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Förord 
 
 
Vi vill rikta ett stort tack till företaget och de personer som ordnade så att vi fick möjlighet att 
genomföra vår undersökning hos dem. Vi vill även framföra ett varmt tack till samtliga 
respondenter som tog sig tid att delta i vår undersökning, intervjuerna med er har varit mycket 
givande och till stor hjälp i genomförandet av denna uppsats.  
 
Avslutningsvis vill vi även tacka våra handledare; Ann Bergman och Lars Ivarsson som har 
väglett oss genom denna uppsats och bidragit med många intressanta idéer och synpunkter.  
 
 
Tack! 
 
Karlstad, februari 2007 
 
 
 
 
       
       Ulrika Johansson             Linda Larsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
This qualitative study has been made to examine which factors that are required to create a 
work place that can be associated with loyal co-workers. The study covers half structured 
interviews with nine people on different levels and with different positions, within a 
manufacturing company in Värmland. Our ambition with this study is to find out if, and if so, 
in what way the view on loyalty and which factors that are required to encourage loyalty, 
differ depending on witch level one belongs to in the organization. Our thesis is that our 
respondents will have various ways of expressing the term loyalty, and that these various 
ways are linked to the different levels that each employee is currently stationed at.  
 
The result of this study shows that the way people look at loyalty, and what loyalty is really 
about, does not differ that much among our respondents, regardless of their level. The factors 
that, according to the respondents, are important if one wants to create a work place that can 
be associated with loyal co-workers are: to be able to feel trust towards and have faith in those 
one works with, as well as the company and the way things are being run, to be able to 
experience the feeling of community, and that one is happy with ones work place, as well as 
ones co-workers. Our respondents are of the opinion that a clear and well-functioned 
communication that spires through the whole organization is necessary if one wants to 
encourage and keep the loyalty amongst the employees. It is also important to be able to feel 
included in decisions that affect ones own work, and to feel that one has interesting and 
stimulating tasks that actually contribute to the whole picture or the final product. This creates 
a feeling that one is making progress within ones work, and that the company really savors 
and makes use of their staff’s competence, as well as that one as an employee is contributing 
to the company’s development and possibility to survive in a market full of hard concurrence. 
 
 
 
Key words: Loyalty, Trust, Confidence, Solidarity, Communication, Competence, 
Organization culture. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 

Denna kvalitativa studie avser att undersöka vilka faktorer som krävs för att skapa en 
arbetsplats som kan förknippas med lojala anställda. Studien omfattar halvstrukturerade 
intervjuer med nio personer, på olika nivåer och med olika befattningar, inom ett 
tillverkningsföretag i Värmland. Vår avsikt med denna undersökning är att försöka få reda på, 
om och i så fall på vilket sätt synen på lojalitet och vilka faktorer som krävs för att främja 
lojaliteten, skiljer sig åt beroende på vilken nivå man befinner sig i organisationen. Vår tes är 
att synen på lojalitet kommer att ta sig uttryck på varierande sätt hos våra respondenter och att 
denna varierande syn hänger samman med nivån som man befinner sig på.  
 
Studiens resultat visar att synen på lojalitet liksom vad lojalitet egentligen innebär, inte skiljer 
sig speciellt mycket åt bland våra respondenter, oavsett nivå. De faktorer som enligt 
respondenterna är viktiga för att skapa en arbetsplats som kan förknippas med lojala 
medarbetare är, att kunna känna tillit till och ha förtroende för sina arbetskamrater liksom för 
företaget och den verksamhet som bedrivs där. Det är också viktigt att kunna uppleva känslan 
av samhörighet och att man som anställd trivs såväl på sin arbetsplats som med sina 
arbetskamrater. Våra respondenter menar att en tydlig och väl fungerande kommunikation, 
som genomsyrar hela organisationen, är nödvändigt för att främja lojaliteten. Att få känna sig 
delaktig i beslut som rör det egna arbetet liksom att ha stimulerande och intressanta 
arbetsuppgifter, som faktiskt bidrar till helheten eller slutprodukten är också av stor vikt. 
Detta gör att de anställda känner att de utvecklas i sitt arbete och att företaget verkligen tar till 
vara på deras kompetens. De anställda kan även på detta sätt uppleva att de bidrar med sitt till 
företagets utveckling och möjlighet att överleva på en många gånger mycket konkurrensutsatt 
marknad.   
 
 
 
Nyckelord: Lojalitet, Tillit, Förtroende, Samhörighet, Kommunikation, Kompetens, 
Organisationskultur. 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel ges inledningsvis en förklaring till varför vi valt att undersöka just 

lojalitetsområdet. Därefter beskriver vi kortfattat varför det är viktigt för företag att skapa 

förutsättningar för att de anställda ska kunna utveckla lojalitet, såväl gentemot varandra som 

gentemot företaget. Detta följs av en presentation av vårt syfte och våra frågeställningar. 

Kapitlet avslutas med en disposition över uppsatsens fortsatta upplägg. 
 

  

Vad är egentligen lojalitet inom ramen för arbetslivet? Hur upplevs den och hur tar den sig i 
uttryck?  
 
Anledningen till att vi valt att undersöka just lojalitetsområdet är att det i dagens arbetsliv 
ständigt talas om vikten av lojala medarbetare och deras roll för företagets utveckling och 
framgång. Vi vill med denna uppsats illustrera de anställdas syn på och åsikter kring 
lojalitetsbegreppet och dess innebörd. Avsikten med vår uppsats är att försöka belysa 
eventuella skillnader angående just synen på lojalitetsbegreppet, därför har vi valt att dela in 
våra respondenter i tre kategorier, nämligen; högre chef, mellanchef och arbetare.  Skälet till 
att vi valt att namnge de respondenter som befinner sig under samtliga chefer för just arbetare, 
är att begreppet medarbetare i detta fall inte riktigt fungerar, vilket inte heller benämningen 
anställd gör eftersom även de flesta chefer är anställda.   
 
Arvonen (1989:144) menar, att ha en lojal personalstyrka är väldigt viktigt för de allra flesta 
företag, eftersom det många gånger läggs ner stora resurser på de anställda. Från ledningens 
håll vill man därför försäkra sig om att de anställda stannar kvar inom företaget och att de 
upplever att de kan identifiera sig med den verksamhet som bedrivs där. Är de anställda lojala 
ökar möjligheten att de stannar kvar länge i företaget vilket i sin tur bidrar till en låg 
personalomsättning. Genom att motivera de anställda i sitt arbete och till personlig utveckling 
menar att företag skapar förutsättningar för att lyckas få en arbetsplats med lojala anställda. 
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1.1 Syfte & frågeställningar 
 
Syftet med vår undersökning är att studera vilka faktorer, som enligt de anställda är viktiga 
för att kunna skapa en arbetsplats med lojala anställda. Vi kommer även att undersöka i fall 
denna syn på lojalitet skiljer sig åt beroende på vilken nivå i organisationen man befinner sig. 
Vår tes är de anställdas syn på lojalitet kommer att skilja sig åt beroende på var i 
organisationen de befinner sig.  
 

 
De frågeställningar vi har använt oss av för att besvara vårt syfte är följande: 
 

� Vad innebär lojalitet för arbetare, mellanchef respektive hög chef? 
� Skiljer sig uppfattningen åt? 
� Vad bidrar till utvecklandet av lojalitet enligt arbetare, mellanchef respektive hög 

chef? 
 

 

 
1.2 Disposition  
 
Detta inledande kapitel följs av en teorigenomgång där vi kommer att gå in på olika 
områden/faktorer som enligt vår mening är nödvändiga för att kunna gynna lojaliteten på 
arbetsplatsen. I kapitel tre tar vi upp vilken metod vi valt att använda oss av, samt varför vi 
anser att just denna metod är bäst lämpad för vår undersökning. Vi kommer i det fjärde 
kapitlet att presentera vår analys och vårt resultat av undersökningen. Avslutningsvis kommer 
vi i kapitel fem att sammanfatta och diskutera våra slutsatser, liksom ge förslag på framtida 
forskning inom lojalitetsområdet.  
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2 Teori 
 
Vi kommer i detta kapitel börja med att kort definiera några begrepp som vi anser är centrala 

i vår uppsats och som på olika sätt integrerar med begreppet lojalitet. Det har uppstått vissa 

svårigheter i att finna litteratur som behandlar lojalitet utifrån medarbetarnas perspektiv. 

Den litteratur som vi använt oss av i denna uppsats har därför mestadels haft ett management 

perspektiv, vilket man som läsare bör ha i åtanke.  Vidare kommer vi att gå in på begreppet 

samhörighet och vad det innebär, för att därefter diskutera vikten av att ha en fungerande 

kommunikation i organisationen. Vi kommer därefter in på kompetensbegreppet och dess 

innebörd, för att sedan övergå till vårt sista begrepp som är organisationskultur. 

Avslutningsvis i detta kapitel kommer vi att sammanfatta vår teori med hjälp av en illustrerad 

modell, samt ge en förklaring till denna modells innebörd och betydelse.   

 
 
2.1 Lojalitet 
 
Lojalitetsbegreppet är det mest centrala begreppet i vår undersökning och som våra 
frågeställningar bygger på. Lojalitet handlar om att visa engagemang genom att ta till sig av 
andra individers attityder och idéer i omgivningens agerande. (Stieb, 2006:77) Det handlar 
även om att man som individ har en total hängivenhet till någon/något. Då lojalitet ofta kan 
framstå som ett något diffust begrepp med olika innebörd beroende på vem man frågar, har vi 
valt att i vår undersökning även förklara innebörden av ytterliggare två begrepp som enligt vår 
mening har en stark sammankoppling med lojalitetsbegreppet. (Corvino, 2002) 
 
Tillit är ett begrepp som många starkt förknippar med lojalitet. Om man känner tillit för någon 
så innebär det att man har förtroende och positiva förväntningar om dennes motiv i en 
relation, i en situation, som innebär en risk. Tillit utvecklas över tid genom värdering av vad 
den andre parten gör och vad man får veta om varandra. (Isaksson, 2001:183) När man känner 
tillit för någon/något så infinner sig en känsla av säkerhet, vilken bidrar till att man kan 
hantera omvärlden, att man kan tillskriva den mening och betydelse. (Höijer, 2005:15) 
 
Ett begrepp som ofta kopplas till tillit och därmed också till lojalitet är förtroende. Förtroende 
innebär att man litar på någon/något i situationer som präglas av osäkerhet. Förtroende för en 
person är en förväntan om att personen ska handla i enlighet med de normer som normalt är 
accepterade i den sociala grupp som vederbörande är medlem av. (Fukuyama, 1995:34)  
 
Dessa tre ovannämnda begrepp går att relatera till varandra och har en stark sammankoppling. 
Det är dock viktigt att ha i åtanke att dessa begrepp trots allt har olika innebörd och därmed 
skiljer sig åt. Fortsättningsvis kommer vi i vår uppsats att främst fokusera oss på 
lojalitetsbegreppet. Vi kommer emellertid även att beröra begreppen tillit och förtroende, men 
som två förgreningar av lojalitetsbegreppet.  
 

 
2.1.1 Lojalitet & Arbetstillfredsställelse  
 
Bruzelius & Skärvad (2004:284ff) menar att det i dagens arbetsliv har blivit allt viktigare att 
försöka främja lojaliteten och skapa arbetstillfredsställelse bland sina anställda. En angelägen 
uppgift för såväl ledare som medarbetare i dagens organisationer har blivit att försöka skapa 
förutsättningar som frigör individens kompetens, motivation, kraft och energi. Att stödja och 
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stimulera ett fördjupat ansvarstagande hos organisationens medarbetare är viktigt för att 
kunna lyckas med detta. Varje människa vill och förtjänar att bli behandlad som en individ 
och att det är viktigt för människor att veta och känna att de är behövda. Genom att ge sina 
medarbetare frihet att själva få ta ansvar i utförandet av sina arbetsuppgifter så frigörs resurser 
som annars inte skulle vara tillgängliga. Om man som arbetsgivare vill ha ansvartagande och 
lojala medarbetare, så bör man ha en tydlig och ständigt pågående kommunikation med de 
anställda.  
 
Guest (1987) menar att, genom att noggrant anpassa arbetsuppgifterna till individen som ska 
utföra dem, ha en noggrann arbetsutformning samt en stark ledning av organisationskulturen, 
så finns potential för att utveckla en stark lojalitet hos arbetstagarna. Om organisationen gör 
detta med framgång och därmed når en hög grad av lojalitet från de anställda, kan det 
resultera i hög arbetstillfredsställelse hos de anställda, hög prestationsgrad, längre 
anställningstid och högre acceptans till förändringar. Om en arbetstagare känner lojalitet 
gentemot ett mål så medför det att denne kommer att arbeta hårdare för att uppnå detta mål. 
En arbetstagare som är lojal gentemot organisationen som denne befinner sig i, kommer mer 
bestämt hålla fast vid dess normer. Anställda med stark lojalitet gentemot företaget de arbetar 
på skulle, då en konflikt uppstår, välja att för stunden åsidosätta sina egna normer och 
värderingar för att istället i första hand se till företagets vilja.   
 
Philipson (2004:38) anser att, för att medarbetarna i företaget ska känna 
arbetstillfredsställelse, måste de få känna att de är behövda och att det som de gör är värdefullt 
för andra. Arbetstillfredsställelsen och därmed också medarbetarnas motivation kan utebli om 
de inte kan se att deras arbete antingen direkt eller indirekt kommer andra till nytta. De 
medarbetare som inte upplever att deras arbete skapar nytta och glädje för andra, kommer 
därmed inte heller själv känna att arbetet är meningsfullt och motiverande. Vidare påpekar 
Philipson att i fall man har ett arbete som man inte känner någon meningsfullhet med, 
kommer det i längden att upplevas som tråkigt och tomt. Medarbetare som upplever sin 
arbetssituation på detta vis kommer inte heller att göra sitt yttersta, eftersom de inte känner sig 
stolta över att arbeta på det företag som de gör. För att undvika denna situation så måste 
medarbetarna kunna se sambandet mellan den egna arbetsinsatsen och hela företagets 
verksamhet och gemensamma mål. Det gäller för arbetsledaren och chefen att kunna få sina 
medarbetare att se att just deras arbete är viktig och att de ingår i helheten samt också göra 
klart för medarbetarna vad helheten och målet är. Som chef måste man få sina medarbetare att 
inse att ingen vinner förrän alla vinner, man måste tänka på hela företagets bästa.  
 
Ett stort antal HRM studier i USA konstaterar att medarbetarnas arbetstillfredsställelse är 
positivt relaterad till deras lojalitet gentemot företaget, liksom till deras vilja att stanna kvar. 
Missnöjda anställda tenderar att ha en lägre grad av lojalitet och känsla av förpliktelse 
gentemot företaget, jämfört med nöjda anställda som istället ofta har en stark lojalitetskänsla 
och samhörighetskänsla med företaget de arbetar på. Bland medarbetare med hög 
arbetstillfredsställelse så är viljan att sluta på den nuvarande arbetsplatsen mycket låg, man 
drivs istället av tanken på att kunna få större fördelar och utvecklingsmöjligheter där man 
befinner sig idag  (Jun et.al. 2006). 
 
Jacobsen & Thorsvik (2002:299ff) menar att det som vi kallar socialt positivt beteende både 
handlar om arbetstillfredsställelse, prestation och organisationstillhörighet. Det sociala 
positiva beteendet har fått det namn som det har, genom att beteendet varken blir belönat av 
organisationen eller kan tvingas fram genom styrning, belöning eller hot om straff. 
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Den grad i vilken en anställd är känslomässigt knuten till en organisation brukar definieras 
som tillhörighet. Tillhörighet syftar på hur starkt man identifierar sig med organisationen, 
dess värderingar och mål. Om den anställde känner stark samhörighet med organisationen så 
ökar chanserna för att denne ska utveckla en lojalitetskänsla och ställa upp i vått och torrt. Har 
organisationen anställda som känner en stark samhörighet med företaget så ökar också 
sannolikheten för att få en personalstyrka som är mycket positivt inställda till såväl 
arbetsplatsen i stort som till sina arbetsuppgifter. Anställdas inställning till arbetet diskuteras 
vidare i nästa avsnitt. 
 
2.1.2 Anställdas inställning till arbetet 
 
Jacobsen & Thorsvik (2002:174ff) menar att vi idag ser klara tendenser till att den 
traditionella lojaliteten mot arbetsgivaren och en yrkeskarriär som enbart byggs upp på ett 
eller två företag är på väg att försvinna. Undersökningar visar att unga människor idag i hög 
grad sysslar med att skapa sig en karriär och förväntas byta arbetsplats många gånger under 
sitt arbetsliv. Soidre (2002:458) menar att, när unga människor ska välja arbete, så är det av 
stor vikt att arbetet innehåller intressanta arbetsuppgifter och goda möjligheter att lära något 
nytt. De prioriterar också flexibilitet och självständighet framför en hög lön, medan äldre 
människor många gånger anser att det är viktigare med trygghet och en hög lön. Värderingar 
och attityder är någonting som formas i förhållande till andra människor och grupper, dvs. 
man gör sociala jämförelser. Vidare menar Soidre att det är vilka förväntningar man har på 
framtiden, på såväl kort som lång sikt, liksom vilken situation man befinner sig i som är 
avgörande för vad man anser vara viktigt i arbetslivet och hur man vill ha det i olika 
avseenden. Det kan dock ibland finnas vissa åldersmässiga skillnader, som sannolikt kan 
förklaras med att individerna befinner sig i olika faser i livscykeln, med olika krav och 
förpliktelser. Därmed kan tidshorisonten i förhållande till arbetslivet många gånger vara 
betydligt längre för de yngre än de äldre. 
 
Idag har vi en mer rörlig arbetsmarknad jämfört med förr, vilket är en följd av att 
arbetsvillkoren och tryggheten försämrats mycket på senare tid. I och med att 
arbetsmarkanden har blivit mer osäker så har också vikten av att ha tydliga kontrakt 
arbetstagare- arbetsgivare emellan lyfts fram till ytan, vilket vi kommer att beröra ytterligare i 
nästa avsnitt. 
 
2.1.3 Psykologiska kontrakt 
 
Isaksson (2001:175ff) menar att en anställning har två olika sidor en formell och en informell. 
Den formella sidan regleras av lagar och avtal, medan den informella sidan bygger på de 
vardagliga relationerna på arbetsplatsen såsom hur givna villkor, löften, förväntningar och 
förtroende tolkas. Psykologiska kontrakt handlar om hur parterna i relationen mellan 
arbetsgivare och arbetstagare upplever och tolkar de villkor som gäller samt vilka 
förväntningar de inblandade parterna har på utbytet i relationen. De psykologiska kontrakten 
bygger både på explicita och implicita löften och är därmed alltså inte alltid uttalade eller 
medvetna. Innehållet i ett psykologiskt kontrakt är inte statiskt, utan det förändras allt efter 
tiden går och i förhållande till vad motparten i relationen gör.  
 
Enligt Isaksson (2001:181ff) så är det vanligt förekommande att de anställda upplever att 
arbetsgivaren på något sätt bryter det psykologiska kontraktet. De förändringar som skett i 
arbetslivet påverkar i hög grad de anställdas tillit till företaget och arbetsgivaren. Detta leder 
även indirekt till vilka rättigheter och skyldigheter arbetstagaren anser sig ha. I och med 
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förändringarna i arbetslivet så blir tidigare outtalade löften och förväntningar tydliga. Man 
kan ange flera olika skäl till att den anställde upplever att det psykologiska kontraktet har 
brutits. Dels kan det vara en bristande överensstämmelse mellan arbetstagaren och 
arbetsgivare om hur rättigheter och skyldigheter ska tolkas. Dels kan det vara så att den 
anställde upplever att ett faktiskt brott mot givna löften skett. Vanliga reaktioner hos den som 
upplevt att organisationen har svikit givna löften är, känsla av otrygghet i anställningen, låg 
lojalitet och bristande tilltro till ledningen. Om psykologiska kontrakt bryts, så kan det komma 
att påverka arbetstillfredsställelsen bland de anställda, lojaliteten gentemot företaget och 
dessutom bidra till en högre personalomsättning.  
 
En hög personalomsättning kan bidra till att de anställda får svårt att känna samhörighet med 
varandra eftersom personalstyrkan ständigt förändras och nya ansikten dyker upp. Vi kommer 
att diskutera vikten av att känna samhörighet för att kunna utveckla lojalitet i avsnittet nedan.  
 
 
2.2 Samhörighet 
 
Maltén (2001:22) menar att för att kunna uppleva känslan av samhörighet så är det viktigt att 
det råder en vi-anda på arbetsplatsen. Samhörighet på arbetsplatsen handlar om att kunna 
skratta ihop samtidigt som man för sakliga resonemang. Råder det en stark samhörighet på de 
avdelningar eller i de arbetsgrupper som företaget är uppdelat i, så upplever de anställda att de 
är beroende av varandra, samtidigt som de kompletterar varandra.  
 
För att kunna känna samhörighet med andra människor så måste man ha förmågan att 
utveckla förtroende och kunna känna tillit till andra. Tillit skapas över tid och genom 
kommunikation med omgivningen. Det är sedan viktigt att denna tillit kontinuerligt sätts på 
prov, vilket är förutsättningen för att den ska kunna upprätthållas och utvecklas. Om man 
drabbas av upprepade svek i mötet med sin omgivning så kan, på motsvarande sätt, tillit 
skapas i form av misstro, vilket bidrar till hur individen kommer att hantera världen. Att 
kunna undanröja risk och osäkerhet är en nödvändighet om man vill utveckla tillit, liksom att 
kunna uppleva såväl de relationer man har till andra människor som det man presterar som 
meningsfullt. (Höijer (2005:17ff) 
 
Enligt Thelander (2003:31) så är det viktigt att, i relationer/möten med andra människor, 
förstå att andra inte alltid uppfattar saker och ting som en själv. Istället för att se dessa skilda 
uppfattningar som något negativt så gäller det att försöka lyfta fram dem och bli medveten 
om att de faktiskt tillför ny kunskap. Innan en ömsesidig förståelse och tillit kan uppnås i en 
öppen dialog, så bör man vara medveten om att vägen dit kan bestå av såväl osäkerhet som 
konflikter, då var och en ska lufta sina synpunkter. Detta är någonting som både medarbetare 
och ledning måste lära sig att acceptera. Det som uppnåtts gemensamt är alltså mer än 
summan av var och ens kunskap och förmåga och blir i själva verket en möjlighet att 
utveckla gemensamma värderingar som kan gynna hela organisationen.  
 
Om delaktighet, ansvar och helhet kan betraktas som viktiga beståndsdelar i en hållbar 
organisation, är kommunikation, dialog och återkoppling de viktigaste hjälpmedlen för att nå 
dit. För att kunna skapa ett arbetsklimat där medarbetarna blir mer delaktiga och känner en 
stark samhörighet och där arbetet kan bedrivas på ett resursbesparande sätt, är dialog en 
förutsättning för att detta ska bli möjligt. En fungerande dialog medarbetare - medarbetare 
emellan eller mellan medarbetare - ledning kan bidra till att medarbetare och chefer når en 
samsyn kring hur arbetet ska bedrivas. Genom att lyssna och samverka med varandra, med 
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andra ord kan en ökad känsla av samhörighet och delaktighet uppstå (Thelander, 2003:27).Vi 
kommer vidare att diskutera vikten av att ha en fungerande kommunikation i kommande 
avsnitt.  
 
2.3 Kommunikation  
 
Kommunikation är enligt Nilsson & Waldemarson (1994:9ff) ett samspel mellan människor 
och kan ses som en ständigt pågående process. Kommunikation är en grundläggande 
förutsättning för att grupper ska kunna fungera och bli effektiva. Nilsson & Waldemarson 
menar vidare att det är kommunikationen som utgör grunden för våra relationer till andra 
människor liksom det är en bas för identitet. Det är genom kommunikation som sociala 
processer kan komma till uttryck. Vi kan använda oss av kommunikation för att skapa närhet 
och gemenskap till andra människor, men vi kan också använda den för att stöta bort och 
skapa avstånd till andra. Genom kommunikation skapas fientlighet, avund och hat, men även 
acceptans, uppskattning, vänskap och kärlek. Relationer mellan människor skapas, 
vidmakthålls och förändras genom detta samspel.  
 
Ekstam (2005:62ff) menar att en bra chef eller ledare bör vara en god kommunikatör som 
skapar en känsla av delaktighet hos sina medarbetare och är öppen för dialog. En 
kommunikatör är alltid villig att lyssna på medarbetarnas åsikter och önskemål eftersom man 
är medveten om att det är genom medarbetarna som man når resultat. Studier har, enligt 
Ekstam, visat att den aktivitet som en ledare eller chef lägger ner i särklass mest tid på är just 
kommunikation med andra. Ju större chefsområdet är, desto mer tid ägnas åt 
kommunikationen. Fiskerud & Segerfeldt, (2005:5) anser att kommunikationen är det 
viktigaste verktyget att använda för att uppnå ett tydligt ledarskap. 
 
En kommunikativ ledare måste skapa tidsutrymme för kontinuerliga processer och 
kommunikation. Den kommunikative ledaren låter medarbetarna själva komma fram till hur 
målen ska uppnås istället för att ge dem klara riktlinjer för hur de ska gå tillväga. Det tar tid 
och kräver tillit och tålamod, men innebär samtidigt att förändringar faktiskt går att 
genomföra på och med arbetarnas och ledningens villkor. Ledarskap handlar om att på ett 
tydligt sätt kunna hantera och organisera relationer, samtal och kunskap.  
(Thelander, 2003:42)  
 
Vikten av att vara tydlig i sitt ledarskap kommer att diskuteras vidare i nästkommande 
avsnitt. 
 
2.3.1 Tydlighet 
 
Fiskerud & Segerfeldt, (2005:6ff) menar att tydlighet inte handlar om att man ska ”peka med 
hela handen” utan att man ska kommunicera på ett sådant sätt som gör att riskerna för 
missförstånd, spekulationer, skvaller och egna tolkningar minskar. Om kommunikationen är 
tydlig, behöver inte medarbetarna lägga ner så mycket tid och energi på att förstå 
informationen som ges och därmed blir vägen från beslut till åtgärd snabbare. Fiskerud & 
Segerfeldt, anser att en tydlig chefs fördelar kan ses ur tre olika perspektiv, nämligen ur 
organisationens, medarbetarnas eller chefens eget. Dessa tre kan sägas hänga ihop eftersom 
ett tydligt ledarskap oftast leder till tillfredsställda medarbetare, vilket i sin tur leder till 
belåtna kunder och som i slutändan leder till tillväxt och konkurrenskraft för organisationen. 
Ledarens möjligheter att vara tydlig är beroende av den ledningsfilosofi som företaget har.  
 



 

                                                                                                                                                  12 

Ledningsfilosofi kommer att behandlas i det kommande avsnittet.   
 
2.3.2 Ledningsfilosofi 
 
Human Resource Management (HRM) är en ledningsfilosofi där man från ledningens håll har 
en strategisk och gemensam inställning som avser att man bör fokusera på organisationens 
viktigaste resurs; medarbetarna. HRM filosofin går ut på att man anser att det är medarbetarna 
som individuellt och kollektivt bidrar till att organisationen kan uppnå sina mål. (Granberg, 
2003:24) Det finns två typer av HRM, hård HRM och mjuk HRM. Det hårda HRM-synsättet 
går ut på att det är chefen som fattar alla beslut och medarbetarnas synpunkter och önskemål 
underordnas den strategiska ledningen. Som anhängare till hård HRM har man en 
rationalistisk syn på personalledning och anser att ledningens främsta uppgift är att, som en 
logisk följd av fastlagda mål och strategier, utgå från dessa i sitt arbete. Mjuk HRM betonar 
istället vikten av att medarbetarna får möjlighet att engagera sig och delta vid implementering 
av strategier, detta för att öka deras motivation till arbetet. Då man använder sig av mjuk 
HRM så ser man chefen som, en person som ska finns där för att skapa de rätta 
förutsättningarna för medarbetarnas ansvarstagande liksom självförverkligande. Chefen ses 
även som en person som formats till att vara en ledare, vars uppgift är att påverka personalen 
genom framställningen av normer och värderingar som ligger till grund för företaget (Hällsten 
& Tengblad, 2002:32-33). 
 
Ett sätt för chefen att skapa de rätta förutsättningarna för medarbetarnas ansvarstagande och 
motivation är att främja medarbetarskap. Medarbetarskap kan definieras på två olika sätt, dels 
att man leder verksamheten genom att fatta beslut gemensamt i en grupp, dels att individen i 
organisationen får ett större enskilt ansvar för sina arbetsuppgifter. Medarbetarna får ett ökat 
ansvar för den egna kompetensutvecklingen, vilket innebär att det är upp till individerna 
själva att hålla sina kunskaper uppdaterade för att klara av sina arbetsuppgifter. 
Medarbetarskap går framförallt ut på att flytta makt och beslutsfattande så långt ner i 
företagets hierarki som möjligt. Det gäller att ge alla medarbetare en uppgift att utföra och 
sedan inte lägga sig i hur de löser den, detta för att de ska uppleva att de har arbetsgivarens 
fulla förtroende. Man ska från ledningens håll ha förtroende för och kunna lita på att 
medarbetarna gör sitt bästa i alla situationer. Det gäller också att låta arbetslag styra sig själva 
för att på så sätt öka deras känsla och delaktighet i företaget (Hällsten & Tengblad, 2002:86). 
 
Medarbetarnas kompetens, motivation, attityder och agerande är det som är avgörande för 
verksamhetens utveckling och effektivitet, vilket också är anledningen till att många 
organisationer väljer att betona vikten av medarbetarnas betydelse för företaget (Bruzelius & 
Skärvad, 2004:283). Begreppet kompetens är således ämnet för nästa avsnitt. 
 
 
2.4 Kompetens    
 
Anttila (2001:78ff) menar att kompetens anses som förmågan att kunna lösa rätt uppgift på 
rätt sätt. Det är viktigt att de anställda vet om företagets mål och visioner och arbetar för att de 
tillsammans ska uppnå dessa, eftersom deras kompetens är den enskilt viktigaste 
överlevnadsfaktorn för ett företag. Om en verksamhet vill överleva och försäkra sig om att 
behålla de anställdas kompetens inom företaget så bör ledningen prioritera personalens behov 
och önskemål om utbildning och utveckling. Det är viktigt att de anställda märker att de får 
gehör för sina önskemål och att det läggs ner tid och resurser på att utveckla deras kompetens. 
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Detta kan med stor sannolikhet bidra till ökad lojalitet gentemot företaget, från medarbetarnas 
håll, liksom att oddsen för att de anställda väljer att stanna kvar inom organisationen ökar. 
Anställdas handlingar styrs inte av yttre faktorer såsom regler och instruktioner utan 
handlandet sker utifrån deras förståelse av sin situation. Så som de förstår sin situation handlar 
de också utifrån det. Därför är det viktigt för företaget att försöka utveckla och upprätthålla en 
gemensam förståelse bland sina anställda om företagets uppgift och rådande situation, detta 
för att utförande av uppgifterna ska bli effektivt (Sandberg & Targama, 1998:102ff). 
 
Anttila (2001:165ff) menar att det finns en stor potential i att effektivisera företaget genom att 
utveckla kompetensförsörjningen. För att få tillgång till denna potential krävs att man 
synliggör, systematiserar och förstärker kompetensförsörjningsprocessen. Det är viktigt att 
sambandet mellan företagets samlade kompetens och företagets resultat synliggörs för alla i 
företaget. De anställdas vetskap om för vem och varför man löser olika uppgifter i sitt arbete, 
anses vara kärnan i var och ens kompetens. Samtidigt som denna vetskap är en avgörande 
förutsättning för att kunna utveckla kompetens på ett effektivt sätt. 
 
Det har blivit allt vanligare att ansvaret för den egna arbetssituationen läggs över på 
personalen själv. Många anställda menar att kraven har ökat avsevärt på sistone, att de nu 
måste ansvara för sin egen kompetensutvecklig, den egna trivsel liksom att se till att chefen 
får kännedom om såväl positiva som negativa saker som händer i deras arbetssituation, vilket 
inte alltid uppskattas av alla anställda (Hällsten & Tengblad, 2002:116). 
 
Matchning är ett samlingsbegrepp som står för alla de åtgärder som görs för att skapa balans 
mellan företagets och de anställdas behov. Matchning är ett effektivt arbetssätt för att hantera 
snabb förändring med krav på nya kunskaper. En matchning av vad företaget tror sig behöva 
och av vad de anställda kan och vill, ger en bra grund för att möta förändringar och för att 
fånga möjligheter. Balansen mellan företag och medarbetare liksom lojaliteten mellan dessa 
kan förstärkas genom att företaget i sina arbetsformer och sitt ledningssätt betonar sådant som 
självstyrd utveckling och delaktighetskänsla (Hansson, 1997:142ff). I fall organisationen vill 
utveckla och bibehålla medarbetarnas kompetens så måste företaget kunna motivera sina 
anställd till att vilja utvecklas. Detta kommer vi att diskutera vidare i nästa avsnitt.  
 
 
2.4.1 Att skapa motivation bland sina medarbetare 
 
Bruzelius & Skärvad (2004:289) menar att motivation är en drivkraft som får människor att 
handla eller agera på ett visst sätt. Den motivation som en individ har beror på vilket/vilka 
behov och önskemål som gör sig mest gällande i den aktuella situationen, och det är sedan 
dessa behov eller önskemål som påverkar individens handlande i en viss riktning.  
 
Det är viktigt att man kan uppleva mening och känna motivation till sitt arbete och sina 
arbetsuppgifter. Det är även av stor vikt att kunna känna lojalitet med den organisation man 
verkar inom. Det är framförallt upplevelsen av tre komponenter som är grunden för en hög 
inre motivation nämligen; ansvar, meningsfullhet och kännedom om arbetsresultatet. För att 
medarbetarna ska känna en hög motivation så gäller det att deras värderingar överensstämmer 
med arbetet, liksom att de kan se helheten av arbetet. Det är viktigt att få dem att förstå vad 
deras arbetsinsatser faktiskt bidrar med till helheten, och att när de får användning för flera av 
sina förmågor känner att deras arbete är meningsfullt och utvecklande (Trollestad, 
2000:190ff).  
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Herzbergs tvåfaktorteori handlar om vilka faktorer som påverkar en individs inställning till 
och motivation i arbetet. Faktorer som främjar arbetstillfredsställelse kallar Herzberg för 
motivationsfaktorer, detta eftersom de tycks motivera de anställda till bättre prestationer och 
främja deras trivsel på arbetsplatsen. De faktorer som är mer relaterade till arbetsförhållanden 
och miljö och som man som anställd inte har så stora möjligheter att påverka, kallar Herzberg 
för hygienfaktorer. För att få motiverade och engagerade anställda är det enligt Herzberg 
lämpligare att exempelvis ge de anställda intressantare arbetsuppgifter än att höja lönen 
(Herzberg m.fl. 1993:113ff) . 
 
Kovach (1987) menar likt Herzberg att många anställda ser ett intressant och utvecklande 
jobb, som en viktigare motivationsfaktor än en hög lön, men att detta faktum inte alltid tas i 
beaktande av chefen. Det gäller att som chef vara medveten om att alla individer inte har 
samma önskemål och krav på vad som egentligen är ett intressant och utvecklande arbete.  
 
Woodruffe (2006) menar att chefen måste våga lita på sina anställda och kunna delegera 
ansvar och uppgifter om han eller hon vill ha motiverade och lojala medarbetare. Det är även 
viktigt att medarbetarna känner att de är en del av företaget och att det de faktiskt presterar 
bidrar till företagets framgång.  
 
En viktig faktor för att medarbetarna ska känna sig motiverade i sitt arbete är att de får 
återkoppling angående arbetsprestationer från sin arbetsledare eller chef. Många chefer ser sig 
själva som inspiratörer som ska engagera sina medarbetare, så att medarbetarna får 
drivkraften att vilja uppnå målen på ett snabbt och effektivt sätt. De förstår oftast inte hur 
viktigt det är för medarbetarna att få uppskattning och bekräftelse på sitt utförda arbete.  För 
att växa och utvecklas både som individ och i sitt arbete, så måste såväl chefer som 
medarbetare få kännedom om vad i den egna kompetensen som behöver utvecklas (Philipson, 
2004:39). 
 
Det är, enligt vår mening, viktigt att ha en organisationskultur som främjar och tar till vara på 
de anställdas kompetens och som ser till att den ständigt utvecklas. Nedan kommer begreppet 
organisationskultur diskuteras ytterligare.  
 
 
2.5 Organisationskultur 
 
Martin (1992:3ff) menar att en organisationskultur är någonting som alla slags verksamheter 
har. När individer kommer i kontakt med en organisation, så kommer de även i kontakt med 
dess kultur. Det är därför ovanligt att människor inte har någon som helst erfarenhet av 
organisationskulturer, eftersom vi alla har gått i skolan, varit aktiv i föreningar eller utövat 
någon idrott tillsammans med andra.  I samband med att man kommer i kontakt med en 
organisation så kommer man också i kontakt med dess normer, liksom att man får ta del av 
vad som sker på arbetsplatsen. En inblick i hur organisationens formella regler och procedurer 
fungerar ges, detta genom andra medarbetares information. Den nya organisationsmedlemmen 
får även ta del av det informella beteendet, vilket till exempel kan vara vilken jargong man 
har på arbetsplatsen, hur arbetsuppgifter löses samt hur det språkbruk som endast 
organisationens medlemmar använder sig av kan tolkas och förstås. Jacobsen & Thorsvik 
(2002:17) förklarar att organisationskultur består av värderingar, gruppnormer, social 
sammanhållning och grupptryck, dessa kan antingen stärka uppslutningen kring 
organisationens mål och då fungera som ett komplement till det formella samarbetet för att 
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förverkliga dem. Eller så kan de omvänt stå i konflikt med målen och i så fall försvåra 
förverkligandet av dem.  
 
Den mest använda och klassiska definitionen av begreppet organisationskultur och vad det 
innebär är Scheins definition som lyder:  
 

Organisationskultur är ett mönster av grundläggande antaganden- uppfunnet, upptäckt eller 
utvecklat av en viss grupp efter hand som den lär sig bemästra sina problem med extern 
anpassning och intern integration- som har fungerat tillräckligt bra för att bli betraktat som 
giltigt, och som därför lärs ut till nya medlemmar som det riktiga sättet att uppfatta, tänka och 
känna om dessa problem.   

(Schein, 2004:103) 
 

Sättet att tänka, vara och agera i en organisation återspeglas i vilken organisationskultur 
företaget har, men organisationskultur handlar även om hur man befordrar medarbetare, fattar 
beslut och löser problem. Hur medarbetarna i en verksamhet kommunicerar med varandra 
liksom vilka fritidsaktiviteter de föredrar, speglar vilken organisationskultur som råder 
(Bruzelius & Skärvad, 2004:317). Organisationskulturen kan ses som ett medel, som med 
hjälp av det strategiska ledarskapet kan styra och påverka organisationens riktning. En 
organisation som har en intern kultur som stöder affärsstrategin har många gånger större 
möjlighet att vara framgångsrik (Trollestad, 2000:276). 
 
 
2.6 Teorisammanfattning 
 
Vi har valt att sammanfatta vårt teorikapitel genom att rita upp nedanstående modell. Denna 
modell som vi har kommit fram till, anser vi på ett kort och koncist sätt förklarar hur dessa 
fem olika faktorer hänger samman och ömsesidigt påverkar varandra i båda riktningar. Vi 
anser att de fyra faktorer som befinner sig runt omkring lojalitetscirkeln nämligen; 
samhörighet, organisationskultur, kommunikation och kompetens, alla är nödvändiga för att 
lojalitet ska kunna uppstå. Dessa fyra faktorer bidrar dessutom till hur lojaliteten tar sig 
uttryck. Fungerar allt som det ska inom samtliga faktorer så gynnar detta, enligt vår mening, 
utvecklandet av lojalitet och man kan rimligen förvänta sig en hög lojalitetsgrad. Man kan 
däremot inte förvänta sig en hög lojalitetsgrad, i fall det skulle uppstå brister inom 
någon/några av dessa faktorer. 
 
 
 

Figur 2.6.1: Modell över teoretiska utgångspunkter. 
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3 Metod 

Vi kommer inledningsvis i detta metodkapitel att redogöra för val av metod, varefter vi 

presenterar vilka avgränsningar vi gjort i denna undersökning. Detta följs av ett avsnitt om 

hur urvalsprocessen i undersökningen gått till. Därefter beskrivs vårt tillvägagångssätt och 

insamlandet av datamaterial. Nästa avsnitt tar upp vilken analysmetod vi valt att använda oss 

av. Avslutningsvis i detta kapitel kommer vi att diskutera undersökningens reliabilitet och 

validitet. 
 
 
3.1 Val av metod 
 
Vi har valt att undersöka synen på lojalitet bland de anställda, ett perspektiv från arbetare till 
chef, på ett tillverkningsföretag i Värmland. Syftet med undersökningen är, att studera vilka 
faktorer som enligt de anställda är viktiga för att kunna skapas en arbetsplats med lojala 
anställda. För att kunna genomföra denna undersökning har vi valt att använda oss av 
kvalitativa intervjuer. Vi anser att detta är ett bra sätt att använda sig av då man vill få fram 
medarbetarnas egentliga tankar och åsikter kring den lojalitet som råder på deras arbetsplats.  
 
Trost (2005:13) menar att intervjuer lättare än enkäter ger inblick i hur de tillfrågade resonerar 
eller reagerar inför olika handlingsalternativ samt hur de ser på sammanhang och 
konsekvenser. Enligt Holme & Solvang (1997:93ff) används kvalitativa intervjuer dels för att 
få ökat informationsvärde och dels för att få en djupare och mer nyanserad undersökning. 
Genom att använda sig av det kvalitativa metodsättet får man en närhet till respondenten/ 
objektet man undersöker. 
 
 
3.2 Avgränsningar  
 
Våra avgränsningar i denna undersökning har varit att vi valt att endast utföra undersökningen 
på ett företag. Eftersom vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden, alltså intervjuer, så 
har vi även varit tvungna att begränsa antalet intervjupersoner (respondenter) för att inte få ett 
allt för stort material att bearbeta. I och med att vi gjort dessa avgränsningar så kan vi inte 
generalisera resultaten av vår undersökning.  
 
3.3 Urval 
 
Då det kommer till vårt urval av respondenter så har vi i viss mån varit med och påverkat 
urvalsprocessen. Detta genom att vi haft som krav att de respondenter vi skulle intervjua var 
tvungna att befinna sig på olika nivåer i hierarkin. Anledningen till att respondenterna skulle 
befinna sig på olika nivåer, var för att det skulle kunna bli möjligt för oss att undersöka 
lojalitet från perspektivet arbetare till chef. För att hitta lämpliga respondenter på samtliga 
nivåer i företaget liksom för att underlätta vårt arbete något, fick vi hjälp av företagets 
personalman. Denne valde ut nio anställda för att delta i vår undersökning.  
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3.4 Tillvägagångssätt  
 
När vi bestämt oss för att skriva om lojalitet, började vi med att läsa in oss på olika teorier för 
att sätta oss in i ämnet. Vi sökte först litteratur och artiklar med begreppet lojalitet som 
sökord, men vi märkte ganska snart att det var näst intill omöjligt att hitta litteratur som enbart 
handlade om just lojalitet. Därför fick vi snart övergå till att även börja söka på närliggande 
begrepp, så som tillit, förtroende, samhörighet och motivation. Med dessa begrepp som 
sökord så var det genast lättare att hitta relevant litteratur i förhållande till vår undersökning.  
 
Till en början hade vi för avsikt att genomföra vår undersökning på två företag för att kunna 
jämföra i fall synen på lojalitet skilde sig åt på de båda företagen. Vi insåg dock ganska snart 
att vi var tvungna att begränsa oss till ett företag, detta för att hinna med att bearbeta allt 
material. Vi valde att kontakta ett företag i en närliggande stad till Karlstad, eftersom vi hade 
en bekant som arbetade på företaget i fråga och som trodde att vi hade stor chans att få 
genomföra vår undersökning på just dennes arbetsplats. Vårt första steg var att ta 
telefonkontakt med personalchefen på företaget, och därefter blev vi inbjudna till ett möte 
med personalchefen och personalmannen för att presentera vad vår undersökning skulle gå ut 
på. Vi fick redan under mötets gång, beskedet att vi skulle få göra vår undersökning hos dem.  
 
Vid intervjutillfällena började vi med en kort presentation, där vi berättade vilka vi var och att 
vi kom ifrån Karlstads Universitet. Efter det förklarade att vi under hösten skulle skriva en c-
uppsats som handlade om hur lojaliteten på en arbetsplats ser ut och att vi behövde få ta del av 
deras syn på och inställning till detta för att kunna få en verklighetsuppfattning. Vi förklarade 
för våra respondenter att vi gärna ville spela in intervjuerna på band för att inte missa viktiga 
detaljer och för att helt kunna fokusera oss på intervjuerna. Vi upplyste dem om att de skulle 
få vara helt anonyma i vår undersökning, och att det endast var vi två som skulle ha tillgång 
till intervjumaterialet.  
 
 
3.5 Datainsamling 
 
Intervjuerna genomfördes under två dagar på företaget, där vi fick ett konferensrum till vårt 
förfogande. Enligt Holme & Solvang (1997) så underlättar det mycket för respondenterna om 
de blir intervjuade i en miljö som de känner sig trygga i. Detta leder till, menar författarna, att 
man som intervjuare möts av en mer välvillig inställning till undersökningen och kan därmed 
vänta sig mer komplexa och öppenhjärtliga svar från respondenterna.  
 
För att förbereda oss inför intervjuerna och för att ha någonting att luta oss tillbaka mot så 
skapade vi en intervjuguide med olika teman/områden som vi ville ställa frågor kring. Enligt 
Kvale (1997:121) så är bra att utveckla intervjufrågor utifrån två dimensioner, dels den 
tematiska (undersökningsämnet), dels till den dynamiska (skapandet av ett bra samspel 
intervjuare och respondent emellan.) Vi anser att vi i vår intervjuguide tog hänsyn till båda 
dessa dimensioner, eftersom vi fick bra kontakt med respondenterna och svar som kunde 
härledas till vårt undersökningsämne.  
 
Trost (1997:47) menar att ovana intervjuare gärna vill få med allt och därför ofta försöker 
täcka av alltför stora frågeområden, vilket kan leda till att man får besvär då man ska bearbeta 
materialet. Författaren anser därför att det är bättre att ta med vad som senare visar sig vara 
för lite än alltför mycket.  
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I vår intervjuguide så hade vi fem olika frågeområden, vilket vi så här i efterhand tycker var 
alldeles lagom. Vi anser att vi med hjälp av dessa områden fick fram svar som var väsentliga 
och givande i relation till vår undersökning. Enligt Trost (1997:49) så är det viktigt att man 
inte låter sina föreställningar om hur någonting ska vara styra intervjuerna alltför mycket, 
detta eftersom man då omedvetet kan komma att förändra den egentliga verklighetsbilden till 
en bild som istället överensstämmer med ens föreställningar.  
 
Självklart hade vi vissa förställningar om både företaget och de personer vi skulle intervjua, 
men vi försökte att inte låta dessa föreställningar påverka våra intervjuer. Då intervjuerna var 
avklarade så kunde vi ganska snart konstatera att de föreställningar vi tidigare haft inte alls 
visade sig stämma överens med verkligheten.  
 
Enligt Kvale (1997:120) så är de första minuterna i en intervju som avgör hur resten av 
intervjun kommer att fortlöpa. Kvale menar därför att det är av stor vikt att man som 
intervjuare får en bra inledning och att man lyckas få respondenten att känna sig avslappnad 
till mods. För att vi skulle få en bra start på våra intervjuer så inledde vi med att ställa frågan: 
”Hur kommer det sig att du arbetar på just denna arbetsplats?”. Vi ansåg att detta var en bra 
fråga där vi i en enda fråga kunde få med en stor del av personernas bakgrund och vilka 
omständigheter som gjort att de hamnat på just denna arbetsplats. Frågan ledde till att man 
naturligt kom in på områden som var relevanta för vår undersökning.   
 
 
3.6 Analysmetod 
 
Vi var, när det kom till att analysera vårt material, inspirerade av öppen kodning, som utgör en 
del av grounded theory. För att kunna bearbeta och analysera sitt material behöver man enligt 
Strauss & Corbin (1998:12) använda sig av en analysmetod. Grounded theory kan 
sammanfattas som en forskningsmetod där den aktuella datan styr teorins utveckling. Detta 
innebär att man alltså inte utgår ifrån en förutbestämd teori, vilket vi däremot har gjort i vår 
undersökning.  
 
Öppen kodning handlar, enligt Strauss & Corbin (1998:121ff), om att synliggöra, namnge och 
utveckla koncept. Syftet med analysmetoden är att öppna upp texten och synliggöra idéer, 
meningar och tankar. De data som man har kan analyseras ord för ord, mening för mening 
eller dokument för dokument, beroende på datans karaktär. Man jämför sedan delarna för att 
försöka finna likheter och/eller olikheter. De koncept man finner kan sägas vara en abstrakt 
presentation av en aktivitet, av en händelse eller av ett objekt som man finner relevant i 
intervjuerna. De koncept som man identifierar grupperar man sedan i kategorier. Genom den 
öppna kodningen vill man öppna upp för möjligheten till nya upptäckter och nya teorier.   
 
När vi hade samlat in vårt datamaterial så blev vårt nästa steg att börja transkribera detta, för 
att sedan övergå till att noggrant läsa igenom alla intervjuer var och en för sig. Därefter 
började vi med den öppna kodningen där vi såg över mening för mening, detta för att slutligen 
kunna kategorisera vår data.  
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3.7 Reliabilitet & Validitet 
 
Trost (2005:99ff) ger begreppet validitet innebörden giltighet. Författaren menar att giltighet 
är när undersökningen mäter det den är tänkt att mäta. Fortsättningsvis förklarar Trost att 
begreppet reliabilitet handlar om hur trovärdig en undersöknings resultat är. Man kan 
översätta begreppet reliabilitet till tillförlitlighet. Trost skriver vidare att om man använder sig 
av den kvalitativa intervjun, så är det mycket viktigt att alla frågor ställs på samma sätt och att 
situationen kring intervjun är likartad för alla respondenter. Detta för att tillförlitligheten ska 
bli så hög som möjligt.  
 
Vi anser att vår undersökning kan påstås ha hög validitet, eftersom vi har använt oss av  
intervjuguide, som gör det möjligt för andra att göra om vår undersökning. Vi anser att även 
reliabiliteten (tillförlitligheten) i vår undersökning kan ses som hög, detta för att alla 
respondenter fick samma frågor och de blev även intervjuade under likartade situationer. För 
att få så personliga och ärliga svar som möjligt av respondenterna och samtidigt få hög 
reliabilitet, försökte vi undvika ledande frågor, som gör att respondenternas svar på frågorna 
styrs. Vi upplever att respondenterna, vad vi kunde urskilja, svarade på ett uppriktigt sätt där 
deras faktiska åsikter och synpunkter gjorde sig hörda. Enligt vår mening så verkade 
intervjupersonerna avslappnade och väl till mods under intervjutillfällena, vilket vi förmodar 
är en förutsättning för att man ska kunna uppnå hög reliabilitet och validitet.   
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4. Resultat & Analys 

 
Vi kommer i detta kapitel att analysera resultatet av undersökningen. Kapitlet är indelat i fem 

avsnitt, vilket beror på att vi genom vår öppna kodning fann fem huvudkategorier och har 

byggt upp kapitlet utifrån dessa. Intervjumaterialet sammankopplas med relevant teori och ett 

analytiskt resonemang förs kring resultaten. 

 
Syftet med denna undersökning är, som vi nämnde i det inledande kapitlet av uppsatsen, att 

studera vilka faktorer som enligt de anställda är viktiga för att kunna skapa en arbetsplats 

med lojala anställda. I detta kapitel kommer vi att lyfta fram fem de kategorier som visade sig 
bli mest centrala under våra intervjuer. Dessa kategorier är; lojalitet, samhörighet, 
kommunikation, kompetens samt organisationskultur. Vi har intervjuat nio personer som 
befinner sig på tre olika nivåer, nämligen; Hög chef (A), Mellanchef (B)och Arbetare (C). Vi 
kommer att illustrera våra respondenters åsikter och inställningar genom citat hämtade från 
samtliga tre nivåer. Avsikten med detta är att jämföra dessa uttalanden och försöka urskilja 
likheter/olikheter liksom dra slutsatser kring hur, och i så fall på vilket sätt dessa 
nivåskillnader kan komma att påverka synen på lojalitet inom organisationen. Under vissa 
kategorier har vi valt att presentera fler än ett uttalande från någon/några nivåer, detta 
eftersom vi vill belysa att trots att man befinner sig på samma nivå i organisationen så 
behöver man inte nödvändigtvis ha en gemensam syn på saker och ting som rör arbetet.   
 
 
4.1 Lojalitet 
 
Vi kommer inledningsvis att ta upp och diskutera hur våra respondenter ser på och uppfattar 
lojalitetsbegreppet. Vår undersökning visar att de flesta av respondenterna upplever, 
oberoende på vilken nivå man befinner sig, att tillit och förtroende genomsyrar 
organisationen. De som deltagit i vår undersökning känner tillit och förtroende för såväl sina 
medarbetare som för chefen och verksamheten i stort.  
 
Den tillit, som en individ känner, har en riktning och ett objekt som antingen är av yttre eller 
inre karaktär. Det är alltid fråga om tillit till någon eller något. Denna någon eller något kan 
vara mer eller mindre avgränsat: tillit till omvärlden i största allmänhet, tillit till sig själv i 
alla lägen eller i vissa avseenden och tillit till andra personer i allmänhet eller under vissa 
specificerade omständigheter (Lund, 2001:34-35).  
 
Tillit verkar vara en förutsättning för lojalitet för en av våra respondenter på högre chefsnivå. 
Den högre chefen beskriver tillit på följande sätt:  

 
Och vi har redan bestämt från början att vi har högt i tak. Man kan ta upp precis vad som 
helst, hur som helst. Det tror jag också är viktigt och också bygger på tillit, att våga säga 
saker. (A; Hög chef) 

 

Det ovannämnda uttalandet tyder på att man på företaget  respekterar och främjar de 
anställdas olika åsikter och därmed så löper man som anställd inte heller risk att ”bestraffas” 
för sin åsikt. Att kunna ha olikartade åsikter på en arbetsplats är enligt vår mening positivt.  

Våra respondenter menar att lojalitet är ett begrepp som är svårt att sätta ord på och förstå 
dess egentliga innebörd. Respondenterna tycks ha en varierande syn på vilka faktorer som 
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man i första hand förknippar med lojalitetsbegreppet. De flesta arbetare verkar uppleva att 
man som anställd är lojal gentemot företaget genom att man stannar kvar i många år inom 
organisationen. Här nedan följer ett uttalande som tyder på detta: 

 
Och då har vi ju bestämt från början Väldigt lojalt tror jag, eftersom många har ju den här 
25-års klockan, det är ju jätte många som får den varje år, så att det är ju….om det nu inte 
finns något annat arbete vet jag ju inte då, men de flesta verkar ju vara väldigt lojala mot 
företaget men det är ju en bra arbetsplats, kanske hänger mycket på det också.  
(C; Arbetare) 
 

Våra respondenter på arbetarnivån verkar även i hög grad förknippa lojalitet med trivsel, 
såväl trivsel med sina arbetskamrater som med chefen. De betonar även vikten av att trivas 
på arbetsplatsen man befinner sig på.  
  
Ett uttalande från en respondent på arbetarnivå tyder på att flertalet av de anställda är lojala 
gentemot företaget trots att de inte vet i fall de kommer att få någonting i gengäld för sin 
lojalitet. Uttalandet lyder: 
 

Ja, jag tror nog att de flesta som jobbar här, är nog väldigt lojala mot företaget, jag vet 
inte om man har igen det någon gång, men jag hoppas det. (C; Arbetare) 
 
 

Intervjupersonerna tycks ha en gemensam uppfattning om att förtroende är en nödvändig faktor 
i deras dagliga arbete. Respondenterna anser det viktigt att chefen har förtroende för sina 
medarbetare och att denne kan delegera ansvar och arbetsuppgifter. Detta för att medarbetarna 
ska känna sig delaktiga och betydelsefulla för företaget och det arbete som bedrivs där. Om 
man som chef vill skapa en arbetsplats som förknippas med lojala och trogna medarbetare, så 
måste man alltså våga lita på att de anställda alltid försöker göra sitt bästa. Det är dock viktigt 
att denna känsla av förtroende är ömsesidig, att även de anställda visar sin närmaste chef att de 
har förtroende för, och stöttar det arbete som denne bedriver.  
 
En respondent på mellanchefnivå menar att mellanchefer ofta sitter i en jobbig sits då de slits 
emellan sin närmaste chefs och sina underordnades starka viljor. Därmed är denne 
respondent väl medveten om att det inte går att vara alla lags och i och med detta heller inte 
omtyckt av alla. Samtidigt betonar mellanchefen vikten av att ha förtroende och stöd i det 
arbete man bedriver, att kunna ha såväl den närmaste chefens stöd som de underordnades. 
Mellanchefen uttrycker detta på följande vis: 

 
Ja…man har väl en…, alla älskar en inte, men man har väl en fingertoppkänsla  av att, 
om man säger, i fall alla jobbade emot en så skulle man inte klara av ett sånt här arbete, 
det går inte, så jag känner att jag har bra stöd ifrån dem underifrån. (B; Mellanchef)  

 
 

Enligt Woodruffe (2006) måste chefen våga lita på sina anställda och kunna delegera ansvar 
och uppgifter om han eller hon vill ha motiverade och lojala medarbetare. Woodruffe menar 
att det är viktigt att medarbetarna känner att de är en del av företaget och att det de faktiskt 
presterar bidrar till företagets framgång.  
 
Flertalet av de respondenter som vi intervjuat verkar se ansvar och uppskattning som viktiga 
faktorer som främjar lojaliteten. 
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En av respondenterna på mellanchefnivå anser att beroende på hur man trivs på sin 
arbetsplats också visar sig i hur tilliten/förtroendet tar sig i uttryck. Mellancheferna verkar 
dela arbetarnas uppfattning om att trivseln är en central faktor som påverkar hur de anställdas 
lojalitet ter sig. En av mellancheferna ger uttryck för detta på följande vis:  

 
Men det är klart, att om man till exempel inte skulle trivas på sitt arbete, så är det ju svårt 
att vara lojal, det hör ju ihop. (B; Mellanchef) 
 

Att trivas på sin arbetsplats och med sina arbetskamrater verkar vara viktigt för 
samtliga av våra respondenter, vilket leder oss in på den rådande samhörigheten på 
företaget. 
 
 
4.2 Samhörighet 
 
Samhörigheten och kamratskapen på företaget tycks fungera bra på de enskilda 
avdelningarna, såväl medarbetare- medarbetare emellan som mellan medarbetare- chef.  
De arbetare som deltagit i undersökningen verkar vara av den uppfattningen att 
samhörigheten med den närmaste chefen fungerar bra, medan cheferna istället ger uttryck för 
att denna samhörighet skulle kunna bli bättre, från deras sida, men att det inte finns tid, som 
läget är nu, för att kunna förbättra detta. Denna skilda uppfattning gällande synen på 
samhörighet uttrycks på följande sätt av en respondent på hög chefsnivå och en respondent 
som befinner sig på arbetarnivå: 

 
En barriär om man säger. För vi är ju tjänstemän och de är arbetare. Och även i fall vi 
har suddat bort det där lite grann eller sänkt barriären, så finns den ju fortfarande kvar. 
(A; Hög chef) 

 
 

Det är ju till det dagliga, alla kan fråga allting, alla sitter nära, det finns inga barriärer 
så sett utan en montör kan gå hit och ta en ingenjör i örat om det är nåt som inte 
stämmer eller tvärtom. (C; Arbetare) 

 
Dessa två ovan nämnda uttalanden finner vi intressanta, detta eftersom man vanligtvis skulle 
förvänta sig att det skulle vara arbetaren som anser att det finns barriärer mellan olika nivåer i 
hierarkin medan den högre chefen istället skulle påstå att det inte existerar några barriärer på 
denna arbetsplats. Anledningen till att vi tror att det i vanliga fall skulle vara omvända åsikter 
angående i fall det existerar barriärer eller ej, beror på att chefen, enligt vår mening, oftast 
vill måla upp en så fin bild som möjligt utåt om att alla trivs och kommer så bra överens i 
företaget. Chefen vill gärna tro att denna bild stämmer överens med verkligheten, även om så 
inte alltid är fallet. Arbetaren däremot förväntas ofta ha rollen som den gnällige och 
missnöjde, men samtidigt ger arbetaren många gånger, enligt vår mening, den mest 
överensstämmande bilden med den rådande verkligheten på arbetsplatsen. Trots att den 
tillfrågade högre chefen anser att det existerar barriären inom företaget, så anser denne dock 
att utvecklingen går åt rätt håll och att barriärerna brutits ner något. I och med att arbetaren i 
detta fall anser att det inte finns några tydliga barriärer mellan de olika nivåerna inom 
organisationen, så tyder det, enligt oss, på att denne upplever att samhörigheten på 
arbetsplatsen fungerar mycket bra mellan samtliga nivåer. Om någon anställd har gjort något 
fel eller inte arbetar på som denne ska så är det enligt den tillfrågade arbetaren okej att 
påpeka detta, oavsett i fall man befinner sig på samma nivå som den anställde eller ej. 
Samhörigheten är, enligt vår respondent på arbetarnivå, så pass stark att det går att 
tillrättavisa varandra i fall man gör något fel, utan att det leder till tjafs eller konflikter.  
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Jacobsen & Thorsvik (2002:299ff) beskriver en typ av socialt positivt beteende som kallas 
för altruism, vilket innebär att anställda i en organisation uppträder på ett positivt sätt 
gentemot sina medarbetare och det företag de arbetar på. Detta beteendesätt kan innebära att 
man hjälper nyanställda att finna sig tillrätta, ställer upp för en kollega som har svårt att 
komma till jobbet eller att man bistår andra som har mycket att göra. Vikten av att ha ett 
socialt positivt beteende beskrivs av en mellanchef på följande sätt: 

 
Eftersom jag har montering och sånt så är det många som jobbar med olika saker och 
man måste stötta till och hjälpa till, och man måste se om kompisar.. om man står och.. 
sliter med något stort och tungt, att man liksom inte tycker att det är kul och titta  där.. 
att man släpper det man har och går dit och hjälper honom. Det, det är sådana saker 
som bygger kamratskap och lojalitet och så. (B; Mellanchef) 

 
Flertalet av respondenterna som deltagit i undersökningen tycks anse det viktigt att stötta 
varandra och komma till undsättning om någon har problem. Det finns inte plats för 
egoistiskt tänkande i denna verksamhet, dels för att man starkt främjar känslan av 
samhörighet, dels för att inte produktionen ska halka efter och kunden som i slutänden väntar 
på sin produkt inte ska bli lidande. Här kan man urskilja flera sorters lojalitet, de anställda 
tycks vara måna om och lojala gentemot såväl sina medarbetare som företaget de arbetar på, 
men även gentemot slutkunden. Enligt vår mening verkar det rådande arbetsklimatet på 
företaget vara mycket bra och en trivsam atmosfär tycks genomsyra hela organisationen. 
 
Thelander (2003:27) menar att för att kunna skapa ett arbetsklimat där medarbetarna blir mer 
delaktiga och känner en stark samhörighet och där arbetet kan bedrivas på ett 
resursbesparande sätt, är dialog en förutsättning för att detta ska bli möjligt. En fungerande 
dialog medarbetare- medarbetare emellan eller mellan medarbetare och ledning kan, enligt 
Thelander, bidra till att medarbetare och chefer når en samsyn kring hur arbetet ska bedrivas, 
genom att lyssna på och kommunicera med varandra. Med andra ord kan en ökad känsla av 
delaktighet uppstå .  
 
En viktig faktor för att samhörigheten ska fungera väl och lojalitet ska kunna utvecklas, är att 
de anställda kan kommunicera med varandra över samtliga nivåer, vilket vi kommer att 
diskutera vidare i nästa avsnitt. 
 
 
4.3 Kommunikation 

 
Jacobsen & Thorsvik (2002: 335) menar att kommunikation är överföring av information, 
idéer, synpunkter och känslor från en person eller grupp till en annan. Genom kommunikation 
skickar människor meddelanden till varandra, som med ett samlingsbegrepp kallas 
information.  

Inställningen till hur informationen bör förmedlas på företaget är gemensam bland våra 
respondenter, oavsett vilken nivå man befinner sig på. Denna inställning är att information i 
första hand bör förmedlas muntligt, men i brist på tid händer det ofta att den muntliga 
informationen ersätts med ett mejl. Några av respondenterna upplever inte detta 
informationssätt som speciellt bra, och nedan följer ett uttalande av en arbetare som tyder på 
detta: 

Det som jag tycker liksom är lite dumt nu, är att de skickar ett mejl på datorn istället 
för att komma in till oss. Chefen väljer att skicka ett mejl fast han sitter mittemot oss, 
jag tycker att han borde hinna komma in istället för att sitta och skriva det på datorn.   
(C; Arbetare) 
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Vi antar att, en anledning till att vissa som befinner sig på arbetarnivå föredrar muntlig 
information framför att få den via mejl, är att en del av arbetarna är lite till åren och kanske 
därför inte behärskar datorer och Internet så bra som deras närmaste chef verkar tro. Detta 
kan i sådant fall, enligt vår mening, lätt leda till missnöje hos denna kategori anställda. Om 
man som chef vill försöka vara lyhörd för sina anställda, så bör man variera sitt sätt att 
kommunicera och sprida information på, så att alla medarbetare får chansen att ta till sig 
information på det sätt som passar just dem bäst. Då anställda upplever att chefen gör sitt 
bästa för att anpassa sig till sina medarbetares behov och önskemål, så ökar också enligt vår 
mening chansen för att medarbetarna ska utveckla tillit till och känna lojalitet gentemot sin 
chef.   
 
Jacobsen & Thorsvik (2002:358) menar att ju större förtroende man har för en person eller 
grupp, desto öppnare törs man vara, både när det gäller att sända information och ge reaktion 
på informationen. Detta kan förstärkas genom kommunikationsprocessen. Ju mer man 
kommunicerar med varandra och ju öppnare man är, desto större förtroende får man för 
varandra. Dålig kommunikation kan leda till misstro medan god kommunikation istället kan 
leda till ökat förtroende.  
 
En av respondenterna på hög chefsnivå verkar vara av den uppfattningen att anställda bör 
kunna bli bättre på att själva söka information som rör det egna arbetet. Många gånger kräver 
personalen kontinuerlig information om allt som sker, vilket kan leda till att de får ta del av 
”oväsentlig” information som inte rör deras arbete. Detta uttrycker respondenten på hög 
chefsnivå på följande vis:  

 
Alltså jag…behöver jag få reda på någonting så kanske jag söker det, men många 
tycker kanske att man ska bli försedd med all information, och jag tycker väl att man 
har ett eget ansvar där att ta reda på….För det kan ju vara så att den 
information…jag menar att all information ska man ju inte ha heller. (A; Hög chef) 

 
Enligt vår mening så kan, när ett stort ansvar läggs på individerna själva att söka och/eller få 
tillgång till information på den egna arbetsplatsen, leda till blandade känslor hos personalen. 
Vissa anser att detta ansvar får dem att känna sig mer betydelsefulla och ökar deras känsla av 
delaktighet i arbetet, att själva få se sig om efter information som är väsentlig för deras 
arbetsområde. Andra anser istället att det stora ansvaret att själva tvingas söka information är 
betungande för dem och de är av den uppfattningen att det bör vara chefens uppgift och 
ansvar att förse dem med den information de behöver för att kunna utföra sitt arbete. I fall 
medarbetarna inte upplever att deras närmaste chef är lyhörd för hur de faktiskt vill komma 
över information som rör det egna arbetet, så kan det lätt leda till missnöje bland de anställda. 
I och med detta så finns det, enligt oss, risk för att den lojalitet som eventuellt tidigare fanns 
minskar och illojalitet kan på sikt uppstå som en följd av detta.  
 
Ekstam (2005:62ff) menar att en bra chef eller ledare bör vara en god kommunikatör som 
skapar en känsla av delaktighet hos sina medarbetare och är öppen för dialog. En 
kommunikatör är alltid villig att lyssna på medarbetarnas åsikter och önskemål eftersom man 
är medveten om att det är genom medarbetarna som man når resultat. 
 
Några av respondenterna på chefsnivå (hög chefsnivå och mellanchefsnivå) menar att man 
som chef måste kunna kommunicera med sina medarbetare, kunna vara lyhörd samt vara 
förtroendeingivande, detta om man vill skapa en trivsam arbetsplats. Att såväl chefer som 
medarbetare trivs på sin arbetsplats och med sina arbetsuppgifter är enligt samtliga tillfrågade 
chefer en viktig förutsättning för att främja lojalitet. De flesta av respondenterna som 
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befinner sig på någon form av chefsposition verkar vilja ha en nära relation med sina 
medarbetare där en fungerande tvåvägskommunikation är en självklarhet. Bristen på tid sätter 
dock många gånger käppar i hjulet för deras ansträngningar att lyckas med detta. Nedan 
följer två uttalanden av en och samma respondent på mellanchefsnivå kring denna fråga: 

 
 
Så där har jag väl inte riktigt som jag hade tänkt när jag började, utan jag hade tänkt 
att jag skulle vilja börja dagen med att gå runt i verkstan och prata i en timme, för så 
gjorde jag när jag var på min förra arbetsplats det var mina anställda då, det var den 
kontakten, den väldigt viktiga kommunikationen. Det är väl, det stör mig lite att jag 
inte hinner med det. (B; Mellanchef) 
 
Jag ska se till att de ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt, det är min 
huvudsakliga uppgift. Så att lyssna på deras bekymmer, försöka hjälpa dem, inte peta 
i detaljer på något sätt, samtidigt så är jag väldigt intresserad av att veta vad som 
pågår. Och det försöker jag å jag är ganska välinformerad om det mesta som pågår, 
inte riktigt allt men det mesta. Det är nog en av mina egenskaper, jag vill veta vad 
som är på gång, jag är alltid lyhörd å vara ett bollplank helt enkelt. (B; Mellanchef) 

 
Enligt vår mening är det viktigt att man som chef visar att man har viljan att ha nära kontakt 
och en fungerande kommunikation med sina medarbetare, även om tiden inte alltid räcker 
till. Det är viktigt att chefen lyckas skapa en förståelse bland sina medarbetare om att denne 
faktiskt finns där för dem, även om det kanske inte alltid verkar så. Om medarbetarna känner 
en stark samhörighet med och förståelse för sin chefs situation och accepterar denna situation 
för det den är, så behöver inte detta komma att påverka den lojalitet som byggts upp mellan 
chefen och medarbetarna.  
 
I nästa avsnitt kommer vi att diskutera kring betydelsen av kompetens och 
kompetensutveckling för de anställda på företaget, samt hur kompetensutvecklingen kan 
komma att påverka lojaliteten i såväl positiv som negativ bemärkelse.  
 
 
4.4 Kompetens 

 
Antilla (2001:78ff) menar att, om en verksamhet vill överleva och försäkra sig om att behålla 
de anställdas kompetens inom företaget, så bör ledningen prioritera personalens behov och 
önskemål om utbildning och utveckling. Det är viktigt att de anställda märker att de får gehör 
för sina önskemål och att det läggs ner tid och resurser på att utveckla deras kompetens. Detta 
kan med stor sannolikhet bidra till ökad lojalitet gentemot företaget, från medarbetarnas håll, 
liksom att oddsen för att de anställda väljer att stanna kvar inom organisationen ökar.  
 
På företaget så läggs ett stort ansvar på individen själv att se till att få den kunskap och 
kompetensutveckling som krävs för att kunna klara av sina arbetsuppgifter. 
 
Hansson (1997:141) menar att självstyrd kompetensutveckling innebär att medarbetarna har 
egna klart uttalade behov och en vilja att skaffa sig nya kompetenser. Hansson anser vidare 
att, när man använder sig av en självstyrd kompetensutvecklingsmetod får medarbetarna ta 
ansvar för sin kompetensutveckling på samma sätt som de gör för sina övriga arbetsuppgifter. 
De tar själva reda på vad de behöver lära sig genom att bland annat analysera sin 
arbetssituation, för att se om de behöver utveckla sina kunskaper ytterligare inom något 
område för att följa med i utvecklingen.  
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Flertalet chefer (hög chef och mellanchef) som deltagit i undersökningen menar att när man 
delegerar ansvaret för den egna kompetensutvecklingen till individen själv, så ökar det den 
anställdes motivation och engagemang. Några av respondenterna som befinner sig på 
arbetarnivån menar att det för det mesta är positivt att ansvaret ligger hos dem själva, men att 
det ibland kan dröja innan de får igenom sina önskemål om en kurs/utbildning som de vill gå. 
Här nedan följer två uttalanden, ett från en hög chef och ett från en arbetare, gällande just 
denna fråga: 

 
Många gånger tror jag också att man skulle kunna bli bättre på utbildningar. Men det 
är väl också en problematik att väldigt många tror att man ska komma och tala om 
för dem vad de behöver för utbildning. Men vi försöker att vända den trenden och 
skapa lite engagemang genom att lägga över det ansvaret på individen själv. (A; Hög 
chef)  

 
Ja…vi får väl gå de utbildningar vi vill, om de är relevanta. Men det kan ibland ta tid 
innan kursen väl blir av. (C; Arbetare) 

 
Om man får större ansvar och befogenheter så är det viktigt, menar några respondenter, att 
man får gå utbildningar inom det/de områden man ska ansvara för. En annan viktig del i 
dessa utbildningar är att man får möjligheten att utbyta kunskaper och erfarenheter med 
andra som befinner sig på liknande positioner och inom samma bransch. Detta uttrycker en 
respondent på mellanchefsnivå  på följande vis: 
 

Men sen så ska man axla den manteln och då behöver man lite mera utbildning och 
där tycker jag faktiskt att jag skulle önska mer, för jag har, precis när jag blev chef 
då, så åkte vi på kurs några stycken, och det kanske inte är kursen i sig som är så där 
jätte viktigt, men man träffar andra människor och man får utbyta erfarenheter och 
man får snacka ihop sig lite, och man ser hur andra har det och så ser man att man 
inte har det så jävligt själv, utan att det finns de som kanske har det värre va. 
(B; Mellanchef) 

 
Kovach (1987) menar att många chefer tycks tro att motivation främst skapas genom 
ekonomiska medel, men det har visat sig att anställda många gånger prioriterar en personlig 
utveckling och trivsel på arbetsplatsen framför pengar. En respondent på arbetarnivå 
uttrycker sig på följande sätt i denna fråga: 
 

Det vi brukar köra ganska hårt med är att man ska känna att man får personlig 
utveckling och det är väl nåt vi snappat upp och tycker att…folk kanske uppskattar 
mer än löner självklart spelar pengar alltid roll men förutom det så är det kanske 
personlig utveckling som man mer söker än andra saker. (C; Arbetare)  

 
Vi har ovan nämnt att en viktig del i ett bra ledarskap är att främja utveckling av kompetens 
bland sina medarbetare. Resonemanget grundar sig i att detta krävs av den utveckling som 
under den senaste tiden skett på arbetsmarknaden. En utveckling som lett till att kompetens 
och kunskap har blivit allt mer bärande faktorer på arbetsmarkanden. Vi anser det därför, då 
en person innehar en ledande position, att det är viktigt att skapa förutsättningar för 
medarbetaren att bibehålla men också kontinuerligt utveckla sin kompetens. I nästa avsnitt 
diskuteras de anställdas syn på och inställning till den organisationskultur som råder på 
företaget.  
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4.5 Organisationskultur 
 
Bruzelius & Skärvad (2004:317) menar att, sättet att tänka, vara och agera i en organisation 
återspeglar vilken organisationskultur företaget har, men organisationskultur handlar även om 
hur man befordrar medarbetare, fattar beslut och löser problem.  
 
Vi upplever att organisationskulturen på företaget är stark och väl rotad bland personalen. 
Företagets mål och visioner liksom normer och värderingar tycks ha nått fram till de anställda, 
men dessa tolkas naturligtvis på varierande sätt beroende på vem man frågar. En gemensam 
uppfattning bland våra respondenter verkar vara att det är viktigt att man som anställd har 
förmågan att kunna se till helheten, vad som är bäst för verksamheten i stort. Denna 
inställning som tycks genomsyra hela verksamheten tyder på, att organisationskulturen starkt 
främjar lojalitetsanda gentemot företaget. Detta är självklart bra för organisationen och den 
verksamhet som bedrivs där, men det gäller också för företaget att se till individerna som 
befinner sig i organisationen och på något sätt återgälda denna lojalitet.  
 
Jacobsen & Thorsvik (2002:328) menar att anställda som känner en gemenskap kring mål och 
värderingar oftast förknippas med att ha en stark organisationskultur på sin arbetsplats. En 
stark organisationskultur bidrar ofta till en hög grad av lojalitet, engagemang och motivation, 
att prestera något extra för hela organisationen. Organisationer med stark kultur har oftast 
mycket engagerade anställda som känner sig knutna till organisationen. Detta uttrycks på 
följande sätt av en respondent på hög chefsnivå samt en respondent på mellanchefsnivå:  

 
Framförallt så måste man, tycker jag då, se helhetsperspektiv över verksamheten och 
inte bara rota in sig i sitt eget område. Man måste kunna titta på det stora hela och se 
vad som är bäst för verksamheten. Det är en viktig del i lojalitetstänket, tycker jag. 
(A; Hög chef) 
 
 
Och det tror jag…ser man lite grann i alla fall i min grupp att, där har vi en samsyn 
på det där, alla har en vilja att se till så att vi producerar på bästa sätt, för att vi över 
huvudtaget ska få finnas kvar, för det handlar ju naturligtvis också om våra jobb 
slutändan. (B; Mellanchef)  

 
Lojaliteten gentemot företaget tycks, som tidigare nämnts, vara stark bland personalen. Det 
finns dock vissa personer som inte visar samma vilja att vara lojal gentemot verksamheten, 
utan väljer att ta anställning vid företaget enbart för att skaffa sig meriter och kunskap för att 
kunna söka sig vidare. Detta ser flera av våra respondenter som illojalitet gentemot företaget, 
vilket dessutom oftast uppmärksammas i ett tidigt stadium av övriga anställda som arbetat 
länge inom företaget. En respondent på mellanchefsnivå uttrycker denna illojalitet på 
följande vis: 
 

Ja, det tror jag. Framförallt hur länge man har varit här, för det ser man ju att de som 
slutar, om man ska vara lite ful, så, jag menar det här företaget , det är jag ju uppväxt 
med sen jag var litet barn, att, det var ju något väldigt fint. Och då tror jag att många 
kanske söker jobb hit och så jobbar man ett par år, det har vi ju i och för sig sett då, 
och att de som slutar är ganska utstuderade, då kanske det är lättare att få jobb någon 
annanstans. Sen är det ju inget ont i dem som kommer utifrån, för de är duktiga, men 
en del här nu, har man märkt att de är här ett par år för att skaffa sig väldigt bra 
kunskap och sen slutar de. (B;Mellanchef) 
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Eftersom detta är ett väletablerat företag som funnits länge, så är det självklart någonting som 
också uppmärksammats av stadens invånare. Majoriteten av människorna som bor i området 
har någon slags anknytning till företaget. Enligt vår respondent på mellanchefsnivå så är såväl 
de som arbetar på företaget som befolkningen i stort mycket stolta över att företaget 
fortfarande finns kvar i trakten och att verksamheten bedrivs framgångsrikt. Vår uppfattning 
är att, företagets personalstyrka förr till största delen bestod av den lokala befolkningen och 
att det var ganska få personer ”utifrån” som tog anställning vid företaget. Detta skulle i sådant 
fall ha inneburit att de anställda förr hade en mycket sammansvetsad syn på och inställning till 
företaget och när något nytt ansikte utifrån dök, uppstod det lätt en ”vi- och domkänsla”. Idag 
ser den aktuella personalstyrkan annorlunda ut, där många av de anställda kommer ”utifrån”. 
Det tycks dock fortfarande finnas vissa spår av en ”vi- och domkänlsa” trots att man inte 
ogillar de som kommer nya till företaget. Enligt vår mening, kan detta utläsas av respondents 
ovan nämnda uttalande.  
 
Företaget har en mycket låg personalomsättning och många medarbetare har varit anställda på 
företaget under lång tid och börjar nu närma sig pensionsåldern. Detta medför att en hel del 
nya ansikten dyker upp, vilket kan komma att påverka den rådande organisationskulturen och 
lagandan som byggts upp. Detta uttrycker en respondent på arbetarnivå på följande sätt:  
 

Ja det är ett verkstadsföretag, bruksanda nästan men det kommer ju mer och mer nya 
ansikten, förut har det vart kanske ja gamla ”Bosse” som vart här i tjugofem år och 
uppvuxen här utanför i princip. Men det är lite ändring nu, det kommer mycket folk 
från Karlstad….men det är fortfarande bruksanda även fast det märks att det håller 
på att förändras. (C; Arbetare) 

 
Vi tolkar detta uttalande som att vår tillfrågade respondent på arbetarnivå upplever det 
som positivt att den gamla bruksandan på företaget håller på att luckras upp. 
Anledningen till att många anställda ser denna förändring som positiv är, enligt vår 
mening, att det är bra att få in nya synsätt, kompetenser och idéer i företaget som kan 
bidra till att såväl medarbetarna som företaget i stort utvecklas och blir mer 
konkurrenskraftiga på marknaden. Att många nya människor anställs är på det stora 
hela något positivt, men det kan dock enligt vår mening vara svårt att veta hur 
lojaliteten kommer att ta sig uttryck när en stor del av personalstyrkan byts ut. Efter att 
ha intervjuat samtliga respondenter och fått ta del av deras utsagor, så kan vi konstatera 
att många anställda av den äldre generationen, som nu närmar sig pensionsåldern, kan 
ses som mycket lojala gentemot företaget. Det finns de som arbetat hela sin arbetsföra 
ålder inom detta företag och som inte skulle kunna tänka en annan arbetsplats. Efter att 
ha bearbetat intervjumaterialet, så skulle vi vilja påstå att detta företag tycks lägga ner 
mycket arbete på att få sina anställda att trivas på sin arbetsplats. När det kommer till 
att främja lojaliteten på företaget så har man kanske inte behövt lägga ner lika mycket 
arbete på denna fråga. Detta eftersom det tycks finnas en sann lojalitet gentemot 
företaget inneboende hos flertalet av våra respondenter, vilket vi säkerligen också tror 
går att återfinna hos övriga anställda.  Frågan vi nu ställer oss är, i fall det fortfarande 
idag är lika lätt att skapa en arbetsplats som kan förknippas med lojala anställda om de 
anställda inte vet i fall de får någonting i gengäld för sin lojalitet eller ej. Vi menar att 
man som anställd idag förväntar sig och kräver att man faktiskt ska få någonting i 
utbyte mot sin lojalitet, vilket vi dock tror att företaget ifråga har uppmärksammat. 
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5. Slutsatser & Slutdiskussion 

 
I detta avslutande kapitel redogör vi kort för de slutsatser som framkommit ur 

undersökningens resultat. Detta gör vi genom att besvara våra frågeställningar. Vi kommer 

därefter att föra en slutdiskussion kring vår undersökning. Avslutningsvis ges förslag på 

eventuell framtida forskning kring lojalitetsområdet.  
 
 
5.1 Slutsatser utifrån undersökningens frågeställningar 
 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på vilka faktorer, som enligt de anställda främst 
främjar lojalitet och vad som, enligt deras mening, krävs för att kunna skapa en arbetsplats, 
som kan förknippas med lojala medarbetare. Vi anser att vi med hjälp av våra 
frågeställningar, har lyckats uppfylla syftet med vår undersökning på ett tillfredsställande sätt. 
Detta eftersom undersökningens resultat mycket tydligt kan kopplas till dess syfte. 
 
Frågeställningar: 
 
Vad innebär lojalitet för arbetare, mellanchef respektive hög chef? Efter att ha genomfört 
denna undersökning och fått tagit del av olika respondenters syn på lojalitetsbegreppet så kan 
vi konstatera att dessa tre grupper har en relativt likartad uppfattning kring vad som 
kännetecknar lojalitet. Detta tar sig uttryck i att samtliga grupper jämställer lojalitet med att 
man som anställd ställer upp för varandra och för företaget man arbetar på. 
 
 
Skiljer sig uppfattningen åt? Trots att arbetarna och cheferna, såväl på mellanchefsnivå som 
på hög chefsnivå, på det stora hela tycks ha en gemensam syn på vad lojalitet innebär, så går 
det dock att urskilja vissa olikheter. Arbetarna förknippar framförallt lojalitet med en lång 
anställningstid inom företaget, att man trivs på arbetsplatsen och med det rådande 
arbetsklimatet. Mellancheferna verkar mer förknippa lojalitet med att deras arbetsinsats ska 
komma att gynna företaget. De högre cheferna tycks jämställa lojalitet med förmågan att ha 
ett helhetsperspektiv, att vara uppmärksam och se vart i organisationen ens insats behövs mest 
för stunden. Flertalet av cheferna (höga chefer och mellanchefer) som deltagit i vår 
undersökning verkar vara av den uppfattningen att om och i så fall när, man kommer till det 
stadium att man inte längre känner någon utveckling i sitt arbete, så kan det vara lämpligt att 
se sig om efter nya utmaningar, antingen inom eller utanför organisationen.  
 
 
Vad bidrar till utvecklandet av lojalitet enligt arbetare, mellanchef respektive hög chef?  
Samtliga tre grupper tycks anse att tillit och förtroende är grunden för att kunna utveckla 
lojalitet. Förutom tillit och förtroende så ser arbetarna samhörighet som en nödvändig 
lojalitetsfaktor, en samhörighet såväl medarbetare- medarbetare mellan som medarbetare- 
chef. Dessutom betonar arbetarna vikten av att ha en stark organisationskultur som 
genomsyrar hela organisationen om man vill främja lojaliteten. De högre cheferna ser en 
öppen och tydlig kommunikation, att ha högt i tak, som en viktig faktor om man vill öka 
lojaliteten hos de anställda. Genom att ha en öppen kommunikation menar cheferna på högre 
nivå att alla anställda, oavsett vilken nivå man befinner sig på, lättare förstår varandra och de 
grunder som beslutsfattande och ställningstaganden bygger på. Mellancheferna menar likt 
arbetarna att samhörighet är en viktig lojalitetsfaktor, men samtidigt delar denna grupp de 
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högre chefernas åsikt om att kommunikation är a och o för att lyckas skapa en arbetsplats som 
kan förknippas med lojala anställda.    
 
 
5.2 Slutdiskussion 
 
Vi hade, som vi tidigare nämnt, en tes kring vår undersökning. Denna tes löd: Att de 

anställdas syn på lojalitet kommer att skilja sig åt beroende på var i organisationen man 

befinner sig. Vi kommer nu att diskutera huruvida vår tes höll eller inte. Det visade sig, att det 
i denna undersökning inte fanns några tydliga nivåskillnader vad gäller uppfattningen av 
lojalitetsbegreppet och dess innebörd. Vår tes kring detta höll därmed inte, men det tolkar vi 
inte som något negativt, snarare tvärtom. Anledningen till att vi inte ser detta som något 
negativt är att, det enligt vår mening, är positivt att ha en så homogen uppfattning som möjligt 
bland de anställda på ett företag. Att kunna se på saker och ting på ett likartat sätt när det rör 
frågor av viktig karaktär, menar vi, är mycket betydelsefullt för företaget och den verksamhet 
som bedrivs där. Om man har en homogen syn på frågor och beslut som rör arbetet, så slipper 
man missförstånd och konflikter, som annars lätt kan uppstå i organisationer. Lojalitet och 
dess innebörd är, enligt vår mening, något som alla företag bör eftersträva att synliggöra och 
medvetandegöra, på samtliga nivåer organisationen igenom. Den viktigaste slutsatsen som vi 
egentligen kom fram till i denna undersökning är att: Lojal är någonting man förväntas vara, 

oftast utan att veta vad det faktiskt innebär eller varför man egentligen är det. Man vet heller 

sällan  i fall man kommer att få någonting i gengäld för sin lojalitet. 

 

 
5.3 Förslag på framtida forskning 
 
När vi har gjort vår undersökning inom lojalitetsområdet, har vi uppmärksammat att lojalitet 
är ett svår definierat begrepp för många. Vi har, som vi nämnde inledningsvis i teoriavsnittet, 
haft vissa svårigheter att finna litteratur som behandlar lojalitet ur de anställdas perspektiv. 
Istället har litteraturen mesta dels berört lojalitet ur ett ledningsperspektiv eller lagt fokus på 
kundlojalitet. Vi skulle därför gärna se att man i framtiden forskar kring lojalitet där man 
utgår från de anställda och belyser deras åsikter och syn på detta. Eftersom företag idag tycks 
värdesätta lojalitet väldigt högt och många gånger betonar vikten av att ha lojala anställda, bör 
det ligga mer i arbetsgivarnas intresse att vilja få reda på vad lojalitet egentligen innebär för 
deras anställda.  
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