kontraktet förtäljer är att det finns andra 
faktorer som påverkar våra handlingar. En anledning att följa arbetsgivarens formella 
och informella, outtalade, regler kan vara ett sätt för arbetstagaren att söka identifiering 
och tillhörighet till organisationen. Det psykologiska kontraktets inverkan på den 
anställdes inställning, att sträva mot organisationens mål, kan även utveckla ett ökat 
engagemang hos individen. Att uppfylla organisationens mål och följa dess regler kan 
således gynna båda parterna.  
 
Meyer & Allen (1997) redogör för att en individs engagemang till en organisation 
bottnar i individens identifiering och emotionella band till organisationen. Detta finner 
vi relevant för vad respondenterna uttryckt under intervjuerna. Genomgående i 
respondenternas svar understryks vikten av att följa regler för att anses lojal, vilket från 
arbetsgivarens perspektiv anses som en indikation på en hög grad av engagemang. Att 
följa regler är att identifiera sig med organisationen, dess syfte och mål. Meyer & Allen 
(1997) påstår att en anställd med högt emotionellt engagemang stannar inom 
organisationen för att han/hon ”vill det”. Vi ser ett samband mellan de olika faktorerna. 
En anställd som söker identifiering med företaget har med största sannolikhet också ett 
större engagemang i att bli en del av organisationen. För att bli delaktig uttrycker våra 
respondenter tydligt vikten av att följa de regler som finns, att acceptera de värderingar 
och normer organisationen har. Meyer & Allen (1997) menar att en individ med ett 
större behov av delaktighet och tillhörighet också kan ses som en större tillgång för 
organisationen, då det exempelvis medför att anställda rättar sig efter direktiv och följer 
regler utan att i för stor utsträckning ifrågasätta. Anställda som visar sitt engagemang 
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uttrycka sin önskan om att stanna kvar inom organisationen, där man också accepterar 
organisationens struktur och regler.  
 
Meyer & Allen (1997) lyfter även upp vad som kan hända om organisationen saknar en 
tydlig struktur. Anställda löper risk att uppleva en osäkerhet i sin yrkesroll, där de inte 
vet säkert vad som förväntas av dem, det kan leda till ett minskat engagemang. I 
organisationen som helhet kan konsekvenserna bli påfallande. Om organisationen vi 
undersökt har en tydlig struktur eller ej kan vi inte uttala oss om. Dock finns 
uppenbarligen regler att följa, vare sig de är nedtecknade eller ej. Dessa regler utgör den 
organisatoriska stuktur Meyer & Allen (1997) syftar till. Irma anser att lojalitet, som 
yttras genom att följa regler, underlättar för arbetstagaren att prestera bättre. Hon säger: 
”lojalitet är viktigt för att man ska göra en bra arbetsprestation, att de mål som 
organisationen har blir lättare att uppfylla om de som jobbar med det är lojala.” 
Organisationens regler, som de anställda har att följa för att anses lojala, ger anställda 
trygghet i sin yrkesroll genom att de vet vad som förväntas av dem. Denna vetskap om 
vad som förväntas av anställda bidrar till ett högre engagemang, vilket förklarar varför 
Irma anser att lojalt uppträdande leder till bättre prestation. Vidare menar Irma, i 
ovanstående citat, att organisationens mål blir lättare att uppfylla om man är lojal. 
Hennes uttalande kan förstås då hon likställer lojalitet med att följa regler. Att följa 
regler är att agera på ett sätt som gynnar organisationen, vilket leder till uppfyllda 
organisatoriska mål. Olles svar liknar Irmas men han tillägger att lojalitet stödjer de 
anställda i sitt arbete mot det fattade beslutet, och även att vara lojal mot funktionen. 
Därmed har båda respondenterna yttrat sig om att lojalitet underlättar för medarbetaren 
att acceptera de förutsättningar som finns på arbetsplatsen. Lojalitet gentemot 
organisationen genererar ett beteende av den anställda som är i linje med 
organisationens önskemål. Lojalitet underlättar även för den anställde att ta till sig 
organisationens mål, värderingar och normer som finns inom organisationen. 
 
En lojal inställning till organisationen avspeglas både i medarbetarens beteende som är i 
enlighet med organisationens önskemål såväl som Medarbetarens lojalitet gentemot 
organisationen underlättar för medarbetaren att ta till sig de mål, värderingar och 
normer organisationen har. Vidare avspeglas medarbetarens inställning även i dennes 
samt att uppvisa ett beteende i enlighet med organisationens önskemål. 
 
Randalls (1987) tankar liknar Meyer & Allens (1997). Hans tankar anser vi vara 
väsäntliga för att förklara varför respondenterna anser att lojalitet är viktigt i 
organisationer. Han framhäver kopplingen mellan lågt engagemang och brister i 
organisationens ledning och styrning. En organisation som drabbas av lågt engagemang 
inleder en ond spiral av händelser, som både får konsekvenser för den enskilde 
individen men även organisationen, internt och externt. Trollestad (2000) refererar till 
O´Reilly (1991) stärker Meyer & Allens (1997) resonemang, då han menar att om 
organisationens ledning styr med stark och tydlig hand, i enlighet med organisationens 
värderingar, eliminerar man utrymmet för att anställda kan uppleva förvirring och 
otydlighet. Med denna kunskap anser vi att organisationen ser vikten av att undvika lågt 
engagemang bland anställda. Organisationen strävar efter att nyttja individens önskan 
om att tillhöra, bidra och vara delaktig i en grupp, för att försöka knyta de anställda till 
organisationen. Ett sätt är att således skapa trygghet för de anställda genom tydliga 
regler. Britt uttrycker att lojalitet kan skapa trygghet, vilket stärker detta resonemang.  
Vidare menar Britt att tydliga regler kring organisationens förväntningar på 
medarbetaren underlättar för den anställde att förhålla sig till sin yrkesroll och de krav 
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som finns. Reglerna skapar en trygghet för den anställde, både i relationen till kunder, 
kollegor, chefer och gentemot organisationen.  
 
Dock finns en annan aspekt, där man väljer att följa regler av en annan anledning än att 
vilja tillhöra. Enligt Hajdin (2005) är att följa regler inte en manifestation av lojalitet, 
om denna handling är sprungen ur en rationell överläggning. Den rationella, 
kostnadsmässiga, överläggningen kan exempelvis uppstå om den anställde känner ett 
underliggande hot om uppsägning om han inte följer reglerna. Att följa regler kan även 
vara en handling som uppstår ur den anställdes emotioner. Stieb (2006) menar att 
lojalitet är en känsla av tillgivenhet gentemot en samling värderingar. Om den anställde 
är tillgiven organisationens värderingar, som utgörs av regler, så blir det praktiska 
uttrycket en lojalitetshandling.    

 
Då arbetsgivaren anser att lojalitet är att följa regler, yttras lojalitet i första hand genom 
en handling, inte en känsla. Dock kan handlingen uppstå ur emotionella band där 
individen, enligt Trollestad (2000), ger av sig själv för att bidra till organisationens 
framgång. Vid en sådan relation mellan arbetsgivaren och arbetstagaren binds parterna 
av den trohet Svendsen (2010) uttalar sig om. Således är handlingen, där regler följs, en 
lojalitetshandling, enligt Hajdin (2005). 
 
 
4.1.2 Lojalitet – ett instrument 
Under intervjuerna redogjordes orsaker till varför anställda visar lojalitet. Olle 
diskuterar enligt följande: 
 

Säkerligen så att man visar lojalitet för att om man inte gör det så får man inte 
betalt. Inte heller någon karriär eller löneutveckling. Tror det är krassa pengar och 
trygghetstermer, att sticka ut och inte anses lojal kan riskera mitt uppehälle. 

 
Olles svar tyder, i enlighet med Hajdin (2005), på att följa regler inte behöver vara ett 
lojalt yttrande. I ovanstående citat framgår att ett hot om uppsägning kan uppstå om 
regler inte följs. Lojalitet, som i det här fallet betyder att följa regler, används således 
som ett instrument att foga de anställda. Lojalitet, i den mening att det skall yttras 
genom att följa regler, är därför någonting som arbetstagaren kan uppleva som ett krav. 
Om inte reglerna följs riskerar den anställde sitt uppehälle. När lojalitet upplevs som ett 
krav från arbetsgivaren uppstår med största sannolikhet en rationell lojalitet hos 
arbetstagare, där de ständigt gör kostnadsmässiga överväganden. Att inte följa regler 
anses kosta för mycket, vilket medför att de fogar sig till arbetsgivarens beslut vare sig 
de vill eller inte. Ett sådant rationellt förhållningssätt gentemot arbetsgivaren går att 
koppla till Meyer & Allens (1997) beskrivning av varaktigt engagemang då en 
uppsägning kan generera en förlust av investerad tid och hårt arbete. Om arbetstagaren 
känner tillgivenhet till arbetsgivarens värderingar upplevs inte reglerna som krav och 
möjligheten ökar hos den anställde att ett emotionellt band till organisationen utvecklas.  
Arbetsgivarens värderingar följs av den anledningen att de stämmer överens med ens 
egna värderingar. 
 
Det finns flera andra uttalanden som vittnar om att lojalitet är ett instrument för att 
uppnå verksamhetens mål och uppfylla dess intressen. Irma anger att ”lojalitet är viktigt 
för att man ska göra en bra arbetsprestation. Att de målen organisationen har blir lättare 
att uppfylla.” Olle säger att ”lojalitet är viktigt för att nå uppsatta mål, viktigt att vara 
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lojal mot beslutet. Illojalitet är kontraproduktivt då man tar ett steg bakåt.” Han menar 
också att ”lojalitet är ett styrmedel för arbetsgivaren genom morötter och piskor”. Frank 
anser att lojala medarbetare handlar i enlighet med de beslut som fattas.  
Lojalitet kan även av arbetstagaren användas som ett instrument att skapa gynnsamma 
arbetsförhållanden och ekonomiska fördelar, enligt respondenterna. Britt säger följande: 
 

Jag tror att den enskilde individen premieras på grund av sin lojalitet genom 
insatser, synsätt eller värderingar av det man gör. Då tjänar även den enskilde 
personen på det i form av eventuellt bättre arbetsvillkor, bättre ersättning eller 
bättre arbetsuppgifter. 

 
Frank yttrar liknande tankar kring lojalitet som instrument. 

 
Jag tror lojalitet gynnar arbetstagaren i den mening att den anställde känner en 
större trygghet i att visa organisationen lojalitet. När han följer regler, ger det 
honom en bekräftelse på att han ”gör rätt” och på så sätt känner sig delaktig och 
bidragande till organisationen. Jag tror också att den anställde hoppas på att få lite 
mer i lönekuvertet för sin lojalitet och arbetsprestation. 
 

Trollestads (2000) teorier kring emotioners roll i lojaliteten gentemot organisationen, 
går att tillämpa till viss del i citaten ovan. Han menar att individen måste bidra till 
organisationens framgång genom att ge av sig själv. Relationen till organisationen 
består av känslor som tar sig uttryck i den anställdes beteende och agerande. De två 
ovanstående citaten indikerar liten omfattning av emotionell koppling till organisationen 
och att den emotionella kopplingen skulle vara anledningen till ett specifikt beteende. 
Snarare betonar respondenterna relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare som 
något kalkylerat, där båda parterna har någonting att vinna på utbytet. Möjligtvis vittnar 
citaten om en potentiell uppkomst av emotionellt engagemang hos den anställde, då 
fogande till arbetsgivarens regler ger honom bekräftelse att han ”gör rätt”. Bekräftelsen 
kan utgöras av en viss typ av bemötande från chefer, som ger upphov till emotionellt 
engagemang hos den anställde. Dock ter det sig att det är den anställde som skall ta det 
första steget till det emotionella engagemangets uppkomst, genom en handling som 
syftar till att gagna arbetsgivaren. Då arbetstagaren uppfyller organisationens beteende 
och prestationskrav gynnas båda parterna. Trollestad (2000) betonar den emotionella 
relationen till organisationen som grund för lojalitet. Respondenterna framhäver 
någonting annat i dessa exempel. Hur pass mycket måste en medarbetare egentligen 
vara emotionellt engagerad för att anses lojal? Finns det ett mellanting mellan 
Trollestads (2000) teori och respondenternas svar? Räcker det att vara emotionellt 
engagerad till en nivå, som sedan kan byggas av upp ett rationellt tänk? Om man 
granskar ovanstående citat ur Hajdins (2005) perspektiv, där han ger exemplet på 1950-
talets hemmafruars ekonomiska överväganden vid giftermål, hindrar inte den 
pengamässiga, instrumentella aspekten i relationen mellan arbetstagaren och 
arbetsgivaren lojalitetens existens dem emellan. 
 
Vidare, gällande lojalitetens instrumentella dimension, gör Tyra följande uttalande: ”För 
arbetstagaren är lojalitet ett instrument för att uppnå arbetstillfredsställelse. Om jag är 
lojal genom att följa beslut så kan det vara i syfte att få någonting tillbaka.” Detta 
uttalande indikerar att anställda inte visar lojalitet enbart i syfte att få ekonomiska 
fördelar. Hajdins (2005) teori om vad som motiverar anställda att ägna sig åt arbete gör 
sig här gällande. Han menar att individen också, utöver pengamässiga skäl, ägnar sig åt 
arbete då det ger social interaktion och/eller lärande.  
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Greger ger exempel på hur han anser att lojalitetens egenvärde ger sig uttryck: 
”egenvärdet i lojalitet är nog det här att tillhöra en grupp, en grupptillhörighet. Jag tror 
det har väldigt mycket att göra med att må bra tillsammans.” 

 
Meyer & Allen (1997) menar att arbete ger möjlighet att utveckla nya talanger, att 
utmanas, att få samarbeta med andra människor samt möjligheten att få bidra till något 
större. Dessa möjligheter är bidragande faktorer till det Tyra väljer att benämna 
arbetstillfredsställelse.  Greger syftar till värdet att tillsammans med andra åstadkomma 
någonting, och att det i sin tur skapar positiva emotioner för både individen och 
gruppen.  
 
Gregers uttalande om värdet av grupptillhörighet förstärks av Kobasa et al. (1982) 
teorier, som Meyer & Allen (1997) refererar till. Kobasa et al. (1982) menar att 
människan har ett inneboende behov av att vara engagerad, och som enligt Greger också 
är en anledning till att den anställde visar lojalitet. Alltså finns det en varierande 
uppsättning av infallsvinklar varför en arbetstagare visar lojalitet.  
 
 
4.1.3 Lojalitet – en fråga om självuppoffring  
Att följa regler är ett tecken på självuppoffring, då den anställde avsätter sitt 
egenintresse och handlar i enlighet med organisationens intresse. Respondenterna har 
olika förhållningssätt till självuppoffrande i relation till lojalitet, dock anser samtliga 
respondenter att självuppoffrande är en del av att vara lojal.  
 
Greger menar att lojalitet är viktigt då den medför avsättande av egenintresse och 
egoism, där man som anställd inte tänker på sig själv och inte agerar för egen vinnings 
skull. Avsättande av egenintresse är innebörden av självuppoffrande, Gregers uttalande 
vittnar således om att lojalitet innebär att den anställde självuppoffrar. Frank anser, i 
likhet med Greger, att den lojale anställde avsätter sitt egenintresse. Han säger: ”för att 
vara lojal ska man inte agera för att själv vinna på det, utan rätta sig efter 
organisationens mål genom att följa de regler och beslut som finns på arbetsplatsen”.  
 
Att som anställd söka nytt jobb utanför organisationen tyder på en handling som styrs 
av egenintresse. I stället för att stanna kvar inom organisationen väljer arbetstagaren att 
söka nya möjligheter hos en annan arbetsgivare. Högre lön eller andra förmåner bidrar 
till det rationella, kostnadsmedvetna överläggandet. Den anställde sätter således sitt eget 
intresse framför organisationens när han söker nytt jobb. Intressant är att respondenterna 
anser att självuppoffring är en del av lojaliteten, samtidigt som de inte anser att söka 
nytt jobb utanför organisationen har med lojalitet att göra. 
Tyra uttrycker sina tankar kring en anställd som söker nytt arbete utanför 
organisationen.  

 
Jag tycker det är positivt att en arbetstagare söker arbete utanför organisationen, 
varje individ är unik och behöver utvecklas. Tycker det är positivt att man kommit 
så långt att man kan tänka sig ett annat jobb för att man känner sig färdig där man 
är.  Heller det än att vara kvar och inte trivas, inte känna någon utveckling i arbetet, 
för då tror jag man tappar lojalitet också. 
   

Tyras kommentar vittnar om att organisationen främjar anställdas utveckling, även om 
det innebär att medarbetaren byter arbetsgivare. Greger uttrycker liknande tankar. 
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Att en anställd söker arbete utanför organisationen tror jag inte har med lojalitet att 
göra alls. Det har med att man vill utvecklas själv, det är ett personligt val. Kanske 
mer med hur man gör det som kan ha någonting med lojalitet att göra. Om det är 
smussel eller kommer fram i efterhand, eller om man inte skött det på ett schysst 
sätt. Återigen den här pålitligheten. Tvärtom så är det väl så här att i professionella 
organisationer som jag befinner mig i så är det inte något konstigt att man letar 
karriärsvägar, horisontellt. Man hittar en tjänst någon annanstans och sen kommer 
man tillbaka.  
 

Rosanas & Velilla (2003) refererar till Powers (2000) som anser att offrande av 
personliga mål för att nå företagets mål är en indikator för lojalitet. Synen på vad 
innebörden av att anställda byter arbetsgivare skiljer sig åt mellan Powers (2000), Tyra 
och Greger. Respondenternas svar visar ett vidare perspektiv gällande synen på 
anställdas lojalitet, där egenintresse i ett visst perspektiv kan förenas med lojalitet. 
Greger menar på att det är fullt naturligt att anställda söker sig till andra organisationer 
och får ytterligare kompetens. Om relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare i 
grunden är god, ökar chansen att den anställde kommer tillbaka till organisationen med 
nya kunskaper. Dessutom säger han att byta arbetsgivare har med viljan att utveckla sig 
själv att göra. Att utveckla sig själv är av egenintresse och kan således inte ses som ett 
självuppoffrande. Vid självuppoffring stannar den anställde för att först och främst av 
anledning att utveckla organisationen, inte sig själv. Enligt Hajdin (2005) är denna typ 
av relation, där de anställda ser organisationen som utbytbar och organisationen ser de 
anställda som utbytbara, inte en relation som kännetecknas av lojalitet. Hajdin (2005) 
menar att något man är lojal mot inte kan utbytas mot en liknande enhet, vilket i det här 
fallet innebär att om man är lojal mot sin arbetsgivare utesluts att den anställde byter till 
en annan liknande arbetsgivare och vice versa. Däremot kan arbetsgivaren och 
arbetstagaren ses som utbytbara om båda parter ser den andra parten som enbart källa 
för ekonomisk utdelning. Olle intar ett sådant perspektiv när han diskuterar kring 
utbytbarhetens och egenintressets förhållande till lojalitet. Han anser att då anställda 
verkar på en marknad, där deras arbetskraft går att köpas, innebär byte av arbetsgivare 
ett naturligt inslag i arbetslivet. Därför har inte att lämna organisationen något med 
lojalitet att göra. Olle säger: 

 
Om en arbetstagare söker arbete utanför den egna organisationen ser jag det varken 
som lojalt eller illojalt. Lojaliteten hade varit större om medarbetaren pratat med 
chefen kring sina tankar att söka nytt arbete. Eventuellt går det att hitta lösningar 
för att den anställde ska kunna fortsätta arbeta kvar på arbetsplatsen. Om det inte är 
yttre faktorer som styr, jag kan inte jobba här för att min man jobbar i Norge t.ex. 
då är det yttre faktorer som inte är påverkningsbara egentligen. Men jag ser det lite 
som fotbollstränare. I division tre hittar man en talang, talangen utvecklas och 
någon köper honom i division ett och så vidare…. Det är en handel av tjänster 
beroende på marknad, så man kan inte se det som illojalt om någon vill klättra 
vidare. 
 

Även Britt är positivt inställd till att anställda byter arbetsgivare då organisationen får in 
nya impulser och nytt tänk genom de nyanställda, som ersätter de anställda som väljer 
att lämna organisationen. Det är positivt om någon anställd vill pröva sina vingar inom 
en annan verksamhet. Om organisationen varit en bra arbetsgivare kommer den 
anställde tillbaka med ytterligare erfarenhet, anser hon.  
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Då respondenterna har en positiv inställning till anställdas mobilitet, där de byter 
arbetsgivare, kan denna inställning ses som grund för uppkomsten av lojalt agerande 
från arbetsgivarens sida. Om de anställda uppmuntras att byta arbetsgivare när så 
önskas, avsätter organisationen sitt egenintresse. Den anställdes intresse av att byta 
arbete prioriteras före organisationens intresse att uppnå satta mål. Detta ger ett 
ömsesidigt självuppoffrande, där arbetsgivaren självuppoffrar sig genom att uppmuntra 
mobilitet och den anställde självuppoffrar sig genom att följa regler. Enligt Duska 
(2004) kräver lojalitet ömsesidighet, där båda parter är lojala mot varandra genom att 
exempelvis överskrida sina egenintressen. Ur detta perspektiv agerar båda parter på ett 
sätt som uppfyller Duskas (2004) kriterier för en lojal relation.   

 
 

4.1.4 Lojalitet – en fråga om kommunikation 
Respondenterna betonar vikten av kommunikation. De menar att ett lojalt beteende är 
att vädra sina åsikter när så behövs, exempelvis vid missnöje eller då något inte fungerar 
på arbetsplatsen. Att vädra sina åsikter kan innebära att vara kritisk mot arbetsgivaren, 
vilket tillåts. Det viktiga är hur kritiken framförs och till vem den framförs. Dessa 
faktorer blir avgörande för om kritiken är avsedd att utveckla eller skada organisationen. 
Respondenterna uttrycker att kommunikation har ett stort värde på fler än ett sätt för 
individen såväl som för organisationen.  
 
Kommunikation skapar och uppmuntrar anställda till delaktighet i sitt arbete och i 
organisationen. Delaktigheten öppnar upp möjligheten för anställda att påverka 
organisationen med förslag på förändringar för att förbättra organisationen. 
Delaktigheten skapar även en större förståelse för hur organisationen fungerar och 
därmed ökar den anställdes känsla av värdefullt arbete. Kommunikation blir således en 
viktig del i det som binder ihop arbetstagare och arbetsgivare. 
 
Britt ger sin syn på vikten av kommunikation i förhållande till lojalitet. Hon berättar: 
 

Tycker lojalitet betyder att man är öppen, att man känner att det finns en tillåtande 
atmosfär. Både för positiva och negativa frågor. Att man känner att det är okej att 
säga till när saker och ting fungerar och inte fungerar. Lojalitet är viktig av den 
anledning att man ska känna sig trygg med saker som man inte tycker fungerar. 
Den öppna atmosfären ger en utveckling, om man vågar tala om att det här inte 
fungerar optimalt eller att det här inte är okej, eller så… så leder det till någonting 
positivt. Utvecklande för både organisationen och den anställde. Känner man att 
det är en bra arbetsplats som man är en del av så tror jag att det gör att man känner 
lojalitet. Då vill man vara med och påverka och utveckla.   
 

 
Vad Britt talar om är att det är accepterat att framföra åsikter som både är positiva och 
negativa så länge kritiken är avsedd att på något sätt utveckla, bidra samt gynna 
organisationens intresse. Trollestad (2000) menar att en organisation kan använda sig av 
anställdas lojalitet för att förhöja graden av social kontroll genom att använda sig av 
organisationens värderingar och normer för att påverka de anställda. Britts uttalande 
tyder på att ett öppna klimatet främjar både arbetstagaren och arbetsgivaren. 
Arbetstagaren upplever en tillåtande atmosfär gällande kommunikationen inom 
organisationen, där arbetsgivaren har möjlighet att nyttja arbetstagarens idéer och tankar 
på hur organisationen kan förbättras. Med detta sagt, kan organisationen påverka och 
styra hur kommunikationen ska se ut och fungera. 
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Trollestad (2000) anser att en emotionell anknytning till organisationen stärks genom att 
organisationen främjar kommunikation. Den emotionella anknytningen ökar 
medarbetarens känsla av delaktighet i utvecklingsarbetet inom organisationen om det 
ges utrymme för den anställde att yttra sina åsikter. Ett sätt för organisationen att skapa 
en öppen atmosfär kan vara genom att uppmuntra anställda till att framföra sina åsikter.  
Ett sätt att främja åsikter och idéer utgörs av uppsatstävlingar och idétävlingar som 
organisationen anordnar, där priser utdelas. Att bidra till organisationen genom tankar 
och idéer utgör en del i att vara lojal. Dessa tävlingar anordnas med syfte, förutom att 
skapa emotionellt engagemang genom delaktighet, att utveckla verksamheten.  
 
Att utveckla verksamheten utgör en viktig del av kommunikationen, som är en del av att 
vara lojal. Britts uttalande antyder utvecklandets stora roll i kommunikationen. Franks 
uttalande gör gällande att han delar Britts syn: 
 

Att kunna framföra sin åsikt till arbetsgivaren, alltså chefer, är viktigt. Den 
anställde måste kunna känna att han kan göra det utan att bli bestraffad. Åsikter 
måste uppmuntras, för det är åsikterna som bidrar till en bättre organisation. De 
anställda är mer insatta i sina arbetsuppgifter och därför är de experter på sina 
områden. Vem vill inte ha ett expertutlåtande? Men det viktiga med att framföra 
åsikter är att de bidrar till verksamheten, inte bara ha åsikter som kan liknas med ett 
allmänt klagande.  
 

Hirschman (2008) beskriver varför anställda väljer att protestera, göra sin åsikt hörd. 
Målet med att framföra sin åsikt, istället för att lämna organisationen, är att förändra och 
förbättra organisationens tjänster. Att protestera kan också vara ett sätt att förbättra 
arbetsförutsättningarna, vilket i sin tur förbättrar organisationen då anställda uppnår 
tillfredsställelse på arbetsplatsen. Framförande av åsikter kan tyda på det emotionellt 
engagemang Meyer & Allen (1997) avser, där den anställde är emotionellt bunden till 
arbetsgivaren. Arbetstagarens eftersträvar att bidra till organisationens utveckling och 
förbättringsarbete, samtidigt som medarbetarens egna arbetsposition kan gynnas av 
agerandet. Denna vilja att förbättra organisationen är en lojalitetshandling enligt 
Svendsen (2010), där organisationen förtjänar och erhåller lojalitet genom en gåva med 
syfte att hjälpa. Dock kan framförandet av protest ses ur ett annat perspektiv. Hirschman 
(2008) menar att protestera kan utgöra det enda alternativet för arbetstagaren, då han 
inte har möjlighet att avgå. Den hårt konkurrensutsatta arbetsmarknaden Hajdin (2005) 
och Isaksson (2001) beskriver ger inte arbetstagare lika stora möjligheter att avgå. Ur 
detta perspektiv kan vädrandet av åsikter och protesterande visa tecken på de 
engagemang Meyer & Allen (1997) benämner varaktigt eller normgivande 
engagemang. Dock uppmuntrar organisationen för vår undersökning vädrandet av 
åsikter.  
  
Vidare redogör respondenterna för kommunikationens betydelse i relation till ett lojalt 
beteende, då de anser att lojalitet har med hur man pratar om organisationen samt med 
vem man pratar. Vikten av hur anställda pratar om organisationen görs tydlig, då 
respondenterna uttrycker sina tankar kring huruvida lojaliteten mot organisationen 
sträcker sig utanför arbetstid. Irma säger: 
 

Jag tycker det är väldigt tråkigt om man är på någon bjudning med personer från 
samma yrken och även med andra, att man då pratar illa om sin egen organisation 
och gör ner den. Det tycker jag är illojalt. Har man behovet av att pysa på det sättet 
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så får man träffa dom som finns i samma organisation som har behovet, för det är 
klart att folk får ha lite vanligt pys. 
 

Olle redogör för sin syn på hur lojaliteten mot arbetsgivaren yttrar sig utanför arbetstid: 
 

Lojaliteten är viktig utanför arbetstid, jag ska kunna känna mig stolt över mitt 
arbete och kunna prata väl för varan. Lojalitet visas genom hur jag väljer att 
benämna arbetsgivaren i andra sammanhang. 
 

Gregers uttalande liknar Irmas och Olles. Han säger: 
 

Lojalitet yttrar sig i sättet att prata om organisationen. Det har med en attityd till 
mitt jobb att göra, att när jag går till jobbet är jag en person men när jag går 
härifrån är jag en helt annorlunda. Utan det ligger i att må bra, vara stolt över det 
man gör och att det jag gör betyder någonting. Det skapar hos mig någonting som 
gör att jag kan vara stolt över mitt jobb som gör att jag pratar om organisationen på 
ett visst sätt. 

 
Tyra resonerar enligt följande: 
 

Tycker det är viktigt som anställd att tänka på hur och vad samt till vem man pratar 
om sin arbetsgivare i alla lägen. Man behöver inte alls i alla lägen prata gott om sin 
arbetsgivare, men man ska heller inte vara allt för negativ. Hur man beter sig 
uttrycker man även med orden, de hör ihop. 

 
Ovanstående citat åskådliggör kommunikationens omfattning. Irmas uttalande indikerar 
att all typ av kommunikation inte anses lojalt av arbetsgivaren. Vad man talar om och i 
vilket sammanhang pratet förekommer är avgörande för huruvida den anställde agerar 
lojalt mot arbetsgivaren eller ej. Irma säger att det är okej att ”pysa”, dock skall 
”pysandet” riktas mot rätt personer i det rätta sammanhanget. Gränsen för vad som 
accepteras eller inte, gällande hur man talar om organisationen, skiljer sig till viss del 
beroende på vem av respondenterna som tillfrågas. Respondenterna är dock överens om 
att lojalitet innefattar hur man väljer att benämna organisationen för utomstående, det 
vill säga människor som inte är anställda inom organisationen.  
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4.1.5 Figur över vad lojalitet är och hur den yttrar sig 
Nedanstående figur illustrerar vad undersökningen visar att lojalitet är och hur den 
yttrar sig. Den stora ringen illustrerar lojalitet, där de små ringarna illustrerar vad 
begreppet lojalitet består av. Figuren hierarkiserar inte beståndsdelarna, vilket innebär 
att varje beståndsdel ej rangordnas eller ges större betydelse än någon annan 
beståndsdel. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 2. 
 
 
4.2 Hur skapas lojalitet? 
Olle menar att lojalitet uppstår initialt genom att människan är av social natur, som 
gärna vill vara med i sociala sammanhang och tillhöra en arbetsgemenskap. För att 
tillhöra en gemenskap underlättar ett icke avvikande beteende, där man ”sticker ut” i så 
liten utsträckning som möjligt. Vidare menar Olle att som arbetstagare måste man, i 
syfte att överrensstämma med resten av gruppen, acklimatisera sig till organisationens 
kultur och klimat. Trollestads (2000) teori om att lojalitet skapas genom en stark 
homogenitet, där anställda är likartade, kan appliceras på Olles utsago. De anställda 
påverkar varandra genom sina handlingar och beteenden. För att få vara en del av 
arbetsgemenskapen anpassar den anställde sig efter vad som krävs för att få vara en del 
av denna gemenskap. Ett sådant anpassande är att visa arbetskollegorna och 
verksamheten engagemang. Om lojalitet innebär att följa regler följer den anställde 
reglerna, då kollegorna gör det. Att vara lojal är således, ur detta perspektiv, ett aktivt 
val arbetstagaren gör. Lojalitet skapas främst ur ett rationellt tänkande, då individen 
inser att ett icke lojalt beteende innebär stora kostnader i form av utanförskap. Meyer & 
Allen (1997) refererar till Kobasa m.fl. (1982) som anser att människan har ett behov av 
att tillhöra. Motsatsordet till engagemang är isolering, vilket strider mot människans 
natur. Den anställde vill alltså inte drabbas av isolation, den vill visa engagemang och 
vara en del av gemenskapen, enligt Olle. 
 
Vidare anser Olle att lojalitet uppstår vid anställningstillfället. Genom att teckna ett 
anställningsavtal, säger den anställde att han vill utföra arbetet, det vill säga utföra det 
som ryms inom ramen för organisationens verksamhet. Genom att utföra arbetet erhåller 
den anställde ekonomisk ersättning. Olle anser alltså att den ekonomiska ersättningen 
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spelar roll i uppkomsten av lojalitet. Dessutom anser han att viljan att utföra 
arbetsuppgiften bidrar till skapande av lojalitet.  
 
Irma anser att ett system av regler skapar lojalitet. Reglerna skapar trygghet och rättvis 
behandling, då reglerna har till uppgift att se till att anställda inte särbehandlas genom 
exempelvis bättre privilegier. Hon säger: 
 

Lojalitet skapas genom att det finns regler och ett system, ett strukturellt system 
som alla efterföljer. Att den anställde kan känna en trygghet i att bli behandlad på 
ett rättvist sätt, ett schysst sätt i förhållande till sina kollegor. Att man inte bygger 
in systemet, så att vissa får mer eller bättre privilegier. Tror att det är väldigt basalt 
det här med människans trygghetsbehov, att om jag får mitt trygghetsbehov 
tillfredsställt och att man blir schysst behandlad då tror jag även att man känner 
lojalitet mot sin organisation. Men märker man att det är tvärsom, att det inte spelar 
någon roll vad jag gör, för att ingen bryr sig om mig eller vad jag gör. Eller att det 
finns en annan agenda på nått sätt som gäller vissa, är underminerande. 

 
Irmas uttalande är intressant då det jämförs med Britts redogörelse, där Britt tror att den 
anställdes lojalitet premieras. Enligt Britt tjänar den enskilde på ett lojalt agerande i 
form av eventuellt bättre arbetsvillkor, bättre ersättning eller bättre arbetsuppgifter. Britt 
resonerar kring hur lojalitet skapas och upprätthålls: 
 

Som medarbetare måste man få någonting tillbaka, att det är så här… För det första 
måste man förklara innebörden och att få någon form av uppskattning, någonting 
tillbaka. Gör jag på det här viset så vinner jag vissa fördelar med det. 

 
Irmas och Britts uttalanden är motsägelsefulla. Irma anser att lojalitet skapas då 
anställda upplever rättvisa förhållanden, där rättvisa är att erhålla samma privilegier 
som andra anställda. Britt pekar på raka motsatsen, organisationen skapar lojala 
arbetstagare genom att erbjuda den anställde bättre lön och arbetsvillkor, vilket kan 
likställas med särbehandling, vid lojalt uppträdande. Britts uttalande kan kopplas till 
Trollestads (2000:181-182) referering av O´Reilly (1991). O´Reilly (1991) anser att 
lojalitet kan uppstå ur ett mångsidigt belöningssystem, där både materiella och sociala 
belöningar delas ut. Han redogör för en grundtanke gällande belöning; ”människor gör 
oftast vad de belönas för och inte det de straffas för”. När Britt anger att ”medarbetaren 
måste få någonting tillbaka” avser hon det som O´Reilly (1991) kallar materiella eller 
sociala belöningar. Lojalitet skapas således genom att den anställde vinner fördelar 
genom ett lojalt agerande, menar Britt. Lojalitet mot organisationen kan därför uppstå ur 
ett rationellt och kostnadsmässigt övervägande. Ett sådant övervägande kan i detta fall 
förstås genom Duskas (2004:253) resonemang, där han anser att det är pengar som 
binder samman organisationen. Då målet för både arbetsgivaren och arbetstagaren är 
pengamässig vinst agerar båda parter så att vinst uppnås. Den anställde inser att 
organisationen belönar lojalt agerande, vilket medför att han handlar i enlighet med vad 
som anses vara lojala handlingar för att generera egen vinst. Britts uttalande tyder på att 
vara lojal främst innebär att handla, agera på ett lojalt sätt. Hon uttrycker det tydligt då 
hon yttrar ordet ”gör” i ovanstående citat, att göra är att handla. Irma, däremot, pratar 
mer om lojalitet som en känsla. Vid schysst behandling känner man lojalitet mot sin 
organisation, anser hon. Irmas och Britts syn på hur lojalitet skapas skiljer sig således. 
Irma anser att lojalitet skapas genom att den anställde på något vis känner för 
organisationen, vilket tyder på att relationen mellan parterna utgörs av emotionell 
bindning. I en sådan relation skapas därför det vi i den teoretiska referensramen nämner 
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som emotionell lojalitet. Den typ av lojalitet Britt redogör för anser vi däremot tillhöra 
den rationella lojaliteten.       
 
Greger anser att lojalitet uppstår i relationer mellan kollegor samt arbetstagare och 
arbetsgivare. Kommunikationen parterna emellan är av stor vikt, där både positiv och 
negativa kritik framförs utan att det anses stötande eller avvikande. Gregers uttalande 
visar att lojaliteten kan skadas genom att någon part ”läcker” information som delgivits 
i ett förtroende till den andra parten. Om det sker, är tilliten borta och svårt att reparera. 
Speciellt skadligt är det om en chef är den person som bryter förtroendet. Vidare 
poängterar Greger betydelsen av tillit till chefen i skapandet av lojalitet mot 
organisationen. Greger säger: 
 

Skapandet av lojalitet har med relationer på en arbetsplats att göra. Genom att man 
uppfattar att det jag gör är bra och att någon ser det, att få både positiv och negativ 
kritik, att det är okej att tycka annorlunda. Det är i den typen av relationer lojalitet 
uppstår. Jag tror det är ett oerhört stort chefsansvar i det här. Låt oss säga att du 
behöver berätta för din chef att det hänt saker, kan vara i familjelivet eller 
någonting annat, om det på något sätt skulle vara så att chefen använder det här och 
att det sipprar ut åt något annat håll. Då tror jag det är fullständigt kört att prata om 
lojalitet. För då har man en chef som är illojal, som man inte kan lita på. Så 
cheferna har ett stort ansvar i att visa att dom står för det dom säger. Att man kan 
lita på chefen, och att chefen inte missbrukar förtroendet. 

 
Gregers uttalande vittnar om att det inom relationen, där lojalitet skapas, finns 
förväntningar på hur man kommunicerar. Hans exempel belyser den anställdes 
förväntningar på chefens agerande. Dessa förväntningar är inte angivna i 
anställningskontraktet, de tillhör snarare det psykologiska kontrakt som Isaksson (2001) 
anser existera mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det psykologiska kontraktets 
innehåll och förväntningar är subjektivt, där dess innehåll skiljer sig från person till 
person. I Gregers fall förväntar sig den anställde en pålitlig chef som inte missbrukar 
förtroendet. Nivån på den anställdes förväntningar blir avgörande för betydelsen i det 
psykologiska kontraktet mellan parterna.  
 
Respondenterna återkommer under respektive intervju till att det finns en relation 
mellan lojalitet och förtroende, och att lojalitet uppstår ur ett förtroende. Ett givet 
förtroende från chefen och organisationen till den anställde kan leda till att den anställde 
inleder processen att utveckla lojalitetskänslor. Ett ökat förtroende kan av den anställdes 
anses som en möjlighet till utveckling, och en högre grad av tillfredsställelse i sitt 
arbete. Trollestad (2000) menar att relationen mellan en anställd och organisationen är 
en aktiv process i ständig rörelse. Processen bidrar till medarbetarens förhållande till 
organisationen och dess mål och värderingar. I och med den ständigt utvecklande 
relationen mellan parterna påverkas och förändras även den anställdes förväntningar på 
det psykologiska kontraktets innebörd. 
 
Det psykologiska kontraktet mellan arbetsgivare och arbetstagare är enligt Andersson & 
Schalk (1998) diffust, konsekvensernas omfattning av ett brutet psykologiskt kontrakt är 
ytterst subjektivt. Dock kan konsekvenserna komma att påverka både den anställde och 
organisationen. Greger uttrycker att om förtroendet bryts går lojaliteten och tilltron 
förlorad, vilket tyder på att chefen har ett stort ansvar gällande att förvalta den 
anställdes förtroende. Gregers uttalande, där han pratar om en illojal chef, stämmer väl 
överrens med Andersson & Schalks (1998) teori kring kontraktets konsekvenser, där ett 
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brott mot det psykologiska kontraktet kan leda till en omfattande besvikelse och 
minskad tillit till organisationen som påverkar individens lojalitetskänslor. 
 
Rosanas & Velilla (2003) refererar till Powers (2000) som anger att en anställd är lojal 
om han tror det råder ett fungerande samarbete mellan anställda, chefer och 
underställda. Ett fungerande samarbete utgörs av förtroende mellan parterna. Om inte 
den anställde känner förtroende och har tillit till organisationen, representerad av hans 
chef, finns heller ingen lojalitet mot organisationen. Om den anställde delger privat 
information till sin arbetsgivare, där förtroendet förvaltas på ett sätt som stämmer 
överrens med arbetstagarens psykologiska kontrakt, kan detta bli startskottet för en 
utveckling av förtroende och tillit. Ett ökat förtroende till chefen ökar även 
lojalitetskänslorna gentemot organisationen. Rosanas & Velilla (2003) påstår att den 
individ eller part som erhåller tillit, förtroende från en annan part per automatik 
förvaltar förtroendet och svarar med lojalitet. Ur detta perspektiv skapar den typ av 
kommunikation, Greger anger, lojalitet, där den anställdes förtroende genererar en 
arbetsgivare som är lojal mot arbetstagaren. Således har begreppen tillit och lojalitet en 
relation till varandra och är därav beroende av varandra. Därmed går det inte att känna 
lojalitet gentemot en chef eller organisation om inte det finns ett förtroende, en tillit 
mellan parterna. 
 
 
4.2.1 Figur över hur lojalitet skapas 
I nedanstående figur visualiseras olika faktorer och handlingar som enligt 
undersökningen leder till att lojalitet skapas. De rektangulära rutorna till vänster i 
figuren illustrerar faktorer som leder till att lojalitet skapas. Faktorerna rangordnas ej, 
vilket innebär att ingen av faktorerna är viktigare än någon annan faktor för skapandet 
av lojalitet. Dessutom kan varje enskild faktor leda till lojalitet, samtliga faktorer 
behöver därför inte samverka och samtidigt existera för att skapa lojalitet. 
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5. Sammanfattade diskussion 
 
5.1 Slutsatser 
Under vår undersökning har vi besvarat frågan: Vad är lojalitet och hur yttrar den sig? 
Här redovisas vårt resultat: 
 
Lojalitet innebär enligt respondenterna till stor del att följa arbetsgivarens regler och 
värderingar. Ramverket för reglerna utgörs av lojalitetsplikten som förtydligas i 
anställningsavtalet. Utöver lojalitetsplikten tillkommer organisationens egna regler, 
värderingar och normer, införda av arbetsgivaren. Dessa regler kan vara outtalade och 
utgör en del av det psykologiska kontrakt som existerar mellan arbetsgivare och 
arbetstagare, vilket respondenterna tydliggör då de menar att vara lojal är någonting mer 
än att följa lojalitetsplikten. Därmed blir innebörden av att vara lojal komplex och 
mångfacetterad, då det psykologiska kontraktet är subjektivt så till vida att varje individ 
har egna förväntningar på vad det psykologiska kontraktet skall innehålla.  
 
Vidare är lojalitet ett instrument för både arbetsgivare och arbetstagare att skapa 
fördelar för båda parter. Respondenternas besvarande av intervjufrågor tolkas som att 
handlingen att följa arbetsgivarens regler är ett aktivt och rationellt val som 
arbetstagaren gör. Dock kan följande av regler även vara sprunget ur arbetstagarens 
emotionella band till organisationen. Det rationella valet kan enligt respondenternas 
svar bottna i ekonomiska avsikter, där arbetstagaren mer eller mindre känner sig 
tvungen att uppvisa ett lojalt beteende för att inte äventyra sin anställning. Den anställde 
ser även möjligheter att premieras i form av löneförhöjning eller avancemang inom 
organisationen, genom att bete sig lojalt i enlighet med organisationens önskan. 
 
Ytterligare en anledning till att anställda följer organisationens regler är att den 
anställde vill identifiera sig med organisationens mål och syfte. Identifieringen kan leda 
till en ökad trygghet och ett ökat engagemang för verksamheten. Respondenterna 
betonade vikten av att följa organisationens regler, normer och värderingar för att vara 
delaktig. 
 
Genom tydlighet kring organisationens ramar och regler, omsluts de anställda av 
trygghet. En trygghet som innebär att de anställda vet vad som förväntas av dem i deras 
yrkesroll, i form av prestation och beteende. Tydliga regler påverkar de anställda till att 
formas till en homogen grupp. Att sticka ut ur en homogen grupp kan anses som 
avvikande på så sätt att beteendet skiljer sig från gruppens beteende, vilket inte 
eftersträvas av anställda. 
 
Respondenterna menar att en del i att uppvisa ett lojalt beteende bottnar i en önskan att 
som arbetstagare få vara delaktig i en större enhet, att få bidra till organisationen 
tillsammans med andra. Delaktighet vittnar om engagemang och engagemang är ett 
inneboende behov hos människan. Ett behov som kan nyttjas av organisationen i syfte 
att göra organisationen mer framgångsrik samt nå de uppsatta målen. Vi ser i vår 
undersökning att ett lojalt beteende kan generera fördelar för både organisationen och 
den anställde. För organisationen kan lojalitet vara ett instrument för att nå de uppsatta 
målen och säkerhetsställa att beslut efterföljs. Samtliga respondenter uttryckte att fanns 
fördelar för den lojale anställde, då lojalitet kan medföra löneförhöjning och 
utvecklingsmöjligheter. Då organisationen erbjuder möjligheter till löneförhöjning och 
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utvecklingsmöjligheter skapas morötter för att få medarbetare att prestera och engagera 
sig i sitt arbete och i organisationen. Således används lojalitet som ett instrument. 
 
Att vara lojal innebär också att avsätta sitt egenintresse till förmån för organisationens 
intresse. Den anställde skall följa organisationens regler och beslut, även om dessa inte 
är i enlighet med den anställdes intressen. Dock kan den anställde, enligt 
respondenterna, söka arbete utanför organisationen utan att det påverkar den anställdes 
lojalitet gentemot organisationen. Således krävs en viss grad av självuppoffring för att 
anses lojal, där att följa regler och prestationsnivå är av större vikt än att stanna kvar i 
organisationen. Den anställde kan således av egenintresse lämna organisationen utan att 
det påverkar organisationens syn på den anställde, ur ett lojalitetsperspektiv.  
 
Respondenterna anser även att lojalitet yttras genom kommunikation. Att vädra åsikter 
är att vara lojal. Viktigt är hur åsikter framförs och till vem de framförs. 
Kommunikation bidrar till delaktighet i arbetet och organisationen. Syftet med 
kommunikationen är att bidra till organisationens utveckling. 
 
 
Vidare har vi besvarat frågan: Hur skapas lojalitet? Här redovisas svaret på denna fråga: 
  
Lojalitet skapas genom människans behov av att tillhöra en gemenskap. För att tillhöra 
gemenskapen krävs att individen inte avviker i stor utsträckning. Således påverkar de 
anställda varandras beteenden, vilket leder till att de visar lojalitet gentemot 
arbetsgivaren. Att vara lojal är därför sprunget ur ett aktivt val gjort av arbetstagaren. 
Den anställde tänker rationellt när han agerar lojalt. Kostnaden upplevs för stor vid 
avvikande, då det kan leda till isolation. 
 
Lojalitet skapas även genom tecknande av anställningsavtalet, där arbetstagaren 
accepterar lojalitetsplikten. Genom att teckna avtalet säger den anställde att han vill 
utföra det arbete organisationen erbjuder honom. Vid utförande av arbete erhåller den 
anställde ekonomisk ersättning, då arbetsgivaren betalar ut lön till den anställde. Således 
skapas lojalitet mot arbetsgivaren genom den anställdes vilja att utföra arbetsuppgiften 
och genom lönen som utbetalas då arbetsuppgiften genomförs. 
 
Regler som säkerställer rättvisa skapar lojalitet. Reglerna ser till att ingen särbehandlas 
genom särskilda privilegier. Lojalitet uppstår även genom att organisationen utdelar 
olika typer av belöningar till lojala arbetstagare. Ett belöningssystem kan bestå av både 
materiella och sociala belöningar som uppmuntrar arbetstagaren att agera lojalt 
gentemot organisationen, då det är fördelaktigt för arbetstagaren. 
 
Vidare uppstår lojalitet i relationer mellan kollegor samt arbetsgivare och arbetstagare. 
Kommunikationen parterna emellan är av stor vikt, då den ger upphov till förtroende.  
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5.2 Diskussion 
Lojalitetsbegreppets komplexitet har påverkat skrivandeprocessen så till vida att den 
också har blivit komplex. Att handskas med ett begrepp och genomföra en 
undersökning baserat på det har varit utmanande. Det finns en stor mängd olika 
definitioner för begreppet, vilket har gjort lojalitet som begrepp svårt att greppa och har 
krävt mycket tid att sätta sig in i. Val av relevanta, applicerbara definitioner och teorier 
för undersökningen har varit svårt att göra. 
 
När undersökningen sammanfattas identifierar vi ett antal styrkor i den. Det vi avsåg att 
undersöka har vi undersökt, då syftet uppnås genom att vi besvarar frågeställningarna. 
Vi anser att vi valt relevanta teorier och tillämpat dessa på ett tillfredsställande vis när vi 
presenterat resultat och analys, ämnets komplexitet till trots. Vidare finner vi uppsatsen 
väl utformad, där dess struktur och språk möjliggör för läsaren att förstå innehållet. 
Ytterligare en styrka gällande undersökningen är att det resultat som presenterats kan 
ligga till grund för vidare forskning, anser vi. Vi finner dessutom ämnesvalet relevant 
och intressant på grund av att begreppet lojalitet är mångfacetterat och saknar en 
enhetlig definition. Då synen på lojalitet är kopplad till det subjektiva, där varje enskild 
individs syn skiljer sig från den andres, är en undersökning om synen på lojalitet av 
betydelse. Den subjektiva uppfattningen av vad lojalitet är möjliggör för ett stort antal 
undersökningar, att fånga alla dessa uppfattningar kräver sannerligen omfattande 
undersökningar i ämnet. Vidare visar undersökningen att anställdas lojalitet fortfarande 
är relevant och efterfrågas av arbetsgivaren, trots att arbetsmarknaden har förändrats och 
blivit mer flexibel. Därför är en undersökning om arbetsgivares syn på lojalitet 
fortfarande giltig, ej irrelevant. 
 
Vi ser även svagheter i vår undersökning. Då vi har undersökt en stor organisation hade 
eventuellt ett större antal intervjuer med fler respondenter från organisationen varit att 
föredra. Lojalitet är ett komplext begrepp vars innebörd varierar beroende på vem man 
frågar. Att uppnå en teoretisk mättnad, där undersökningen genomförs tills dess att 
ingen ny data genereras, hade varit fördelaktigt. Vid teoretisk mättnad hade således en, i 
vår exemplifierande undersökning, heltäckande bild av arbetsgivares syn på lojalitet 
kunnat skapas. Dock är en sådan stor undersökning tidskrävande, där de som leder 
undersökningen är i behov av stora tidsmässiga resurser. Vad gäller vår undersökning 
har vi haft en begränsad tidsmässig resurs, vilket har medfört att vi har varit tvungna att 
begränsa undersökningens omfång. En annan svaghet gällande vår undersökning är att 
ämnets komplexitet blev tydligt vid ett fåtal tillfällen under intervjuerna. 
Respondenterna hade ibland vissa svårigheter att besvara frågorna och uttrycka sina 
tankar i ord, upplevde vi. Denna svårighet gjorde att vi vid ett par tillfällen fick ställa 
följdfrågor som eventuellt kan ha varit ledande, med syfte att erhålla svar vi fann 
relevanta för frågan som ställdes. Med detta i åtanke så hade kanske övergripande 
frågor om lojalitet med fördel skickats till respondenterna innan intervjutillfället. 
Sådana frågor hade eventuellt bidragit till att respondenterna kommit mer förberedda till 
intervjun och därför lättare kunnat besvara våra frågor. Dock ville vi som tidigare 
nämnts inte påverka respondenterna och på så vis äventyra undersökningens validitet. 
Vi sökte spontana tankar kring begreppet lojalitet. Att inte styra respondenten men 
samtidigt undersöka det man avser att undersöka är en svår balansgång. Vi anser att vi 
utifrån våra förutsättningar har lyckats väl vad gäller denna balansgång, trots enstaka 
följdfrågor som kan tänkas ha varit ledande. Trots enstaka svårigheter för 
respondenterna att besvara vissa frågor anser vi att respondenternas erfarenhet av 
personalledning är en styrka i vår undersökning. Våra frågor behandlar ett svårt ämne i 
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form av lojalitet. Om inte respondenterna hade haft mångårig erfarenhet av en yrkesroll 
där de kommit i kontakt med lojalitet, hade våra frågor i än högre grad varit svåra att 
besvara. Vidare konstaterar vi att en testintervju hade genomförts om tid funnits för att 
genomföra en sådan. En testintervju hade gett oss insikt om intervjuguidens eventuella 
brister, vilket hade skapat en möjlighet att utveckla den genom att göra ändringar eller 
att tillföra nya frågor.  
 
 
Vi vill avslutningsvis ge förslag på vidare forskning kring lojalitet. Vi finner en 
komparativ studie, där den offentliga och privata sektorns syn på lojalitet jämförs, 
intressant. Skiljer sig synen mellan sektorerna åt eller är synen likartad? Likaså finner vi 
intresse av en undersökning där arbetstagares och arbetsgivares syn på lojalitet jämförs. 
Vidare ser vi gärna att en studie om synen på lojalitet i olika regioner genomförs. 
Innebär lojalitet det samma i en storstad som i en mindre ort och är den lika viktig på 
båda ställen? En komparativ studie, där olika generationer jämförs, gällande hur lojalitet 
skapas är också en undersökning vi anser skulle vara intressant att läsa.    
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide, lojalitet  
 
1. Vad är lojalitet? Är det en handling, känsla eller attityd?  
2. Hur yttrar sig lojalitet?  
3. Är lojalitet viktigt? Hur viktigt och varför?  
4. Varför visar anställda lojalitet mot arbetsgivaren? (Förtjänar företaget lojalitet? Isåfall, 
varför?) 
5. Vilka andra begrepp anser du ligger nära begreppet lojalitet?  
6. Vad är motsatsen till lojalitet? Hur yttras sig detta?  
7. Vad är illojalitet? Hur yttrar det sig?  
8. Är lojalitet ett instrument för att uppnå någonting annat eller har det ett eget syfte?  
9. Vem gynnas av ett lojalt beteende? Organisationen eller den anställde? Varför?  
10. Sträcker sig lojaliteten gentemot organisationen även utanför arbetstid? Är denna lojalitet 
viktigt? Varför? Hur yttrar sig denna lojalitet?  
11. Utifrån ett lojalitetsperspektiv, hur uppfattar arbetsgivaren en anställd som söker arbete 
utanför organisationen. Varför? 
 
12. Hur ser du på lojalitetsplikten? Räcker det att undvika skadliga bisysslor, (konkurrera) att 
följa sekretess och tystnadsplikt, att inte skada arbetsgivaren och dennes egendom och att inte 
missbruka förtroende för egen vinning (mutor)? 
Om vi utgår från att lojalitetsplikten representerar den yttre gränserna för vad lojalitet är, 
räcker det att uppfylla dessa krav för att vara lojal? 
endast följa, den av anställningskontraktet bindande, lojalitetsplikten för att anses lojal? Ser 
du några skillnader mellan lojalitetsplikten och att vara lojal? 
 
13. Hur uppstår lojalitet?  
14. Hur upprätthålls lojalitet? Vad anser du att tillit har för relation till upprätthållande av 
lojalitet? 
 
15. Visar organisationen lojalitet? Hur? Varför? 
16. Hur förmedlas lojalitetens betydelse?  
17. Mäter ni lojalitet? Hur? 
18. Vad händer om lojaliteten är låg?  
19. Vilka inom organisationen ska den anställde visa lojalitet mot? Vem är viktigast? 23. Har 
organisationen en uttalad syn på lojalitet? Isåfall, hur tar anställda del av denna syn?  
20. Belönas lojalitet? Hur?  
21. Varför vill man uppnå lojalitet? Få lojala anställda?  
22. Ger organisationen något tillbaka till den lojala medarbetaren? Vad? Varför? 
23. Finns det nackdelar med lojalitet? Begränsar det organisationen eller den anställde?  
24. Har den anställde handlingsutrymme att själv avgöra hur denne löser sina arbetsuppgifter, 
eller styrs det av regler?  
25. Har anställda stora möjligheter att ta få ta del av t.ex. beslutsprocesser, komma med 
förslag på ändringar m.m? 
 
26. Anna har arbetat inom organisationen ett par år, under denna tid har hon tydligt markerat 
intresse för att klättra inom organisationen och har så också gjort genom att erbjuda det lilla 
extra gällande arbetsinsats. Lisa har arbetat inom organisationen i tio år. Under dessa år har 
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hon gjort vad som förväntats av henne och hon har stannat kvar på samma position hela 
anställningstiden. 
Ser arbetsgivaren någon skillnad på dessa personer ur ett lojalitetsperspektiv? Hur/varför? 
Skiljer sig graden av tillit till dessa, Anna och Lisa? 
 
27. Uppfattas risken för att Anna kan tänkas lämna organisationen i sökandet efter nya 
utmaningar? 
 
28. Beata väljer att stanna kvar inom organisationen trots att hon blivit erbjuden högre lön hos 
en annan arbetsgivare. Hur ser ni som arbetsgivare på detta scenario ur ett 
lojalitetsperspektiv? Varför? Anta att anledningen till att Olle stannat inom organisationen är 
på grund av att lång anställningstid m1edför förmånliga pensionsförmåner. Hur ser ni som 
arbetsgivare på detta scenario ur ett lojalitetsperspektiv? Varför? 
 
29. Skiljer sig lojalitet gentemot organisationen från lojalitet mellan vänner? 
  
     
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


