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Sammanfattning	  
Vår uppsats är en kvalitativ studie om arbetsvillkor kopplat till lojalitet. Syftet med studien är 
att undersöka hur arbetsvillkor skiljer sig mellan olika nivåer på ett större handelsföretag inom 
livsmedelsbranschen. Uppsatsen är uppdelad i två delar. I den första delen kommer vi utgå 
från arbetsvillkor kopplat till Karaseks krav- och kontrollmodell. Där kopplas arbetsvillkor till 
arbetskrav och egenkontroll. Vi kommer vidare komplettera modellen med socialt stöd. Vi 
avser att undersöka hur arbetskrav och egenkontroll påverkar stress samt hur socialt stöd 
upplevs i arbetet. I uppsatsens andra del kommer vi undersöka lojalitet kopplat med 
arbetstillfredsställelse. I denna del avser vi undersöka hur lojalitet uppfattas samt om det finns 
en relation mellan arbetstillfredsställelse och lojalitet, om så är fallet hur den ser ut? Genom 
att göra en kvalitativ undersökning var vår avsikt att få en djupare förståelse för hur 
arbetsvillkor kan skilja sig på ett företag samt få en bild av hur anställda uppfattar lojalitet. Vi 
valde att intervjua två kassaarbetare, två arbetsledare, två mellanchefer samt högsta chef på ett 
handelsföretag i syfte att upptäcka likheter och skillnader i uppfattningar. I analyskapitlet 
redogörs för alla nivåer på företaget men vi kommer i vissa avsnitt fokusera på två nivåer, en 
lägre och en högre nivå. Den lägre nivån avses arbetsledare och kassaarbetare och den högre 
nivån avses chefer. Resultatet visar att det förekommer stora skillnader mellan de två 
nivåerna. Den högre nivån har högre egenkontroll och högre arbetskrav än lägre nivån, något 
som även avspeglar krav på tillgänglighet och stress. Det skiljer sig även i hur nivåerna 
uppfattar och riktar lojalitet. Den högre nivån riktar lojalitet mot regler och riktlinjer inom 
organisationen medan lägre nivån riktar lojalitet mellan varandra inom organisationen. Vi har 
kommit fram till att lojalitet uppfattas individuellt, vi har presenterat ett socialt nätverk där 
alla individer har olika lojalitetsband beroende på hur deras situation ser ut. Vi har även 
kommit fram till att det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och lojalitet. 
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1.	  Inledning	  
 
I uppsatsens första avsnitt beskrivs problemdiskussion och tidigare forskning kring området. 
Vidare presenteras syfte och frågeställningar som besvaras i studien samt avgränsningar som 
gjorts. Avslutningsvis beskrivs hur dispositionen ser ut för uppsatsen. 
 
Ett lönearbete är ofta en central del av våra liv och har en inverkan på vår hälsa och hur vi 
mår. För individens välmående är det därför viktigt med ett trivsamt arbete. Vi går mot ett allt 
mer globaliserat samhälle där konkurrens på arbetsmarknaden ökar och det har blivit svårare 
för organisationer att överleva. Organisationer måste anpassa sig, vara med i utvecklingen och 
ha rätt kompetens för att klara sig på marknaden. Det är inte bara organisationer som tvingas 
vara anpassningsbara utan vi människor måste se till att ha rätt kompetens för att inte hamna 
utanför arbetsmarknaden. Det har skett en ökning av välkvalificerade arbeten där hög 
kompetens är betydande vilket leder till ökad press för individer (Allvin et al. 2006:12-17). 
 
När kraven blir för höga mot vad vi klarar av kan vår hälsa påverkas negativt, vilket kan leda 
till psykiska konsekvenser för individen (Nationalencyklopedin 2015a). Enligt Statistiska 
Centralbyrån (2015) har stress och psykiska besvär som orsakats av arbetet ökat. Från 1997 
till 2014 har psykologiska besvär för arbetstagare ökat från 5,3 procent till 11 procent. Under 
senare år har det även skett en ökning av sömnbesvär relaterat till arbetet. Arbetsvillkoren på 
arbetsmarknaden har blivit hårdare och enligt Allvin et al. (2006:149) är det vanligare att vi 
idag accepterar sämre arbetsvillkor. Men vad är egentligen ett bra arbete och vad uppskattar 
individen som bra arbetsvillkor? Detta är något som vi berör i vår uppsats. Vidare vill vi 
undersöka hur viktig trivsel är för att individen ska vara lojal mot sin arbetsplats. Lojalitet är 
något som visas överallt i samhället men kanske inte alltid reflekteras över. Att koppla 
lojalitet till arbetsvillkor tror vi kan öppna nya dörrar för att hitta det centrala i ett trivsamt 
arbete. 

1.1	  Tidigare	  forskning	  

Det finns delade meningar kring vad som är bra och dåliga arbetsvillkor. Karasek och 
Theorell (1990:32) menar att ett tillfredsställande arbete innebär höga krav och hög 
egenkontroll. Allvin et al (2006:Kap 4) menar istället att hög egenkontroll kan skapa negativa 
konsekvenser för individen. Han menar att hög frihet i arbetet försvårar gränsdragning mellan 
arbete och privatliv. Denna tvetydighet är något vi kommer undersöka kring i vår studie.  
 
Vi har vidare valt att studera sambandet mellan arbetstillfredsställelse och lojalitet. Genom att 
studera sambandet kan vi undersöka om lojalitet har en betydelse för arbetsvillkor samt om 
hög lojalitet påverkar trivseln på ett företag. Visar nöjda anställda högre lojalitet mot företaget 
än anställda som inte är nöjda? Fang (2001:867f) och Al-Ahmeri (2000:534f) menar att nöjda 
arbetstagare är trogna till sin arbetsplats samtidigt som de presterar bättre. Det finns också 
forskare som visar tveksamheter kring denna teori. Gullion och Cezanne (2014:845f) menar 
att begreppet lojalitet är ett tvetydigt begrepp och eftersom det inte finns en klar definition är 
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det också svårt att fastställa hur lojalitet påverkar arbetsvillkor. För att undersöka sambandet i 
vår studie måste vi även undersöka hur lojalitet uppfattas. 
 
Som tidigare nämnts har det skett förändringar på arbetsmarknaden som gjort att krav i 
arbetslivet ökat. Ökade krav kan vara en orsak till att den psykologiska ohälsan relaterat till 
arbetet har ökat. Arbetsvillkor följer utvecklingen på arbetsmarknaden, vi ser det som ett 
aktuellt ämne att undersöka eftersom det har stor betydelse för vår hälsa. 

1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  

Vårt syfte är att undersöka hur arbetsvillkor skiljer sig mellan olika nivåer på ett större 
handelsföretag inom livsmedelsbranschen. 
 
För att besvara syftet har vi ställt följande frågeställningar:  
 

- Hur upplevs egenkontroll och arbetskrav som en orsak till stress? 
- Hur upplevs socialt stöd i arbetet? 
- Hur uppfattas lojalitet? 
- Finns en relation mellan arbetstillfredsställelse och lojalitet och om så är fallet, hur ser 

den ut? 

1.3	  Avgränsning	  

Arbetsvillkor är ett brett område och vi har valt att studera arbetsvillkor med fokus på Karasek 
krav- och kontrollmodell. Vi kommer därmed till största del gå in på hur egenkontroll och 
arbetskrav påverkar individen samt undersöka om socialt stöd har betydelse i arbetet. Vidare 
kompletteras studien med lojalitet som vi ser, i denna studie, som en del av arbetsvillkor. Vi 
har då valt att avgränsa oss till forskning som studerat lojalitet kopplat till en arbetsplats och 
inte lojalitet som ett allmänt begrepp. Vår undersökning är en kvalitativ studie där vi inte har 
en generaliserande ambition, snarare en exemplifierande. 

1.4	  Disposition	  

Nästkommande kapitel är vår teoretiska referensram som är uppdelad i två delar. I den första 
delen kommer vi gå in på stress som är ett förekommande problem i arbetslivet och kan vara 
en konsekvens av dåliga arbetsvillkor. Vidare diskuteras Karaseks krav- och kontrollmodell 
med tillägg av socialt stöd som är ett komplement till modellen samt diskussion kring kritik 
mot modellen. I teorikapitlets andra del redogörs för forskning kring lojalitet kopplat till 
arbetsvillkor. 
 
Efter teorikapitlet följer ett kapitel som behandlar val av metod, urval och en kort beskrivning 
av intervjupersonerna. Vi kommer även beskriva det praktiska tillvägagångssättet, studiens 
trovärdighet och tillförlitlighet samt redogöra för forskningsetiska aspekter. 

I nästkommande kapitel analyseras studiens resultat. Analysdelen är kopplad till vår teoretiska 
referensram samt innehåller citat från intervjupersonerna. Materialet har analyserats genom 
inspiration från Grounded theory samt Aspers komparativa analys där jämförelser görs mellan 
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olika grupper. I analysens första del kommer vi behandla egenkontroll, arbetskrav och socialt 
stöd. Vidare i analysens andra del kommer vi gå in på sambandet mellan arbetsvillkor och 
lojalitet. Vi kommer också att redogöra för egna modeller och slutsatser. 

I det avslutande kapitlet kommer vi besvara våra frågeställningar och diskutera kring vad vi 
kommit fram till i studien. Vi kommer även diskutera kring styrkor och svagheter i uppsatsen 
samt lämna förslag på vidare forskning. 
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2.	  Teoretisk	  referensram	  
 
Den teoretiska referensramen bygger på två större delar. Den första delen inleds med en 
grundläggande beskrivning av stress. Vidare kommer tidigare forskning kring arbetskrav, 
egenkontroll och socialt stöd att beröras. I teorikapitlets andra del kommer vi presentera 
lojalitet samt beskriva kopplingen mellan lojalitet och arbetstillfredsställelse. 

	  
2.1	  Arbetsvillkor 

2.1.1	  Stress	  

Ett vanligt förekommande problem i arbetslivet är stress. Stress definieras som en “mental 
eller känslomässig påfrestning eller spänning till följd av ogynnsamma eller krävande 
omständigheter [egen översättning]” (Oxford 2015 a). Stressreaktionen kan beskrivas som en 
psykiskt och kroppslig reaktion och innebär en ökning av stresshormoner i kroppen 
(Nationalencyklopedin 2015a).  
  
Stress är en oförmåga att hantera utkommande krav som ställs på individen. Stress kan 
innebära en utmattnings- eller trötthetskänsla när individen försöker möta de krav som ställs. 
Obalansen uppkommer när kraven på individen blir för stora (Allvin et al. 2006:133). 
Granberg (2011:660) tar upp olika källor till stress. De kan exempelvis vara fysiologiska 
källor som orsakas av buller, köld och gifter. Psykologiska källor till stress kan vara oro och 
svartsjuka. Stress som orsakas av exempelvis arbetslöshet eller ensamhet kan kopplas till 
social stress. Den sista stressfaktorn är pedagogisk stress som orsakas av maktlöshet hos 
individen. Tidiga varningssignaler på stress kan vara svårt att somna, vakna tidigt eller 
ångestkänslor (Granberg, 2011:660). Det finns två olika typer av stress, positiv och negativ 
stress. 

2.1.2	  Positiv	  och	  negativ	  stress	  	  	  

Belastningsfaktorer som påverkar individen måste bedömas utifrån balansen mellan 
arbetskrav och möjligheten att klara av uppgiften med hjälp av erfarenhet och kompetens. Att 
en individ ställs inför höga krav i arbetet behöver inte ses som en hälsorisk, tvärtom kan det 
leda till positiva effekter. Positiv stress innebär balans mellan krav som ställs och förmågan 
att hantera dem. Det krävs att individen har goda möjligheter att hantera och överblicka 
situationen samt har möjlighet till återhämtning (Arbetsmiljöinspektionen 2002:56). 
 
En definition av negativ stress är “den fysiologiska påfrestning som individen utsätts för när 
krav och förväntningar inte stämmer överens med vad hon förmår och kan” (Statistiska 
centralbyrån och Arbetsmiljöverket 2001:10). Negativ stress uppkommer när vi känner oss 
över- eller understimulerade. En överstimulering uppkommer när individen inte lyckas leva 
upp och leverera de krav som ställs. Det finns också en motsatt effekt, understimulering, där 
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individen inte får möjlighet att använda sina kunskaper och utvecklas (Nationalencyklopedin 
2015a).  
 
Negativa stressreaktioner uppkommer sällan från en situation här och nu. Individen kan känna 
kontroll över arbetsbelastningen men situationen kan trots det innebära negativ stress för 
framtiden. Negativ stress som kan uppkomma har att göra med hur vi föreställer en situation 
som vi befarar skall dyka upp. Det krävs att arbetssituationen bedöms utifrån sin helhet, inte 
bara hur situationen är här och nu (Arbetsmiljöinspektionen 2002:56).    
 
Ett sätt att bedöma negativa hälsoeffekter av stress är att utgå från Siegrist (1996:27) balans – 
ansträngnings- och belöningsmodell. Enligt modellen anstränger sig en individ i arbetet för att 
i gengäld få belöning från samhället eller organisationen. Det som orsakar stress och ohälsa är 
graden av ansträngning i förhållande till belöning. Det som skapar mest negativ stress är om 
individen utsätts för hög arbetsbelastning och får låg belöning tillbaka. 
 
Siegrist (1996:28f) hävdar att arbetet är en avgörande länk mellan självreglerande funktioner 
som självkänsla, tillit och sociala möjligheter. I arbetet finns möjlighet till en yrkesstatus i 
samband med utförande av arbetsuppgifter. Att bli belönad och uppskattad samt tillhöra en 
betydande grupp ses som ett sätt att få yrkesstatus. Dessa gynnsamma effekter av att tillhöra 
en yrkesroll är beroende av ett utbyte i det sociala livet. Den ansträngning som individen gör 
inom sitt arbete ses som en utbytesprocess där samhället bidrar med belöningar. Det samhället 
bidrar med är pengar i form av lön samt uppskattning för att individen ska känna sig 
betydelsefull och omtyckt av medarbetare och chefer. Kompetens och arbetsuppgift måste 
stämma överens, annars upplevs det som en otillräcklighet som i sin tur kan leda till negativ 
stress (Siegrist 1996:28f).  
 
Siegrist (1996:30) anger två anledningar till varför arbetstagare anstränger sig olika mycket. 
En yttre anledning innebär krav som ställs på individen och en inre anledning innebär den 
egna motivationen i de arbetsuppgifter individen ställs inför. Varje individ reagerar olika och 
anpassar sig olika i krävande situationer. Det uppstår en ansträngd situation om individen ger 
mer än den får tillbaka. Om balansen är negativ leder det till negativ stress som i sin tur kan 
leda till ohälsa. Konsekvenser av negativ stress kan bli att arbetstagaren inte presterar, drar sig 
tillbaka, blir sjuk eller lämnar arbetet (Siegrist 1996:30). Att se till att negativ stress inte 
uppstår är alltså betydelsefullt för organisationen på lång sikt. För att ta reda på om individer 
befinner sig inom ett stressrelaterat arbete och om det förekommer positiv eller negativ stress 
kan Karaseks krav- och kontrollmodell användas (Karasek & Theorell 1990:27ff).  

2.1.3	  Karaseks	  krav-‐	  och	  kontrollmodell	  

Enligt Lundberg (2000:304f) finns ett samband mellan arbetsvillkor och psykisk ohälsa där 
arbetsvillkor har större betydelse än andra livsvillkor. Karasek och Theorell (1990:31ff) har 
utvecklat en modell som baseras på den psykosociala miljön på arbetet. Med hjälp av att 
kombinera krav och kontroll på arbetsplatsen kan inlärning, utveckling och stress hos 
arbetstagaren förstås. Hög kontroll i arbetet och möjlighet att påverka arbetsuppgifterna 
minskar stress samtidigt som inlärningen ökar. Krav kan öka stress samtidigt som inlärningen 
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blir bättre. Karaseks och Theorells (1990:61ff) modell utgår från fyra olika arbeten som 
baseras på olika kombinationer av arbetskrav och egenkontroll. De fyra typerna av arbeten är; 
hög-stressarbete, aktivt arbete, låg-stressarbete och passivt arbete. 

2.1.4	  Arbetskrav 
Höga krav i arbetet kan leda till stora påfrestningar som i sin tur kan skapa negativ stress hos 
individen. Orsaker som kan påverka arbetskrav är arbetsintensitet, bundenhet och 
arbetsmängd. Höga arbetskrav kan även bidra till stimulering som kan vara positivt för 
arbetstagaren. Det kan vara om individen har stort inflytande över sitt arbete och har förmåga 
att hantera kraven på en tillfredsställande nivå (Statistiska centralbyrån & Arbetsmiljöverket 
2001:18).  
 
En arbetstagare möts av olika former av stimulering på arbetsplatsen. Kognitiv stimulering 
innebär “komplexa, meningsbärande faktorer och symboler som stimulerar 
tankeverksamheten” (Furåker, 1997:159). En typ av kognitiv stimulering är kvantitativ 
stimulering, det innebär mängden arbete i förhållande till tillgänglig tid. Den andra typen är 
kvalitativ stimulering och innebär vilka former av kunskaper och kvalifikationer som krävs 
för att klara av att utföra en viss uppgift. Ett ogynnsamt förhållande för människan skulle vara 
om en individ har för mycket arbete i förhållande till tillgänglig tid och få möjligheter att 
utnyttja sina kunskaper. Ett exempel kan vara en arbetstagare på en fabrik som står vid ett 
löpande band, det kan innebära högt tempo samtidigt som uppgifterna är enkla och monotona. 
Arbetstagaren har heller inte möjlighet att påverka uppläggningen av arbetet eller hur snabbt 
bandet ska gå (Furåker 1997:160).  
 
En individ som utsätts för höga krav sätts i ett beredskapstillstånd. Kraven som ställs vägs 
mot den egna förmågan att hantera kraven. Nästa steg är att individen visar en slags reaktion 
exempelvis att pulsen ökar, blodtrycket stiger och blodsockerhalten ökar. Om individen 
lyckas överensstämma kraven med sina egna kunskaper och förmågor upplever individen 
situationen på en tillfredsställande nivå. På kort sikt är dessa hormonavsöndringar nödvändiga 
och positiva för individen. Om individen däremot utsätts för det dagligen kan det ha en 
negativ påverkan på lång sikt. Det ideala arbetsförhållandet är om individens egenskaper och 
förmågor matchar kraven som ställs. Varken över- eller understimulering är bra på lång sikt. 
Får individen överstimulering är resultatet stress och känsla av panik. Blir arbetet 
understimulerade ökar risken för passivitet och oengagemang i arbetet. Alla människor är 
olika och kräver olika slags stimuli och det bör även tas hänsyn till egenkontroll och 
handlingsfrihet som individen får utlopp av (Furåker 1997:161).  

2.1.5	  Egenkontroll 
Att individen får möjlighet till egenkontroll i arbetet kan påverka hälsa och välbefinnande. 
Genom att få utlopp av egenkontroll får individen möjlighet att tillgodose sina behov och 
minska eller eliminera stressfaktorer. Det kan exempelvis vara att anpassa sitt arbete till den 
tid under arbetsdagen som passar bäst. Det kan också vara att anpassa sin arbetsmiljö för att 
slippa störningar från omgivningen eller ha möjlighet att förändra ett förhållande eller 
situation. Dessa fördelar av egenkontroll kallas kognitiv kontroll (Furåker 1997:162f). Har 
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individen brist på egenkontroll och inflytande i arbetet kan en konsekvens bli negativ stress. 
En arbetstagare med stora krav i arbetet samtidigt som den har små möjligheter att påverka sin 
arbetssituation har stor möjlighet att drabbas av stress och förslitningar (Statistiska 
centralbyrån & Arbetsmiljöverket 2001:25).  
 
Det finns olika former av egenkontroll, en form är att ha kontroll inom arbetet. Då är 
kontrollen avgränsad till utförandet av arbetsuppgiften. Arbetstagaren får möjlighet att 
bestämma sättet att utföra arbetsuppgiften på, i vilket tempo arbetsuppgifterna utförs och 
prioritera mellan uppgifter. Arbete som innebär arbetsrotation och arbetsutvidgning på det 
horisontella planet innebär kontroll inom arbetet (Aronsson 1987:184f). Detta är nära kopplat 
till socioteknik där mänskliga och tekniska krav förenas. Den bakomliggande tanken i 
sociotekniska organisationer är att arbetstagaren tillsammans med arbetsledare bestämmer den 
bästa produktionstekniken. Med andra ord finns möjlighet att påverka sin arbetssituation 
(Bruzelius & Skärvad, 2011:245ff).  
 
Att ha kontroll inom arbetet behöver inte betyda att arbetstagaren har kontroll över arbetet. 
Kontroll över arbetet innebär att någon utformar ramar eller spelregler som utformar 
arbetsprocessen. Är det arbetsberikning som påverkar den vertikala arbetsdelningen kan det 
leda till att arbetstagaren även får kontroll över arbetet (Aronsson 1987:184f). Bruzelius och 
Skärvad (2011:243) har sammanställt kännetecken på något som kallas det ”goda arbetet”. 
Det goda arbetet beskrivs som att arbetstagaren har lär- och utvecklingsmöjligheter samt ett 
omväxlande arbete. Ger organisationen möjlighet till arbetsberikning kan det som 
kännetecknas av det ”goda arbetet” uppnås. Aronsson (1987:184f) menar att utgå från dessa 
två former, kontroll inom eller över arbetet, inte alltid är lätt i det verkliga livet, men det kan 
ses som ett sätt att visa att det kan förekomma flera nivåer av egenkontroll.  
 
Att ge anställda ökad egenkontroll och autonomi har många arbetsgivare betraktat som ett sätt 
att förebygga sjukfrånvaro och förbättra lönsamheten. Vidare är frågan om egenkontroll bara 
har positiva effekter? Grönlund (2007:11f) menar att individer inte kan hantera de krav som 
ställs i dagens arbetsliv med hjälp av egenkontroll. Det kan istället förvärra kraven för 
individen eftersom egenkontroll innebär att själv prioritera och sätta gränser. Dels mellan 
arbetsuppgifter, klara av att hantera balansen mellan arbete och privatliv samt att prioritera 
mellan andras och sina egna önskemål. Pressen som ställs på individen att hantera denna 
gränsdragning kan ses som en stressfaktor och påverka individen negativt, speciellt om kraven 
som ställs är höga och oklara. 
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2.1.6	  Karaseks	  olika	  arbeten 

	  

 
Figur 1. Karaseks krav- och kontrollmodell (Karasek 1990). 
	  
I vårt arbete har vi utgått från Karaseks krav- och kontrollmodell. Genom att kombinera 
arbetskrav och egenkontroll kan fyra typer av arbeten utskiljas, se figur 1. Ett hög-stressarbete 
(high-strain) kännetecknas genom höga krav samtidigt som förmågan att påverka och ha 
kontroll över arbetet är begränsat. Arbetstagaren är begränsad genom att ha lite frihet att få 
bestämma över sina arbetsuppgifter. De som befinner sig inom zonen riskerar att hamna i ett 
skadligt psykologiskt tillstånd. Kännetecken är ineffektivitet och att individen mår dåligt och 
upplever stress (Karasek & Theorell, 1990:31ff). Ett exempel är en busschaufför som inte kan 
påverka sina arbetsuppgifter, inte får utveckling utan ligger kvar på samma nivå. Samtidigt 
som kontrollen är låg har busschauffören höga krav från ledningen att leverera bästa service 
till passagerarna och följa tidtabellen.  
  
Hög-stressarbeten kan leda till negativ stress men det finns också arbeten med höga krav som 
skapar en positiv stress hos människor. Dessa arbeten kallas för aktiva arbeten (active) och 
karaktäriseras av höga krav och hög egenkontroll. Exempelvis kan individen välja hur sina 
färdigheter ska utnyttjas och till vilken grad. En arbetstagare som befinner sig inom aktiva 
arbeten hamnar i positivt psykologiskt tillstånd, utvecklar sin kunskap och är produktiv 
(Karasek & Theorell, 1990:35f). Ett exempel på ett aktivt arbete är en forskare som 
bestämmer när den vill arbeta och på vilken nivå den vill ligga på. Forskare har hög kontroll 
över sitt arbete samtidigt som det ställs höga krav på att leverera professionell forskning. 
 
Nästa arbete som framkommer i modellen är låg-stressarbeten (low-strain) som innebär låga 
krav i kombination med hög egenkontroll. Arbetstagare inom dessa arbeten har lägre risk att 
hamna i ett negativt psykologiskt tillstånd samt är generellt friskare och lyckligare (Karasek & 
Theorell, 1990:36ff). Exempel på arbeten inom denna kategori är en reparatör som har låga 
krav på sig. Reparatören har också möjlighet att påverka var, när och hur den vill arbeta.  
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Den sista arbetskategorin som Karasek och Theorell (1990:35ff) beskriver är passiva arbeten 
(passive). Inom passiva arbeten förekommer låga krav kombinerat med låg egenkontroll. 
Passiva arbeten är liksom hög-stressarbeten riskfyllt för den mänskliga hälsan. Arbetstagare 
som befinner sig inom dessa arbeten kan känna sig odugliga på grund av underprestation. De 
får inte möjlighet att lära sig nya saker eller utveckla sina färdigheter. Arbetet innebär också 
låg egenkontroll som gör det svårt för arbetstagaren att påverka arbetet. Tillståndet kan göra 
att individen mår dåligt, blir oproduktiv och omotiverad. Ett exempel kan vara en brevbärare 
som har låga krav inom sitt arbete samtidigt som den har en låg kontroll att påverka sina 
arbetstider. Detta underpresterade kan leda till negativ stress.	  

2.1.6.1	  Diagonalerna	  i	  modellen	  	   

Karaseks krav- och kontrollmodell visar två diagonaler i figuren, se figur 1. Aktiva och 
passiva arbeten bildar tillsammans en diagonal tvärs över modellen som sträcker sig från den 
passiva rutan till den aktiva. Ju längre ut på diagonalen, mot aktiva arbeten, desto bättre 
arbete. Inom en ruta kan arbeten röra sig och hamna på olika ställen, exempelvis kan två 
passiva arbeten skilja sig från varandra. Den andra diagonalen går över låg-stressarbeten till 
hög-stressarbeten. Ju längre ut på diagonalen, mot hög-stressarbeten, desto ökad risk att 
hamna i ett negativt psykologisk tillstånd. Dessa arbeten innebär hög stress och låg kontroll 
(Karasek & Theorell 1990:32).  

2.1.7	  Karaseks	  krav-‐	  kontrollmodell	  med	  socialt	  stöd	  

Socialt stöd i arbetet är viktigt för att individen ska utföra ett bra arbete och trivas på 
arbetsplatsen. Socialt stöd innebär möjligheter att få hjälp och social gemenskap på 
arbetsplatsen, som stöd och uppmuntran från chefer och medarbetare. Socialt stöd kan vara till  
hjälp för arbetstagare att hantera en arbetssituation och underlätta om arbetet innebär höga 
krav och låg egenkontroll. Om det däremot saknas socialt stöd och hjälp från chefer och 
medarbetare ökar risken för negativ stress som i sin tur leder till ohälsa (Statistiska 
centralbyrån & Arbetsmiljöverket 2001:32).  
 
Enligt Lundberg (2000:304f) har socialt stöd en betydande roll för att minimera risken för 
psykisk ohälsa. Johnson (1986:61f) genomförde en studie för att studera sambandet mellan en 
individs arbetsförhållande och hjärt- och kärlsjukdomar. Han utvecklade Karaseks krav- och 
kontrollmodell genom att komplettera med socialt stöd. För att undersöka det sociala stödets 
betydelse utgick han ifrån individens relation till sina kollegor på arbetsplatsen. Där 
undersöktes relationen mellan kollegorna både under och efter arbetstid. Johnson (1986:61f) 
kommer i sin studie fram till att en arbetstagare med höga krav, låg egenkontroll och svagt 
socialt stöd har högre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar än en arbetstagare med låga 
krav, hög egenkontroll och starkt socialt stöd. Resultatet i studien visar att en individ kräver 
både egenkontroll och socialt stöd i arbetet för att kunna hantera arbetskrav som ställs på ett 
tillfredsställande sätt. Efter att ha kompletterat med socialt stöd i modellen kan åtta olika 
arbeten skildras. Arbeten i den övre delen av modellen har högt socialt stöd och kallas för 
kollektiva arbeten. De i den undre delen har lågt socialt stöd och kallas för isolerade arbeten, 
se figur 2. 
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Figur 2. Demand-Control-Support Model (Johnson 1986:65). 
 
Enligt Johnson (1986:121) har arbetstagare som befinner sig inom arbeten med socialt stöd ett 
sundare arbete än de som inte får socialt stöd. I rutan med starkt socialt stöd kan bara de med 
höga krav och låg kontroll, hög-stressarbeten, drabbas av negativ stress. Dock har arbetstagare 
med socialt stöd inom hög-stressarbeten mindre risk att drabbas än hög-stressarbete utan 
socialt stöd. Inom rutan med lågt socialt stöd kan bara låg-stressarbete undkomma att drabbas 
av psykologisk ohälsa. I Johnson kompletterade modell finns två nya riskgrupper, passivt 
isolerad och aktivt isolerad. Passiva och aktiva arbeten utan socialt stöd gör att individen 
upplever negativ stress, eftersom arbetet inte blir tillfredsställande. Den högsta riskgruppen 
för psykologisk ohälsa är aktiva arbeten med lågt socialt stöd vilket är något nytt från den 
ursprungliga krav- och kontrollmodellen.  
 
Forskning visar att socialt stöd och hälsa hänger ihop. Individer som inte får socialt stöd visar 
sig vara mindre hälsosamma och ha större risk att drabbas av fysiska och psykiska sjukdomar. 
Detta kommer LaRocco et al. (1980:211) fram till i en studie om socialt stöd, arbetsrelaterad 
stress och hälsa. Resultatet av studien visar att socialt stöd kan påverka stress i arbetet samt 
arbetsbördan som i sin tur påverkar den mentala hälsan.  
 
Socialt stöd kan ha olika karaktär. En typ av socialt stöd är emotionellt stöd som handlar om 
omtanke, kärlek och tilltro. Det emotionella stödet kan ses som den viktigaste punkten 
eftersom människan har som grundläggande behov att få samhörighet och närhet. 
Tillfredsställs inte det behovet kan hälsa och välbefinnande påverkas. Informativt stöd är en 
annan typ av socialt stöd som innebär tillgång till råd och idéer från andra människor vilket 
kan användas för att klara av en situation. Nästa form av socialt stöd är instrumentellt stöd 
som innebär att arbetstagaren har möjlighet till avlastning i arbetet. Den sista typen av socialt 
stöd är värderade stödet. Det innebär att individen har möjlighet att jämföra sig själv med 
andra för att få insikt om att inte vara sämre än någon annan. Dessa olika typer av socialt stöd 
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överlappar och går in i varandra (Furåker 1997:165). Vi har valt att inte undersöka det 
värderande stödet eftersom vi anser att vid jämförelse med andra personer kan personen även 
få reda på att den är sämre än andra. Vi har istället kompletterat socialt stöd med 
utvecklingssamtal som kan ses som ett medel till feedback. Granberg (2011:480) beskriver 
olika syften med utvecklingssamtal på arbetsplatsen. Det kan handla om att diskutera 
arbetsvillkor, personlig utveckling eller informera om organisationens mål. Granberg 
(2011:502) menar att kommunikation är viktigt för att individen får möjlighet till att förändra 
och påverka i arbetet. 

2.1.8	  Kritik	  mot	  karaseks	  krav-‐	  och	  kontrollmodell	  

Wall et al. (1996:161f) riktar i sin studie kritik mot Karaseks krav- och kontrollmodell och 
hur egenkontroll ska dämpa stressfaktorer. Som tidigare nämnts kan effekten av egenkontroll 
istället bidra med svårigheter att finna balans mellan arbete och privatliv och försvåra att 
hantera sina egna och andras önskemål. Att individen ska omvandla höga krav som ställs i 
arbetslivet till en utmaning som ger positiva effekter med hjälp av egenkontroll är något som 
ifrågasätts av Wall et al. (1996:161f).  
 
En annan tanke är att samhället är under ständig förändring som organisationer måste anpassa 
sig efter. För att en organisation ska hantera en instabil marknad och ny informationsteknik 
krävs att verksamheter är föränderliga och reagerar på signaler från omvärlden. Det resulterar 
i att anställda ställs inför nya utmaningar och ökat egenansvar (Allvin et al 2006:12-17). När 
arbetsvillkor blir mer fria och flexibla kan det skapa ökad press på individen att prestera och 
arbeta mer. Kritik kan här riktas till Karaseks krav- och kontrollmodell och att den inte är 
anpassad efter “det nya arbetslivet”. Något som kan öka trycket på individen och förmåga att 
hantera egenkontroll är omvärldens krav på arbetstagaren. Individen ska inte bara tillgodose 
organisationens krav och förväntningar utan även med hänsyn till arbetsmarknaden och 
kunden (Allvin et al. 2006:17f). Ett exempel kan vara att vid hög konkurrens måste 
organisationen värna om kunden. Kunden sätter då press på organisationen, som i sin tur 
sätter press på individerna inom organisationen.  
 
Individers egen osäkerhet kan göra att pressen av hög egenkontroll blir svår att hantera. Det 
kan vara att individen känner att den måste arbeta hårdare än vad arbetet egentligen formellt 
kräver på grund av personalbrist, hot om neddragningar eller uppsägningar. Det kan även 
handla om individens egen självkänsla och rädslan att bli överlämnad eller frånsprungen. En 
arbetstagare som känner press från omvärlden har förmodligen lättare för att hamna i ohälsa 
och negativ stress än den arbetstagare som motiveras av sin egen lust till att arbeta. Men 
arbetstagaren som känner press från omvärlden är förmodligen inte den enda i organisationen 
och då kan medarbetarna stötta varandra. Är individen däremot pressad på grund av sin egen 
osäkerhet kan det bli svårare att finna stöd från omgivningen som istället kan vara en 
bidragande orsak till de höga kraven (Allvin 2006:150f).  
 
Kristensen (1995:21) menar att den psykosociala arbetsmiljön är för komplicerad för att 
endast beskrivas med hjälp av tre dimensioner som skildras i Karaseks krav- och 
kontrollmodell. Enligt honom tar modellen inte hänsyn till att vi är olika individer som 
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reagerar på olika faktorer i arbetsmiljön. För alla är inte en god arbetsmiljö detsamma, vissa 
kanske inte vill ha ett arbete som ställer höga krav medan andra trivs med höga krav i arbetet. 
Det finns alltså en individuell skillnad. 
 
Det finns fler forskare som försökt hitta ett komplement till Karaseks krav- och 
kontrollmodell. Johnsson (1986) har utvecklat en modell med socialt stöd och Björkman och 
Lundkvist (1981:210) menar att grundtrygghet skulle kunna komplettera modellen. 
Grundtryggheten är fysisk och emotionell och innebär exempelvis anställningsförhållanden, 
lön och arbetstid. Trotts nya försök som gjorts för att skapa en bättre modell, menar Karlsson 
och Eriksson (2000:35) att Karaseks krav- och kontrollmodell är den bästa modellen som 
hittills forskats fram gällande arbetsvillkor. I vår studie har vi har därför valt att använda oss 
av Karaseks krav- och kontrollmodell trots att den har brister.  

2.2	  Lojalitet	  

2.2.1	  Definition	  av	  begreppet	  lojalitet 
Lojalitet kan beskrivas som en stark känsla av stöd eller sammanhållning. Synonymer till 
lojalitet är allians, trogen och åtagande (Oxford 2015b). Enligt Arvidson och Axelsson 
(2014a:56) och Gullion och Cezanne (2014:845) är det svårt att komma fram till en entydig 
definition av lojalitet eftersom det finns många olika definitioner som varierar. Det finns 
också definitioner på vad organisatorisk lojalitet är. Det handlar om styrkan hos individen att 
tillhöra och identifiera sig med en specifik organisation (Wu & Norman, 2006). Mathieu och 
Zajac (1990:171) beskriver lojalitet som en känslomässig reaktion som uppstår när individen 
tror på organisationens mål och vill behålla medlemskapet. Arvidson och Axelsson (2014b:3f) 
menar att lojalitet inte behöver vara att vara trogen mot någon annan. I det moderna 
karriärsamhället har det blivit vanligt att vara lojal till sig själv. Det kan exempelvis vara att 
individen ser arbetet som en möjlighet att uppnå egna mål.  

2.2.2	  Det	  psykologiska	  kontraktet	  	  

Det psykologiska kontraktet kan förklaras som ett kontrakt mellan organisationen och 
individen. Om en organisation erbjuder anställningstrygghet förväntas lojala medarbetare 
tillbaka. Det psykologiska kontraktet är osynligt och förändras med olika förväntningar som 
ställs (Heery & Noon 2008). Ett exempel kan vara att en individ i början av sin karriär inte 
förväntar sig hög lön och utveckling av organisationen. Organisationen har då inte heller höga 
förväntningar gällande höga prestationer från arbetstagaren. När arbetstagaren sedan kommit 
längre i utvecklingen kan den ställa högre krav på lön och utveckling från organisationen och 
i gengäld förväntar sig organisationen bra prestationer tillbaka. Det finns fler forskare som har 
liknande tankar. Zetterberg et al (1987:152-158) förklarar det osynliga kontraktet som en 
informell överenskommelse mellan arbetstagare och organisation. Till skillnad från det 
psykologiska kontraktet handlar det om vad anställda förväntar sig av sin chef, arbetskamrater 
och liknande, samt vad den är beredd att göra för att uppnå detta. Med andra ord är det 
utformat på olika sätt beroende på vilka värderingar vi har. Både Heery och Noons (2008) 
psykologiska kontrakt och Zetterbergs et al (1987:152-158) osynliga kontrakt är nära kopplat 
med lojalitet. Individen förväntas visa eller ge arbetsplatsen lojalitet för att få något i gengäld.  
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2.2.3	  Fyra	  sociala	  lojalitetsformer 

Arvidsson och Axelsson (2014:56 a) har utvecklat lojalitetsbegreppet och klargjort skillnader 
mellan olika former av lojalitet. Enligt dem kan lojalitet analyseras på flera olika sätt, ett sätt 
är att analysera lojalitet är utifrån lojalitetens sociala former. Ett exempel på en social form 
kan enligt Arvidson och Axelsson (2014a:57) vara konkurrens mellan människor som kan 
förekomma på arbetsplatser, inom familjen eller bland vänner. På samma sätt kan lojalitet ses 
då människor dagligen möts av lojalitet i vardagen. Vi förväntas vara lojala mot vår 
arbetsplats, våra vänner och familj. Arvidson och Axelsson (2014a:56) kommer fram till två 
centrala dimensioner när de klargör skillnaderna mellan olika former av lojalitet. 
Dimensionerna är dels dimensionen mellan det frivilliga och det ofrivilliga samt dimensionen 
mellan det horisontella och det vertikala. Utifrån dimensionerna kan en fyrfältsfigur utläsas, 
se figur 3. Med hjälp av fyrfältsfiguren kan fyra typer av lojalitet utskiljas. Begreppet lojalitet 
kan därmed inte sammanfalla i endast ett generellt begrepp.  
 

 
Figur 3. Fyra sociala lojalitetsformer (Arvidson & Axelsson 2014a:58). 
 
Dimensionerna mellan det frivilliga och ofrivilliga samt mellan det vertikala och horisontella 
har alla en viktig anslutning till lojalitetsbegreppet och blir en grund i fyrfältsfiguren som 
presenteras. I vertikal- och horisontella dimensionen framkommer ofta lojalitet utifrån ett 
vertikalt perspektiv där anställda har skyldighet att vara lojal mot sin arbetsgivare (Arvidson 
& Axelsson 2014a:58f). Det är alltså vanligt att betrakta begreppet lojalitet som en vertikal 
relation (Liedman 1999:89). Connor (2007:59) ser lojalitet som en maktrelation mellan en 
beskyddare och en klient. En vidare aspekt som tyder på detta är att grundbetydelsen av ordet 
lojal ger en beskrivning av en vertikal relation. Ordet lojal har sin härkomst i franskan lojal 
som ursprungligen kommer från latinets legalis. En lojal person följer lagar och samhällets 
normsystem (Svenska akademien 1942). Men lojalitet kan även förekomma i en ömsesidig 
relation, ett exempel är en vänskapsrelation som bygger på att båda är lojala mot varandra. 
Det har skett en historisk utveckling och trots att grundbetydelsen av lojalitet har sitt ursprung 



 14 

i begreppet lag har lagen en annan betydelse idag. Vi lever idag i ett demokratiskt samhälle 
där våra lagar har sin grund i ett mer horisontellt perspektiv, där varje individ i samhället har 
rätt att göra sin röst hörd. Utifrån dimensionerna frivillig och ofrivillig har den frivilliga 
lojaliteten en mer positiv värdeladdning. Den ofrivilliga lojaliteten är istället påtvingad och 
kommer inte spontant från individen (Arvidson & Axelsson 2014a:60).  
 
När dimensionerna kopplas ihop utifrån fyrfältsfiguren kan ett exempel på frivillig vertikal 
lojalitet vara en fotbollsspelare vars mål är att bli en bättre fotbollsspelare och därför lyder sin 
tränare. Att gå på fotbollsträningen är frivilligt men genom att ta åt sig av feedback från 
tränaren, som i detta fall är överordnad, är målet att utvecklas och bli en bättre fotbollsspelare.  
Nästa lojalitetsform, frivillig horisontell lojalitet, kan exempelvis infinna sig i en 
vänskapskrets där vänner stöttar och stärker varandra. Ofrivillig vertikal lojalitet kan 
förekomma på en arbetsplats, det kan vara att arbetstagaren känner press att följa en 
arbetsgivares order. Ett exempel på den sista dimensionen, ofrivillig horisontell lojalitet, kan 
vara i en arbetsgrupp där en av arbetstagarna inte håller med de övriga och känner sig därför 
låst eller instängd (Arvidson & Axelsson 2014a:61f).  

2.2.4	  Lojalitet,	  arbetstillfredsställelse	  och	  organisatorisk	  framgång	  	  

Al-Ahmeri (2000:534f) menar att det finns ett positivt samband mellan arbetstillfredsställelse 
och lojalitet. Nöjda arbetstagare visar generellt sätt starkare lojalitet till organisationen än de 
som inte är nöjda. Fang (2001:867f) för liknande tankar som Al-Ahmeri (2000:534f). 
Förekomsten av hög stress på arbetsplatsen kan resultera i hög personalomsättning då 
arbetstagare väljer att sluta. Han menar att stress påverkar hur nöjda anställda är med arbetet 
samt lojaliteten till organisationen. 	  
 
Genom att ha en trivsam arbetsmiljö och engagerade anställda kan enligt Kim et al. 
(2005:Kap 7) risken för personalomsättning minska. Därmed ser han sambandet mellan 
lojalitet, trivsel och arbetsvillkor, något som han beskriver som en framgångsfaktor. Att ha 
oengagerad personal som inte trivs kan vara ett hinder för organisationens framgång eftersom 
nöjda och lojala medarbetare generellt presterar bättre. Det finns faktorer som kan förbättra 
trivsel och lojalitet. Organisatoriskt stöd har en positiv påverkan på arbetstillfredsställelsen 
som i sin tur påverkar lojaliteten. Att skapa lojalitet är att ge anställda frihet att självständigt 
hantera arbetsuppgifter och ha befogenheter att fatta egna beslut (Kim et al. 2005:Kap 7).  
 
Turkyilmaz et al. (2011:689f) visar hur lojala medarbetare skapas utifrån trivseln i 
organisationen. Det finns olika faktorer som påverkar trivseln hos arbetstagaren. Det kan vara 
arbetsvillkor, belöning, teamarbete, arbetsträning och personlig utveckling. Studien visar att 
efter personlig utveckling är arbetsvillkor den näst viktigaste faktorn som påverkar 
arbetstillfredsställelsen. Arbetsvillkor för Turkyilmaz et al. (2011:681) är att ha en bra 
arbetsmiljö som inte störs av buller, trånga arbetsytor och liknande. Kim et al. (2005:Kap7) 
och Turkyilmaz et al. (2011:689f) visar hur trivseln påverkar lojaliteten hos arbetstagarna. 
Turkyilmaz et al. (2011:689f) har en något tydligare bild som visar att det är endast trivseln 
som kan skapa lojalitet. Kim et al. (2005:Kap 7) menar istället att det kan vara andra faktorer 
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som också spelar en viktig roll. Exempelvis menar han att socialt stöd kan ha en indirekt 
påverkan på anställdas lojalitet. 
 
Gullion och Cezanne (2014:845f) har utfört en studie i syfte att klargöra sambandet mellan 
anställdas lojalitet och organisationens kapacitet. Undersökningen visar en kritisk syn på hur 
lojalitet påverkar organisatoriska prestationer. Eftersom begreppet är svårdefinierat anser de 
att det är svårt att bevisa dess positiva påverkan. Forskare kan därmed använda olika variabler 
i samband med lojalitetsforskning vilket kan ge en missvisande bild. Silvestro (2002:46f) har 
också kritiska tankar mot sambandet mellan lojalitet, trivsel och produktivitet. Relationen 
mellan personaltillfredställelse, lojalitet och organisationens resurser är mer komplexa än vad 
exempelvis HRM (human resource management) litteratur antyder. Studien ska inte ses som 
ett motbevis av dessa antaganden utan det finns alltså fler orsaker till vad som driver 
medarbetarna att prestera och till att det är organisatorisk framgång.  

2.2.5	  Lojalitetsplikt	  och	  Whistleblowing 

Enligt Arbetsmiljölagen har anställda rätt att påverka sådant som rör arbetssituationen och 
som kan påverka hälsan negativt. Begreppet Whistleblowing står för rätten som arbetstagare 
att yttra sig och ge kritik till organisationen.  (Fransson 2013:25ff). I Sverige benämns 
begreppet som visselblåsare (Nationalencyklopedin 2015b). Furåker (2009:170f) visar på 
olika faktorer som gör att arbetstagare inte vågar prata om dåliga arbetsvillkor. Den främsta 
källan är rädslan för hur chefen ska reagera vilket gör oss fega. Tidsbegränsade anställda har 
visat sig vara mindre benägna att ge klagomål till chefen. En förklaring skulle kunna vara att 
arbetet ses som kortsiktigt. Fastanställda har ett större behov att bli socialt intrigerade i 
organisationen. Dock visar studien att illojala arbetstagare vågar i större utsträckning prata 
öppet om arbetsvillkoren. Lojalitet har alltså en betydelse för om arbetstagaren vågar yttra sig 
på arbetsplatsen. En lojal arbetstagare undviker att prata negativt om arbetsplatsen med sina 
kollegor eftersom den känner sig illojal. En annan teori kan vara att lojala medarbetare inte är 
missnöjda med arbetsvillkoren och därför inte har behov av att visa missnöje (Furåker 
2009:107f). 
 
Whistleblowing och lojalitetsplikt är två nära sammankopplade begrepp. Att föra kritik framåt 
i organisationen kan ses som ett angrepp på arbetsgivarens rätt att leda och styra 
organisationen (Fransson 2013:27f). Ett anställningsavtal innehåller inte bara det som avtalats 
mellan arbetsgivare och arbetstagare under anställningsförfarandet utan även av normer. En 
normkälla är domstolarnas uppfattning, något som framkommer av rättspraxis. Rättspraxis 
visar att en arbetstagare har fler förpliktelser än vad som krävs för att utföra själva 
arbetsuppgiften. Det kan exempelvis vara att samarbeta, att följa ordnings- och 
säkerhetsföreskrifter samt att vara lojal mot sin arbetsgivare (Holm 2004:135). Arbetsgivaren 
har rätt att säga upp anställda som är illojala mot organisationen (Fransson 2013:38). Men 
lojalitetsplikten rör inte bara arbetstagaren, även arbetsgivaren har lojalitetsplikt gentemot 
arbetstagaren. Arbetsgivaren har förpliktelser förutom att betala ut lön. Det kan vara att 
arbetsgivaren är skyldig att arbetsmiljön på arbetsplatsen uppfyller vissa krav. Arbetsgivaren 
har även ett ansvar att verka för att arbetstagaren kan behålla sin anställning. Uppfyller inte 
arbetsgivaren detta krav är det inte en saklig grund för uppsägning (Prop. 1973:129 s.122).  
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Duska (2007:156ff) är en av dem som är kritiska till att Whistleblowing är en illojal handling 
mot organisationen. Enligt honom är vi är lojala mot personer och grupper med starka band, 
det sker en självuppoffring för att nå ett mål. En organisation har inte tillräckligt starka band 
mellan medlemmarna för att kunna betraktas som en grupp. En organisation handlar om 
pengar och beskrivs som ett instrument för att uppnå vinst. Arbetstagare kan välja att lämna 
organisationen om det anses olönsamt och organisationen kan också välja att sparka 
oproduktiva arbetstagare.  I och med att en organisation inte kan ses som en grupp, kan det 
inte betraktas som ett objekt att vara lojal mot. Corvino (2002:184) har riktat kritik mot 
Duskas argument. Han menar att en organisation består av grupper av människor och 
eftersom Duska menar att lojalitet kan riktas till grupper av människor borde lojalitet även 
kunna riktas till organisationer. 
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3.	  Metod	  
 
I detta kapitel kommer vi redogöra för tillvägagångssättet i vår studie. Vi kommer beskriva 
val av metod, urval, en kort beskrivning av intervjupersonerna samt det praktiska 
tillvägagångssättet. Sedan kommer vi gå in på studiens validitet och reliabilitet, det vill säga 
trovärdigheten och tillförlitlighet i undersökningen. Slutligen kommer vi redogöra för 
forskningsetiska aspekter i studien.  
 

3.1	  Förförståelse,	  litteratursökning	  och	  problemformulering	  	  

3.1.1	  Förförståelse	  	  

Vi har en förförståelse inom området arbetsvillkor då det berörts i vår utbildning, personal och 
arbetslivsprogrammet. Dessutom har vi båda erfarenhet av både bra och dåliga arbetsvillkor 
på arbetsplatser som vi arbetat på. Exempelvis har vi varit med om arbeten där det råder 
bristande anställningstrygghet och socialt stöd, vilket även påverkade vårt välmående utanför 
arbetet. Vi har också arbetat på arbetsplatser med bättre arbetsförhållanden där vi upplevt 
högre tillfredsställelse. Lojalitet ett område som ingen av oss berört utan vi har en allmän 
uppfattning kring själva begreppet lojalitet. Lojalitet är ett känt begrepp i vardagen och vår 
uppfattning innan studien var att lojalitet kan ses som att vara trogen någon eller något. 
Corbin och Strauss (2008:Kap2) ser det som en fördel att inte ha förförståelse i ämnet som ska 
studeras. Det gör det lättare att komma fram till nya teorier och aspekter eftersom det är 
mindre risk att bli påverkad av vad som tidigare är känt. I analysen upplevde vi att argumentet 
stämde, i området lojalitet där vi hade mindre förförståelse kom vi fram till egna begrepp och 
slutsatser. Däremot såg vi det inte som ett hinder att fördjupa kunskaperna inom arbetsvillkor, 
vi fick fram resultat även inom detta område. 
 
I vår studie valde vi att undersöka ett medelstort företag inom handelsbranschen. Vi har själva 
arbetat inom handel vilket påverkade eftersom vi är intresserade och insatta i branschen. På 
grund av vår förförståelse kunde vi relatera till situationer som är svåra för en oerfaren att 
förstå. Vi kunde lättare sätta oss in i situationer som respondenterna beskrev och dra egna 
slutsatser. Däremot var vi medvetna om att det fanns en risk att tolka intervjupersonernas svar 
utifrån vår egen erfarenhet, men har försökt tolka svaren objektivt.  

3.1.2	  Litteratursökning	  

Efter val av problemområde började vi med en litteratursökning för att läsa in oss på tidigare 
forskning. Patel och Davisson (2011:42) menar att litteratursökning är en viktig del av 
forskningsprocessen. Materialet vi valde ut bestod främst av artiklar, rapporter och 
forskningslitteratur som fick utforma den teoretiska referensramen i vårt arbete. Det fanns ett 
omfattande forskningsområde på arbetsvillkor men forskning om lojalitet kopplat till 
arbetsvillkor var däremot begränsad. Vi har gjort en avgränsning i vår teoretiska referensram 
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för att få relevant forskning kopplat till våra frågeställningar. Sökord som vi valt att söka på i 
tidigare forskning är arbetsvillkor, egenkontroll, socialt stöd, arbetskrav, lojalitet, lojalitet och 
arbetsvillkor, lojalitet och trivsel på arbetsplatsen. Vi sökte även sökorden på engelska 
exempelvis working conditions, loyalty, empowerment, social support. 

3.1.3	  Problemformulering	  	  

Utifrån problemområdet och tidigare forskning ska en problemformulering utformas vilket 
uttrycks i syfte och frågeställningar (Patel & Davidsson 2011:49). Enligt Corbin och Strauss 
(2008:Kap 2) är det viktigt i en kvalitativ studie att syftet och frågeställningarna lämnas 
öppna. Genom att skapa öppna frågor kan nya egna teorier lättare upptäckas. Efter att läst in 
oss på tidigare forskning formulerade vi ett syfte som sedan smalnades ner till fyra relevanta 
frågeställningar. Vi valde ett öppet syfte och öppna frågeställningar för att lämna utrymme åt 
nya tankar och slutsatser i analysdelen. Nedan kommer vi redogöra för metodvalet.  

3.2	  Val	  av	  metod	  och	  urval	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  	  

Vid val av metod såg vi fördelar och nackdelar med den kvalitativa metoden som vi valde. 
Ämnet lojalitet och arbetsvillkor kan uppfattas som känsligt och det finns risk att en 
arbetstagare inte vill prata illa och beskriva hur den verkligen känner för den är rädd om 
företagets rykte. Genom en enkätundersökning skulle dessa risker minska. Men eftersom vi 
ville komma åt hur individer upplever sin arbetssituation ansåg vi att en kvalitativ studie ändå 
var det bästa alternativet. Vi kunde då få en djupare förståelse av individernas känslor och 
tankar, något som är betydande för vår studie. Corbin och Strauss (2008:Kap 2) beskriver att 
kvalitativ metod används i syfte att komma åt respondenternas inre upplevelser, vilket inte går 
att få fram på samma sätt i kvantitativa undersökningar med exempelvis enkäter. Vid ett 
mänskligt möte är det lättare för forskaren att komma åt de inre känslorna. Patel och 
Davidsson (2011:73-86) menar att kvalitativ forskning är mindre strukturerad än en 
kvantitativ forskning vilket skapar bredare utrymmen för respondenter att exempelvis svara 
fritt på frågor.  
 
Inom kvalitativ metod finns olika tekniker som kan användas, exempelvis observation eller 
intervju. En observation används i syfte att samla in information gällande människor 
beteenden (Patel & Davidsson 2011:91). Eftersom vi ville åt individernas känslor och inte 
beteende valde vi att använda oss av intervjuer. En kvalitativ intervju kan beskrivas som ett 
samtal mellan en intervjuare och en respondent, personen som intervjuar belyser ett 
forskningsproblem genom att ställa frågor utifrån sitt syfte (Patel och Davidsson 2011:82).  
Langemar (2008:68) beskriver intervjuer som den bästa metoden för att komma åt personers 
känslor, tankar, upplevelser och åsikter.  

3.2.2	  Urval	  	  

Nästa steg i processen var att välja ut en målgrupp till undersökningen. Organisationen och 
intervjupersonerna valdes ut medvetet eftersom vi ansåg dem som lämpliga för 
undersökningen. Langnemar (2008:54-61) menar att kvalitativa undersökningar ska sträva 
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efter representativet och det kan vara en fördel att handplocka respondenter som anses 
lämpliga för undersökningen. Detta beskrivs som ett medvetet urval och syftet är att utesluta 
personer som inte är lämpliga för undersökningen.  
 
Företaget som vi valde är ett medelstort livsmedelsföretag. Det finns en tydlig hierarki med 
anställda, arbetsledare, mellanchefer och en högsta chef. Eftersom vårt syfte är att undersöka 
hur arbetsvillkoren skiljer sig mellan olika nivåer i en organisation ville vi ha ett företag med 
en tydlig hierarki. För att få en inblick i alla nivåer och för att kunna göra jämförelser har vi 
valt att intervjua två kassaanställda, två arbetsledare, två mellanchefer och den högsta chefen.  
 
Chefer och kassaledare fanns ett begränsat antal av, men den begränsade valmöjligheten av 
respondenter tror vi inte påverkade resultatet. Det fanns ett större urval av kassaanställda. Vi 
önskade två kassaanställda som varit fastanställda sedan ett år tillbaka för att försäkra oss om 
att de var insatta i arbetet. I undersökningen presenteras respondenterna med fiktiva namn för 
att försäkra deras konfidentialitet. För att förenkla för läsaren har vi valt att namnge 
respondenterna efter deras position. Det fiktiva namnen på kassanställda börjar på k, 
arbetsledare på a, mellanchefer på m och högsta chefen börjar på h. 

3.3	  Datainsamling	  

3.3.1	  Förberedelsearbetet	  

Syfte, frågeställningar och den teoretiska referensramen valde vi att ha färdigt innan vi 
utformade intervjuguiden. Detta för att ha en god kunskap i ämnet och för att få ut bästa 
möjliga information från intervjupersonerna. Teorin hade vi i åtanke under intervjun vilket 
underlättade vid eventuella följdfrågor. Enligt Lantz (2013:26) är det vanligaste misstaget att 
börja med datainsamlingen för tidigt eftersom det är svårt att reparera misstagen. Hon menar 
att trots att intervjun är väl genomförd, är det viktigt att problemställningen ger relevant 
information för att vara användbar.  

3.3.2	  Intervjuguide	  	  

Det finns två aspekter som måste beaktas vid genomförande av intervjuer, graden av 
standardisering och strukturering. Standardisering innebär hur frågorna är utformade och i 
vilken ordning de ställs. Vid intervjuer med låg grad av standardisering eller helt 
ostandardiserade intervjuer är frågorna spontana och ställs i den ordning som är lämpade för 
individen. När intervjun istället är helt standardiserad är frågorna likartade och ställs i samma 
ordning till alla intervjupersoner (Patel & Davidsson 2011:67-83). Den andra aspekten som 
ska beaktas när intervjuguiden utformas är respondentens frihet att tolka frågorna, det vill 
säga grad av strukturering. Vid en helt strukturerad intervju är det litet utrymme för den 
intervjuade att svara på frågorna. Vid en öppen intervju ges istället ett brett utrymme att svara 
öppet på frågorna (Lantz 2013:42). 
 
Vi utformade intervjuguiden med en högre grad av standardisering med fyra större 
huvudfrågor. Under de större huvudfrågorna valde vi att ha mindre frågor som stöd. Under 
intervjun ställde vi inte alltid frågorna i samma ordning och vi la även till olika följdfrågor 
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beroende på hur respondenterna svarande. Ett exempel på en av våra huvudfrågor är 
”Upplever du att du har frihet i ditt arbete?”. Vidare hade vi underfrågor som exempelvis ”kan 
du bestämma över dina arbetstider” i syfte att försäkra oss om att all relevant information kom 
med. Vi valde att utgå från samma frågor till alla intervjupersoner eftersom vi gjorde 
jämförande studie. Det var i syfte att underlätta om vi har fått samma information från alla 
intervjupersoner för att vi tydligt skulle kunna göra jämförelser och liknelser. 
 
Eftersom vi ville åt intervjupersonernas känslor och upplevelser valde vi en lägre grad av 
strukturering med öppna svarsalternativ. Dock hade vi två undantag i intervjuguiden där 
intervjupersonerna skulle rangordna vad som ansågs vara viktigast i livet samt i ett arbete. Där 
valde vi att ha fasta svarsalternativ för att vi tydligt skulle kunna göra jämförelser mellan 
intervjupersonerna. Det underlättade i jämförelsearbetet men i efterhand har vi funderat på om 
det skulle varit mer intressant att låta intervjupersonerna välja tre alternativ själva. Eftersom 
vår intervjuguide har en lägre grad av strukturering och en högre grad av standardisering 
liknar det Patel och Davidsson (2011:82) definition av semistrukturerade intervjuer. Det 
innebär att det finns bestämda ämnen eller frågor och lämnar utrymme till öppna svar.   
 
Innan vi genomförde intervjuerna hade vi två provintervjuer. Vi valde att göra dessa 
provintervjuer på två personer som inte är insatta i ämnet arbetsvillkor, en person som hade 
erfarenhet av c-uppsats skrivande och en person utan erfarenhet av c-uppsatsskrivande. De 
flesta av våra intervjupersoner var inte insatta i ämnet arbetsvillkor eller av uppsatsskrivande 
och då kunde provintervjupersonerna hjälpa oss att reagera på tolkningssvårigheter. Efter 
provintervjuerna fick vi en uppfattning om frågorna var svårtolkade och ändrade 
utformningen av vissa frågor. 

3.3.3	  Utförande	  av	  intervjuer	  	  

Vid intervjutillfället började vi med att introducera vad intervjun skulle handla om och 
informerade om etiska förhållningssätt. Bland annat att respondenterna när som helst kunde 
avbryta intervjun eller hoppa över känsliga frågor samt bad om tillåtelse att spela in 
intervjuerna. Enligt Langemar (2008:71f) är det viktigt att ha en introduktion med 
respondenten. Dessutom menar hon att det är viktigt att börja intervjun med att ställa 
bakgrundsfrågor. Detta hade vi i åtanke och vi började med att fråga om deras ålder och 
anställningsform. Avslutningsvis frågade vi respondenterna om de hade något mer att tilläga 
som vi inte gått in så djupt på som de ville berätta mer om. Vi ville att intervjuerna skulle 
kännas avslappnade på slutet och att de skulle få möjlighet att berätta om något som de 
upplevde att vi missat. Att ha en neutral och positiv avslutning ser Langemar (2008:77) som 
en viktig del av intervjun. 

3.4	  Bearbetning	  av	  material	  

Efter att vi genomfört intervjuerna, transkriberade vi materialet. Vid en transkribering lyssnas 
materialet igenom och vad som sagts under intervjun skrivs ned i detalj. För att gå vidare i 
processen valde vi att använda oss av en Grounded theory inspirerad analysteknik, en öppen 
kodning. Genom att bryta isär insamlad data kan en identifiering och avgränsning av olika 
begrepp och områden av rådata göras (Corbin & Strauss 2008:Kap 3). Vi gick igenom 
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intervjufrågorna och försökte koppla svaren till begrepp. Vidare som hjälp vid analysarbetet 
använde vi oss även av Aspers (2011:205f) analysteknik, komparativ analys. Komparativ 
analys går ut på att forskaren gör en jämförelse mellan två eller flera begrepp på minst ett 
annat begrepp. Ett exempel är att forskaren kan göra jämförelse mellan hur olika grupper som 
befinner sig i olika meningsstrukturer talar kring en viss sak. Jämförelsen kan exempelvis ske 
mellan ägare och anställda på ett företag. Vi använde oss av begreppen som vi fick fram från 
den öppna kodningen i jämförelseanalysen. Vår uppsats bygger på fyra huvudområden, 
egenkontroll, arbetskrav, socialt stöd och lojalitet. Utifrån varje huvudområde har vi 
formulerat 5-10 begrepp för varje nivå i organisationen. För att förstå kommer vi ge ett 
exempel nedan. Det första huvudområdet är egenkontroll och det är med hjälp av dessa 5-10 
begrepp som vi får en övergripande bild om hur egenkontrollen ser ut för respektive nivå på 
företaget. Med hjälp av den komparativa analysmetoden kunde vi sedan göra jämförelser hur 
egenkontrollen skiljer sig mellan nivåerna. Nedan visas exempel på begrepp som vi tagit 
fram. 	  

Kassaarbetare: Styrd, motiverad/driven, begränsad, initiativtagande, överenskommande, 
rutiner, regler, fasta positioner, lätt att lösa problem. 
 
Arbetsledare: Frihet, begränsade, riktlinjer, ostörd (ingen lägger sig i), valmöjligheter, 
målstyrda, anpassning, beslutsmöjligheter, ansvar, påverkan. 
 
Mellanchefer: Självständigt, ansvar, frihet, flexibelt, deadline, press, låst, arbetet läggs på 
hög, riktlinjer, beslutsfattande, variation. 
 
Högsta chef: Tillgänglig, beslutsfattande, bunden, kundstyrd, frihet, flexibilitet.  
 
I Grounded Theory används memo. Memo är anteckningar som förklarar hela processen över 
kodningen och hur begreppen resonerats fram. Syftet med memos är att förenkla för den som 
ska tolka forskningen (Corbin & Strauss 2008:kap 6). Nedan kommer vi att presentera ett 
utdrag ur en intervju där vi visar vart vi placerat in begreppen. Sedan kommer vi att beskriva 
hur vi kommit fram till dessa begrepp, ett utdrag ur memos.  
 

Nej, alltså, egentligen så är ju jag satt, ska jag vara i spelet så ska ju jag vara i 
spelet. Ska jag vara i scanningen så ska vi ju faktiskt stå där, det gäller vart du än 
är (styrd). Så den möjligheten har jag väl inte riktigt fullt ut utan kanske till viss 
mån. Att jag kan säga ’jag hellre vill göra detta idag, är det okej om jag byter 
med någon?’ (initiativtagande). Men jag kan inte bestämma rakt av att såhär ska 
jag göra och så får det bli. 

 
Vi anser att personen är styrd då hon inte kan bestämma vart hon vill arbeta. Att hon måste be 
om att få byta arbetsställe ser vi som ett initiativtagande.  
 
I analysdelen valde vi att presentera tre skalor. Vi använde oss av dessa som ett pedagogiskt 
hjälpmedel i syfte att förenkla för läsaren. Genom att visa med siffror istället för att bara 
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placera in respondenterna i en underlättar det för läsaren att förstå, det finns alltså ingen 
kvantitativ tanke bakom. Skalorna utläser var respondenterna hamnar på en skala ett till tio. 
Det förekommer skillnader mellan nivåerna och med hjälp av denna skala kan läsaren få en 
uppfattning var respondenten hamnar i exempelvis grad av egenkontroll. Det underlättar även 
för läsaren att förstå var respondenten hamnar när vi placerar in dem i Karaseks krav- och 
kontrollmodell. Vi har också skapat en egen modell i lojalitetsavsnittet som ska vara ett 
hjälpmedel för att underlätta förståelsen på vår syn på lojalitet.  

3.5	  Presentation	  av	  respondenterna	  

3.5.1	  Kassaanställda	  	  

Katrine och Kajsa är fastanställda i kassan på förtaget. Deras främsta arbetssyssla är att serva 
kunderna framme vid kassan. Arbetsställena vid kassan varierar mellan att sitta i butikens 
betalningskassor, hjälpa kunder som självscannar och arbeta i spelbutiken. Spelbutiken är en 
del av butiken där kunder kan spela på trav och sport samt köpa korv och glass.  

3.3.2	  Arbetsledare	  

I vår studie har vi valt att intervju två arbetsledare, Angelica och Anders. Deras 
huvuduppgifter är att ha övergripande ansvar över kassan. De ska se till att det är ett bra flyt 
framme vid kassan och ansvarar för att alla arbetsuppgifter blir utförda. Därmed kan de 
delegera ut ansvar och arbetsuppgifter till kassaanställda. Det som skiljer arbetsledarna åt är 
att Angelica har längre erfarenhet av arbetsledning än vad Anders har. 

3.3.3	  Mellanchefer	  

Från företagsledningen intervjuade vi två mellanchefer. Båda arbetar på kontoret samt en del 
av arbetstiden ute i butiken. Den första mellanchefen är Marie och har ett personalansvar, hon 
har kort erfarenhet av sina arbetsuppgifter. Hon ansvarar för schemaläggning, 
anställningsavtal och ser till att det finns tillräckligt med personal på plats ute i butiken. 
Magnus, som är den andra mellanchefen, har längre erfarenhet av att arbeta i ledningsgruppen 
på ett livsmedelsföretag. På kontoret ansvarar han främst för schemaläggning och ute i 
butiken ska han leda personalen och se till att det är bra flyt i hela butiken.  

3.3.4	  Högsta	  chefen	  

Den högsta chefen Håkan är egenföretagare och äger butiken. Håkan har lång erfarenhet av att 
driva butik och har stort engagemang i det han gör. Den främsta arbetsuppgiften är 
marknadsföring och se till att det kommer kunder till butiken. Hur en arbetsdag ser ut varierar 
men stor del av arbetstiden spenderas på möten. Håkan har också ansvar att utforma regler på 
företaget och ta avgörande beslut. Det är han som har huvudansvaret för allt som sker i 
butiken. 

3.3.5	  Uppdelning	  i	  två	  nivåer	  	  

I analyskapitlet redogörs för alla nivåer men för att få en mer jämförande analys valde vi att 
göra en uppdelning på en högre och en lägre nivå. Den lägre nivån består av kassarbetare samt 
arbetsledare och den högre nivån består av chefer. Indelning har vi valt att göra dels på grund 
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av att befattningarna skiljer sig men även på grund av att de arbetar på olika ställen på 
företaget. Kassaarbetarna och arbetsledarna arbetar ute i butiken medan cheferna befinner sig 
till stor del på kontoret. Det finns risk att vissa aspekter går förlorade genom att inte visa en 
jämförandeanalysen mellan alla fyra nivåer. Vi anser dock att det ger en tydligare bild att ha 
en uppdelning på två nivåer eftersom det finns likheter inom de två nivåerna. Analysen 
kommer visa att det skiljer sig inom alla nivåer men det är högre och lägre nivån som är i 
fokus.  

3.4	  Validitet	  och	  Reliabilitet	  	  

3.4.1	  Validitet 

Patel och Davidson beskriver validitet utifrån citatet: “Att veta vad vi undersöker handlar om 
överensstämmelser mellan vad vi säger att vi ska undersöka och vad vi faktiskt undersöker” 
(Patel & Davidsson 2011:102). Det finns olika sätt att undersöka om validiteten är uppfylld. 
Langemar (2008:116) menar att triangulering är ett sätt att undersöka validiteten i ett arbete.  
Repstad (2007:151ff) beskriver att det finns olika sätt att använda sig av triangulering och ett 
sätt är datainsamlingstriangulering. Datainsamlingstriangulering kan exempelvis vara när flera 
intervjuare används i syfte att får representativt material. Vi deltog båda under intervjuerna, 
den ena observerade intervjun och den andra ställde frågor. Vi anser att det gynnat vår studie 
eftersom vi är två personer som tolkat materialet utifrån olika synvinklar. Langemar (2008) 
beskriver också att om det råder en samstämmighet med andra studier är det tecken på god 
validitet. I vår studie har vi kommit fram till resultat som ligger i linje med vad andra forskare 
kommit fram till. Avvikande resultat har vi diskuterat för att försöka belysa vad dessa 
avvikelser kan bero på.  
 
Patel och Davidsson (2011:106f) beskriver att det kan uppstå problem vid transkriberingen.  
Transkriberingen gör att exempelvis ironi och kroppsspråk utelämnas vilket gör att tolkningen 
blir annorlunda. Dessutom lägger forskaren in punkter och kommatecken som också påverkar 
tolkningen av materialet (Patel & Davidsson 2011:106f). Vi är medvetna om att transkribering 
påverkar tolkningen av resultatet. Det var svårt att veta vart meningarna skulle avslutas och 
ironi var svårt att tolka nedskrivet. Vi har i största mån försökt undvika det som kan 
misstolkas.  
 
Patel och Davidsson (2011:106f) menar att det är viktigt att forskaren inom kvalitativa studier 
beskriver hela processen. Det är viktigt att vara medveten om brister och motiverar valen som 
gjorts under studien i syfte att uppnå god forskningskvalitet. Detta är något vi tagit hänsyn till 
och strävat efter att uppnå.  

3.4.2	  Reliabilitet	  

Reliabilitet mäter instrumentens tillförlitlighet. Uppstår brister som vi inte kan påverka kan ett 
felvärde uppstå. Att spela in intervjun är ett medel inom kvalitativ forskning för att minska 
risken för ett felvärde. Det underlättar att gå tillbaka och kontrollera att svaren uppfattats 
korrekt. Det finns två nackdelar som tas upp med inspelning. Att transkribera materialet ses 
som en nackdel eftersom det tar lång tid. Den andra nackdelen är att det finns risk för att 
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personerna tänker efter vad de ska säga och inte svarar ärligt vid en inspelning (Patel och 
Davidsson 2011:87).  
 
Att transkribera materialet tog oss lång tid men vi såg det som en fördel eftersom det 
underlättade när vi sedan skulle analysera materialet. Vi var medvetna om att inspelningen 
kunde påverka respondenterna att ge mindre spontana svar. Exempelvis när vi bad 
respondenterna rangordna tre saker som är viktigast i livet med fasta svarsalternativ. Vissa 
alternativ, exempelvis umgås med familjen, släkt, vänner och vara frisk var återkommande 
svar. Många människor har förmodligen dessa alternativ som de viktigaste men många kan 
nog också tro att dessa svar förväntas komma före exempelvis tjäna pengar eftersom det 
skulle anses mer själviskt att svara. Dock anser vi att spela in var en större fördel eftersom det 
gav oss möjlighet att gå tillbaka och kontrollera att vi uppfattat svaren korrekt. 
 
Vi är medvetna om att svaren från intervjupersonerna kan ha påverkats av att de vill vara 
lojala och framställa företagets bästa sida och därför inte prata öppet om dåliga arbetsvillkor. 
Vi kunde känna av detta till viss del i några situationer när vi intervjuade personerna från 
högre positioner. Vi upplevde även att cheferna hade ett stressigt schema vilket också kan ha 
påverkat svaren och mängden i svaren. Vid intervjutillfället befann vi oss i ett konferensrum 
på företaget. Fem av intervjuerna fick vi hålla ostört i en lugn miljö medan två intervjuer blev 
avbrutna, det som störde var två telefonsamtal. Det kan ha lett till att intervjupersonen glömt 
något eller kom av sig i intervjun.  
 
Enligt Langemar (2008:70f) är det viktigt att personen som intervjuar är lyhörd och flexibel i 
en kvalitativ studie. Med det menar hon att intervjuaren ska lyssna och följa upp det 
respondenten säger. Hon menar även att det är viktigt att inte ta något för givet, är det 
någonting som är oklart är det viktigt att ställa en följdfråga för att se till att frågan uppfattats 
rätt. Eftersom vi läst in oss på intervjumetodik innan intervjuerna försökte vi ta hänsyn till 
detta och ställde hellre en fråga extra för att försäkra oss om att vi uppfattat svaret korrekt. 
Langemar (2008:73f) menar också att följdfrågor är a och o i en kvalitativ studie. Vi försökte 
ställa följdfrågor till respondenterna för att få utförliga svar. De sista intervjuerna lyckades vi 
bättre med jämfört med de första två intervjuerna eftersom vi blev mer bekväma i rollen som 
intervjuare. Langemar (2008:75) menar även att feedback är viktigt för samspelet under 
intervjun. Respondenten bör få bekräftelse på att intervjun går bra och är inne på rätt spår, inte 
bara gå vidare till nästa fråga. Vi gav feedback genom nickningar och följdfrågor som visade 
att vi lyssnade och förstod. 

3.5	  Forskningsetiska	  aspekter	  

Enligt Patel och Davidsson (2011:62f) är det viktigt att ta ett etiskt ställningstagande för att 
skydda individerna mot exempelvis fysisk eller psykisk skada. Det finns ett grundläggande 
individsskyddskrav inom samhällsvetenskaplig forskning som kan delas in i fyra allmänna 
huvudkrav. Dessa kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. 
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Informationskravet innebär att forskaren ska lämna information till undersökningspersonerna 
om deras medverkan i studien. De ska få information om att deltagandet i undersökningen är 
frivillig och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2011:7). 
För att uppfylla detta krav skickade vi en tid innan intervjuerna ägde rum ut ett brev till de 
medverkande för att förmedla informationen. Vi valde att skriva med vårt syfte i 
informationsbrevet för att de skulle få en övergripande bild om vad vår studie handlar om.  
 
Det andra huvudkravet är samtyckeskravet. Det innebär att forskarna ska ha 
undersökningspersonernas samtycke att delta i undersökningen och att de är medvetna om att 
de själva bestämmer över sitt deltagande (Vetenskapsrådet 2011:9). För att uppfylla detta krav 
valde vi att åka till företaget och personligen presentera oss för den högsta chefen som gav 
samtycke om att företaget deltog i undersökningen. Efter att ha fått se en bild över hur 
företaget är uppbyggt kunde vi söka upp lämpliga intervjupersoner. Även intervjupersonerna 
träffade vi personligen för att få deras samtycke om att delta i studien. 
 
Nästa huvudkrav är konfidentialitetskravet som innebär att deltagarna i undersökningen ska 
ges så stor konfidentialitet som möjligt. Personuppgifter ska hanteras på så vis att obehöriga 
inte får tillgång till dem (Vetenskapsrådet 2011:12). I vårt informationsbrev som skickades ut 
en tid innan intervjuerna var vi tydliga med att det endast är vi och eventuellt vår handledare 
som har tillgång till materialet i undersökningen. I brevet gavs även information om att varken 
företagets eller intervjupersonernas namn kommer att nämnas. Intervjupersonerna benämns 
med fiktiva namn för att läsaren lättare ska kunna följa med i texten. Vi anser därför att vi 
uppfyllt kravet på konfidentialitet. 
 
Det sista huvudkravet är nyttjandekravet och innebär att det insamlade uppgifterna om 
intervjupersonerna endast används i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2011:14). Efter avslutat 
arbete förstördes materialet.   
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4.	  Analys	  och	  resultat 
 
I detta kapitel analyseras och redovisas studiens resultat. Vi kommer utgå från upplägget i 
vår teoretiska referensram. Materialet har analyserats genom inspiration från Grounded 
theory samt Aspers komparativa analys där jämförelser görs mellan olika grupper. Vi 
kommer redogöra för skillnader mellan alla nivåer på företaget men fokusera på en lägre och 
en högre nivå. Med den lägre nivån avses kassaarbetare samt arbetsledare och den högre 
nivån avses chefer. I analysens första del kommer vi behandla egenkontroll, arbetskrav och 
socialt stöd, vidare i analysens andra del kommer vi gå in på arbetsvillkor kopplat till 
lojalitet. Vi kommer att redogöra för egna modeller och slutsatser.  

	  
4.1	  Arbetsvillkor 

4.1.1	  Egenkontroll 
Genom att individen får utlopp för egenkontroll kan stressfaktorer elimineras och individen 
får möjlighet att tillgodose sina behov. Ett sätt för individen att få utlopp av egenkontroll är att 
anpassa sitt arbete till den tid på dagen som passar bäst (Furåker 1997:162f). När det gäller att 
anpassa arbetstiderna på företaget förekommer det skillnader mellan de olika nivåerna. 
Kassaarbetarna och arbetsledarna som befinner sig på lägre nivån har begränsad möjlighet att 
bestämma över arbetstider eftersom ett schema följs. Cheferna har däremot möjlighet att 
påverka sina arbetstider. Mellanchefen Marie har 25 timmar i veckan utsatt på kontoret, 
resterande tid är utsatt i butiken.  Hon beskriver att dagarna som är utsatt på kontorstid kan 
hon välja att komma tidigare om hon ska iväg på eftermiddagen. 

 
Eftersom jag är 25 timmar på kontoret och resten i butiken så timmarna ute i butiken kan 
jag inte styra över men kontorstiden kan jag styra över. Tycker jag att det är bättre att åka 
hit halv 8 någon dag då går jag hem halv 5. På det sättet som idag när jag var hos 
sjukgymnast, då kan jag komma en kvart senare och stannar en kvart längre. 

 
Den som har störst kontroll att påverka sina arbetstider är högsta chefen Håkan. Håkan äger 
företaget och är egenföretagare. Arbetsdagarna består av möten som han själv bokar in. Han 
måste dock anpassa sig efter sina affärspartners som han har möten med. ”Jag sätter ofta 
möten efter det så jag kan få lunch. Men det är klart att jag inte alltid kan bestämma när jag 
ska ha rast, idag har jag inte ätit lunch och idag har jag inte haft frukost.” Även om han 
begränsas av sina affärspartners kan han välja att ha möten längre fram om han skulle vilja 
men det handlar om att driva butiken framåt. Vi kan konstatera att desto högre befattning i 
organisationen, desto högre egenkontroll har individen gällande arbetstider och raster. 
 
Aronsson (1987:184f) beskriver två typer av egenkontroll. Den ena typen innebär att 
arbetstagaren har kontroll inom arbetet för att kunna förändra sättet att utföra och prioritera 
mellan arbetsuppgifter. Den andra typen av egenkontroll är att ha kontroll över arbetet, det 
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innebär att utforma ramar och spelregler i arbetsprocessen. Den som har mest kontroll över 
arbetet är Håkan. Han kan ta avgörande beslut och utformar regler på företaget som anställda 
förhåller sig till. Mellancheferna kan däremot förändra sättet att utföra och prioritera mellan 
arbetsuppgifter och har kontroll inom arbetet. Magnus har längre erfarenhet, han har därmed 
inflytande och kan fatta större beslut. Marie kan också ta egna beslut, hon beskriver att Håkan 
tilldelat henne ansvar. 
 

Jag har frihet på det sättet att högsta chef litar väldigt mycket på mig. Därför släpper han 
mycket, ’det där vet du bäst själv’, på det sättet har jag frihet. Men jag har ramar att gå 
efter när jag gör scheman och med tider, alltså jag har en budget. 

 
Precis som mellancheferna har arbetsledarna kontroll inom men inte över arbetet. 
Arbetsledarna är också styrda med riktlinjer och regler som måste följas. Anders beskriver att 
han har frihet att bestämma över hur arbetsuppgifterna ska utföras, så länge arbetet blir utfört. 
 

Jag får göra arbetsuppgifterna lite som jag vill också så länge det blir gjort spelar det 
ingen roll om jag låter någon annan göra dem eller om jag gör dem själv, så länge det blir 
gjort bara. Så sett är det ganska fritt men sen och andra sidan är vi ganska styrda också. 

 
Citatet ovan visar att Anders känner att han kan påverka inom arbetet då han kan bestämma 
när och hur arbetsuppgifterna ska bli utförda. Dock är det ledningen som beslutar vad som ska 
göras. Att Anders inte har kontroll över arbetet begränsar egenkontrollen i arbetet. Kontroll 
inom arbetet tappar sin betydelse om det inte finns kontroll över arbetet. Har en arbetstagare 
kontroll inom men inte över arbetet och måste anpassa sig efter bestämmelser som någon 
annan utsatt finns risk att arbetstagaren känner sig styrd. Vi kan även konstatera att kontroll 
över arbetet påverkar kontrollen inom arbetet. Håkans kontroll över arbetet har betydelse för 
hur andra ska förhålla sig till kontrollen inom arbetet och påverkar anställdas frihet på 
företaget. Kontrollen inom arbetet är alltså beroende av kontrollen över arbetet, saknas 
kontrollen över arbetet begränsas egenkontrollen.  
 
Kassarbetarna, Kajsa och Katrine, har minst kontroll inom arbetet. Att byta arbetsstation är 
svårt eftersom de följer ett schema. Schemat anger vart kassaanställda ska vara i butiken och 
syftet med schemat är att se till att det är bemannat överallt, för att byta arbetsställe krävs 
godkännande av en högre ansvarig. Det kan exempelvis vara att en kassaarbetare har stukat 
foten och vill arbeta i kassan istället för spelbutiken. Linda beskriver hennes möjligheter att 
byta arbetsstation. 
 

(…) ska jag vara i spelet så ska jag vara i spelet (spelbutiken). Ska jag vara i scanningen 
ska vi faktiskt stå där, det gäller vart du än är. Den möjligheten har jag inte riktigt fullt ut 
utan kanske till viss mån. Att jag kan säga att jag hellre vill göra detta idag, är det okej 
om jag byter med någon? 

4.1.1.1	  Jämförande	  analys	  

För att tydligt se hur det skiljer sig mellan nivåerna på företaget har vi presenterat en modell 
nedan där vi visar likheter och skillnader, se figur 4. Nivåerna är kopplade till befattning och 



 28 

arbetsställe där cheferna tillhör den högre nivån och kassaarbetarna och arbetsledarna den 
lägre nivån. Eftersom det är ett handelsföretag går arbetet ut på att ge service till kunder. En 
likhet mellan respondenterna är därför att de är styrda av kunden samt styrda till att utföra 
arbetet på arbetsplatsen. Det är alltså ingen av respondenterna som har möjlighet att utföra sitt 
arbete hemifrån. Ytterligare en likhet mellan nivåerna är att alla följer ramar och 
bestämmelser som är fastställda på företaget. Något som skiljer nivåerna åt är möjlighet till 
anpassning av arbetstider. Cheferna kan friare bestämma över sina arbetstider och när de ska 
ta ut sin rast. De kan också bestämma vart de vill arbeta samt förändra sättet att utföra och 
prioritera mellan arbetsuppgifter. 
 

  
Figur 4. Jämförandeanalys egenkontroll. 

	  
4.1.2	  Arbetskrav	  	  

Höga krav i arbetet kan leda till negativa påfrestningar för individen men det kan även bidra 
till stimulering som kan vara positivt för arbetstagaren. Orsaker som påverkar graden av 
arbetskrav är arbetsintensitet, bundenhet och arbetsmängd (Statistiska centralbyrån & 
Arbetsmiljöverket 2001:18). Respondenterna beskriver att arbetskraven varierar beroende på 
vilken säsong det är. Eftersom det är ett handelsföretag påverkas det av kundens behov som 
ökar vid högtider och storhelger. Håkan beskriver att hösten och våren är intensivare eftersom 
det sker nyrekryteringar samtidigt som leverantörer är intresserade av att göra affärer. Att vara 
ägare av företaget medför höga krav på tillgänglighet som han beskriver ”Jag hade inte kunnat 
svara på mail idag (…) 114 mail hade jag från i morse till idag klockan 2.” För att klara av 
sina arbetsuppgifter ser han till att ha kunnig personal omkring sig vilket är en förutsättning 
för att driva företaget framåt.  
 

Jag kan inte ha kompetensen, spetskompetensen på allting, då vore det felaktigt, då skulle 
jag bränna ut mig totalt. Det gäller att jag har folk runt omkring mig som har spetsen som 
jag kan utnyttja och sen ska jag försöka kunna lite om allt. 

 
Även mellanchefen Marie beskriver att arbetsbördan varierar beroende på säsong och att det 
är intensivare innan högtiderna. Hon får ofta arbeta över och som hon själv beskriver det: ”Jag 
skulle kunna vara här 24/7, jag blir aldrig klar.” Marie som har kortare erfarenhet av 
personalansvar känner att hon saknar kompetens inom vissa områden men det finns möjlighet 
att ta kontakt med centrala källor utanför företaget för att få stöd och hjälp. Marie har 
begränsad möjlighet till avlastning i arbetet eftersom det bara är hon har kompetens på 
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företaget för arbetsuppgifterna, ”det är ingen som har lärt sig och ingen som är insatt i 
schemaläggning och allt som jag gör”. Att hon har ett bra minne och förmåga att hantera 
stressiga situationer ser hon som en fördel för att klara av arbetet.  
 
Det råder skillnader mellan cheferna på samma nivå, Magnus har inte lika höga arbetskrav 
som Marie. Det är sällan han får arbeta över även om det förekommer pressade situationer 
och stress i arbetet. Sedan han började på företaget har han blivit tilldelad utökat ansvar. 
Magnus som har lång erfarenhet av ledning inom butik menar att han har lärt sig arbeta på en 
sund nivå och kan hantera arbetskraven.  
 
Att det råder skillnader mellan arbetskraven för mellancheferna kan förklaras genom Furåkers 
(1997:159) typer av kognitiv stimulering på arbetsplatsen. En typ av kognitiv stimulering är 
kvantitativ stimulering, det innebär mängden arbete i förhållande till tillgänglig tid. Marie har 
en kvantitativ överstimulering vilket innebär att hon har hög arbetsbelastning i förhållande till 
tillgänglig tid. Hon beskriver att hon ofta får arbeta över och känner sig aldrig riktigt klar med 
utförandet av arbetsuppgifterna ”Man känner ju att man blir ju aldrig färdig”. Magnus har en 
jämn nivå av kvantitativ stimulering, det råder balans mellan arbete och tillgänglig tid. Han 
beskriver att hans erfarenhet har gjort att han kan hantera stressiga situationer. ”På mitt förra 
jobb så hade jag mer att folk ringde men då var jag mer oerfaren också, nu har jag varit med i 
20 år så att, nej jag kan hantera det”.  
 
Den andra typen av kognitiv stimulering är kvalitativ stimulering. Kvalitativ stimulering 
innebär vilka former av kunskaper och kvalifikationer som krävs för att klara av att utföra en 
viss uppgift. Marie har en kvalitativ överstimulering, hon har bristande kunskaper inom vissa 
områden medan Magnus har en bättre balans på grund av sin långa erfarenhet. Att Marie har 
högra arbetskrav kan dels bero på att hon har mer omfattande arbetsuppgifter och dels för att 
hon har kortare erfarenhet vilket kan göra att det tar längre tid för henne att utföra 
arbetsuppgifterna.  
 
Arbetskraven är lägre för kassaarbetarna och arbetsledarna. Arbetsledarna upplever tillräcklig 
kompetens för att klara av arbetsuppgifterna. Angelica känner dock att hon har extra sociala 
krav på sig för att vara ledare. ”Och social kompetens måste du definitivt ha, (…) men du 
måste ha en speciell personlighet för att kunna vara en ledare och för att andra ska kunna 
respektera dig som en ledare.“ Anders anser att arbetet kan vara stressigt men att det är av 
arbetets natur. Det han blir stressad över är om det inte finns tillräckligt med personal insatt 
men han behöver sällan arbeta över.  
 

Det man kan vara stressad över är om det är dåligt tillsatt med folk, så att man känner att 
det här skulle jag behöva göra men att jag inte hinner det och det händer ju titt som tätt, 
då blir man ju stressad men aldrig så jag behöver jobba över. 
 

Minst arbetskrav har kassaarbetarna. Katrine upplever att arbetskraven varierar från dag till 
dag men oftast hinner hon utföra sina arbetsuppgifter i tid. Kajsa anser att arbetsuppgifterna är 
lätta att utföra medan Katrine anser att svårighetsgraden är mitt i mellan. ”Jag tycker dem är 
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mitt i mellan, en del kan vara jättelätta och en del är svårare”. Det ställs inte lika höga krav 
från företaget på kassaarbetarna, är inte arbetet klart är det möjligt att lämna det vidare till 
någon annan kassaarbetare. Det kan exempelvis vara om en av kassaarbetarna fyller på med 
påsar i kassan och inte hinner klart på sin arbetstid kan arbetsuppgiften lämnas vidare till 
nästa kassaarbetare som börjar.  
 
Även när det gäller arbetskrav ser vi att det skiljer sig tydligt mellan nivåerna. Största 
skillnaden gällande arbetskrav kan bero på att cheferna har eget ansvar över sina 
arbetsuppgifter. Behöver cheferna vara lediga någon dag ligger arbetet kvar till nästa dag, det 
finns ingen som kommer och hjälper till. Detta gör att arbetskraven ökar för den höge nivån i 
jämförelse med den lägre där arbetsuppgifterna kan lämnas vidare. Marie upplever höga 
arbetskrav som en källa till stress eftersom hon aldrig känner sig färdig.  

4.1.2.1	  Jämförande	  analys	  	  

Likheter mellan nivåerna är att båda upplever att arbetet varierar beroende på säsong. 
Företaget är ett handelsföretag där arbetet går ut på att ge service till kunder vilket innebär att 
alla respondenter är styrda av kunden och blir ofta avbrutna. Eftersom det är av arbetets natur 
att anpassa sig efter kunder är det också vanligt att det uppstår stress i arbetet som inte går att 
förutse. Ytterligare en likhet mellan nivåerna är upplevelsen av att svårighetsgraden varierar 
mellan olika arbetsuppgifter.  
 
Det som skiljer nivåerna åt är möjlighet att lämna vidare arbetsuppgifter samt få avlastning i 
arbetet. Arbetsuppgifterna på högre nivån är individinriktad och kräver bredare kompetens 
vilket försvårar för en kollega att ta över arbetsuppgifterna. Det leder i sin tur till att cheferna 
har svårare att ta ledigt. En ytterligare skillnad är att chefernas arbetsuppgifter är mer 
varierande. Kassaarbetarna och arbetsledarnas arbetsuppgifter är ungefär samma varje dag 
medan den högre nivån har en ökad bredd med flera olika varierande arbetsuppgifter.  

 
Figur 5. Jämförande analys arbetskrav. 

4.1.3	  Socialt	  stöd 

Socialt stöd är viktigt för att individen ska trivas på arbetsplatsen och utföra ett bra arbete 
(Statistiska centralbyrån & Arbetsmiljöverket 2001:32). Furåker (1997:165) beskriver olika 
typer av socialt stöd, den första är emotionellt stöd som innebär samhörighet och närhet. Det 
emotionella stödet är högt på företaget eftersom det råder bra sammanhållning mellan 
kollegor. Respondenterna beskriver att kollegorna är en bidragande orsak till trivseln på 
arbetsplatsen. Anders beskriver att kollegorna underlättar om han har en tuff dag. ”Det är 
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väldigt bra personal här tycker jag personligen, det gör det mycket lättare och komma hit och 
man kan säga att man har en skitdag och sen brukar det oftast bli bra.” Mellanchefen Marie 
anser att det inte förekommer några större distinktioner mellan olika nivåerna på företaget och 
att alla behandlas lika. Håkan finns tillgänglig och det är inga problem för anställda att 
komma in till hans kontor. Det gör att emotionella stödet stärks eftersom alla i organisationen 
har möjlighet att få stöd och råd av den högsta chefen.  
 
Den andra formen av socialt stöd är informativt stöd. Det innebär att individen får tillgång till 
råd och idéer som är till hjälp för att klara av olika situationer (Furåker 1997:165). I 
undersökningen anser respondenterna att det lätt att få hjälp om problem uppstår. Oftast 
vänder sig anställda till kollegor som arbetar närmast, det vill säga på samma nivå. Marie 
upplever stöd från Håkan eftersom han visar förståelse över att arbetsbördan är större under 
vissa perioder. Han förstår att hon inte hinner med sitt arbete, speciellt när hon inte har full tid 
på kontoret. Även arbetsledaren Angelica känner stöd från sin kollega på samma nivå, att 
Anders är ett stöd för henne. 
 

Att han är där han är och att jag vet att han är där är fruktansvärt stöttande och gör det 
verkligen lätt även fast det är den sämsta dagen någonsin på jobbet så tycker jag inte att 
det är jobbigt att vara där med honom för vi funkar så himla bra ihop. 

 
Det finns externa källor utanför organisationen som anställda kan vända sig till vid svåra 
situationer. Ett exempel är att kontakta teknisk support om en kassa krånglar. Marie beskriver 
att det är lätt att få hjälp om hon stöter på problem eftersom hon själv inte är något tekniker. 
”Ja, tekniska kompetensen, där kan jag allt få ringa till supporten. Jag är ingen tekniker men 
det finns alltid bra support.”. Respondenterna i studien anser att kraven på tekniks kompetens 
minskar på grund av lättillgängliga externa källor. Det informativa stödet är högt på företaget 
men det förekommer även brister. Angelica upplever att det inte alltid varit lätt att få hjälp, 
men hennes situation känns bättre idag. Att få stöd från högre positioner är en viktig 
förutsättning för att hon ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Kajsa upplever att 
kommunikationen inte alltid fungerar som den ska från högre positioner och hon anser att det 
är någonting som kan förbättras på arbetsplatsen. 
 

Jag tycker nog vi är väldigt duktiga på att informera nya i alla fall och hjälpa till och 
sådant. Däremot kanske informationen ifrån högre positioner inte alltid kommer ner till 
dem som bör veta det.  

 
Den sista formen av socialt stöd är instrumentellt stöd som innebär möjlighet till avlastning i 
arbetet (Furåker 1997:165). I undersökningen har vi kommit fram till att desto längre ned i 
organisationen, desto lättare är det att få avlastning i arbetet. Kassaanställda har inga 
svårigheter att lämna över arbetet till någon annan. Arbetsledarna kan också lämna över sina 
arbetsuppgifter men i vissa fall kan upplärning behövas. Cheferna har svårare att få avlastning 
i arbetet. Marie har svårigheter till avlastning eftersom ingen har tillräcklig kompetens för att 
klara av hennes arbetsuppgifter. Håkan har minst möjlighet till avlastning men det är ett 
medvetet val han gjort. ”Jag skulle kunna välja att jobba mindre och skaffa mer anställda men 
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det har jag inte velat göra idag.” På grund av att han är engagerad i det han gör vill han inte 
arbeta mindre.  
 
Det är svårt att avgöra om det är högt socialt stöd på arbetsplatsen eller inte. Det finns flera 
faktorer som pekar på att det sociala stödet är högt, samtidigt som bristande kommunikation 
nämns. Att inte Marie får tillräckligt med avlastning är också ett tecken på att det sociala 
stödet blir svagare. Trots att det råder brister på företaget anser vi att sociala stödet ligger 
närmare högt än lågt. Framförallt beror det på att organisationen har stark sammanhållning. 
Den högsta chefens stöd har även visat sig avgörande för flera av respondenterna. Marie 
känner att han visar förståelse för henne när hon har mycket att göra. Kajsa menar att han är 
en person som är lätt att prata med och tillgänglig för sina anställda. Granberg (2011:480) 
anser att utvecklingssamtal är ett medel till feedback, där individen får möjlighet att förändra 
och påverka arbetet. Respondenterna har möjlighet till utvecklingssamtal varje år. Vi ser det 
som en betydande del i det sociala stödet att företaget tar till vara de anställdas åsikter och 
synpunkter. För att tydligt se hur det sociala stödet rör sig i organisationen kommer vi att visa 
på en skala nedan, se figur 6. I skalan visas att det sociala stödet ligger mellan fem och sju.  
 

 
Figur 6. Skala med socialt stöd. 

4.1.3.1	  Jämförande	  analys	  	  

Respondenterna upplevde hög trivsel och sammanhållning på arbetsplatsen. De är eniga om 
att kollegorna är betydande för att få stöd och råd. Finns inte kompetensen på företaget har 
anställda möjlighet att få kontakt med externa källor utanför företaget, exempelvis teknisk 
support. Ytterligare en likhet mellan nivåerna är att om problem uppstår vänder de sig till 
kollegor på samma nivå och ber om hjälp. Exempelvis vänder sig kassaanställda till andra 
kassaanställda eller arbetsledare och cheferna vänder sig till varandra. Respondenterna på 
företaget har även utvecklingssamtal varje år, vilket är betydande för att anställda ska kunna 
påverka och förändra sin arbetssituation. Skillnader mellan nivåerna är möjlighet till 
avlastning i arbetet. Cheferna har bredare kompetens vilket innebär att färre personer på 
företaget kan avlasta deras arbete. Den lägre nivån är också beroende av stöd från högre 
positioner medan cheferna har större möjlighet att fatta beslut. Vi kan även se att de på den 
lägre nivån i större utsträckning umgås med arbetskamrater på fritiden.  
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Figur 7. Jämförande analys socialt stöd. 
 

4.1.4	  Karaseks	  olika	  arbeten	  	  
Vi kommer placera in respondenterna i Karasek krav- och kontrollmodell, se figur 10. För att 
förtydliga var respondenten hamnar i grad av egenkontroll och arbetskrav har vi valt att 
presentera två skalor som ett pedagogiskt hjälpmedel, se figur 8 och 9. Där respondenten blir 
placerad på skalan, hamnar den även i modellen. Det bör tas hänsyn till att vi har placerat in 
respondenterna utifrån vår uppfattning. Respondenterna benämns med första bokstaven i sitt 
namn.  
 
 

 
Figur 8. Skala med egenkontroll.  
 

 
Figur 9. Skala med arbetskrav. 
 
Vi har valt att placera både Kajsa och Katrine i rutan med passiva arbeten, se figur 10. 
Karasek och Theorell (1990:35ff) beskriver att passiva arbeten kännetecknas av låga 
arbetskrav kombinerat med låg egenkontroll. Kassaarbetarna har färre arbetsuppgifter och 
därmed mindre grad av utveckling i sitt arbete jämfört med högre positioner. Däremot finns 
möjligheten att klättra inom organisationen och kan på sikt leda till högre egenkontroll. 
Eftersom arbetstiderna är schemalagda kan de inte påverka sina arbetstider som högre 
positioner kan. För att förändra arbetsplats eller arbetstid behöver en arbetsledare eller chef 
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godkänna. Därmed har kassarbetarna en lägre egenkontroll och hamnar längre ner på skalan 
av egenkontroll, se figur 8. Vad gäller arbetskrav upplever vi att Kajsa ställer högre krav på 
sig själv då hon vill utvecklas inom företaget. Att hon ställer höga krav på sig själv gör att hon 
hamnar högre upp i skalan av arbetskrav, se figur 9.  
 
Vid jämförelse mellan kassaarbetarna och arbetsledarna finns det skillnader. Angelica tillhör 
gruppen aktiva arbeten medan Anders hamnar på gränsen mellan aktiva arbeten och hög-
stressarbeten, se figur 10. Inom aktiva arbeten förekommer en positiv stress där det råder höga 
krav kombinerat med hög egenkontroll. I hög-stressarbeten förekommer höga krav men lägre 
egenkontroll som kan generera i negativ stress (Karasek & Theorell 1990:31-36). Båda 
arbetsledarna har högre egenkontroll än kassaarbetarna eftersom friheten är större vid 
utförande av arbetsuppgifter. Anledningen till att Anders pendlar mellan två av Karaseks 
typer av arbeten är på grund av att egenkontrollen är svår att fastställa. Han har hög 
egenkontroll till viss del men samtidigt visar han tendenser på att egenkontrollen är lägre. I 
arbetet kan han fatta beslut själv men nämner att han ibland känner sig styrd. Angelica som 
hamnar inom aktiva arbeten beskriver att hon har frihet i sitt arbete, om hon inte får hjälp från 
ledningen ser hon till att lösa problemen själv. Att hon har lång erfarenhet gör att cheferna 
litar på henne och låter henne styra över arbetet vid kassan. Vad gäller arbetskrav upplever vi 
att Angelica har högre arbetskrav än Anders, se figur 9. Det kan bero på hennes ansvarskänsla 
och erfarenhet som gör att hon ställer högre krav på sig själv och väljer att stanna kvar efter 
arbetstid om det dykt upp problem.  
 
Mellanchefen Magnus placerar vi under aktiva arbeten på grund av att han har hög 
egenkontroll och arbetskrav, se figur 8, 9 och 10. Det förekommer riktlinjer som han ska följa 
och tidspress som exempelvis schemaläggning, men han har möjlighet att fatta stora beslut 
själv. Hinner han inte med sitt arbete eller behöver vara ledig läggs kontorsarbetet på hög. Det 
gör att arbetskraven ökar eftersom ingen kollega kan avlasta hans arbetsuppgifter. Hans långa 
erfarenhet har underlättat för honom i arbetet eftersom han lärt sig med tiden hur han ska 
lägga upp sitt arbete. 
 
Mellanchefen Marie hamnar långt ner till höger i rutan med aktiva arbeten, se figur 10. 
Hennes egenkontroll pendlar och är svår att fastställa, se figur 8. Hon har hög egenkontroll 
eftersom högsta chefen litar på henne och lämnar utrymme för henne att utföra sina 
arbetsuppgifter. Det som skapar osäkerhet kring egenkontrollen är att hon måste förhålla sig 
till vissa bestämmelser. Marie kan inte bestämma sin arbetsnivå eftersom hon har svårt att få 
avlastning i arbetet. Ingen kan ta över hennes arbetsuppgifter, därmed har hon en hög 
arbetsbelastning som hon själv inte kan påverka. Behöver hon vara ledig läggs arbetet på hög 
och hon känner sig aldrig riktigt färdig. Vi bedömer att Marie har höga arbetskrav, det är hon 
som har högsta ansvaret över personalen och dessutom är det bara hon som i nuläget har 
kompetensen inom området. 
 
Vi har valt att placera högsta chefen Håkan högst upp inom aktiva arbeten, se figur 10. Han 
äger företaget vilket gör att han är högsta ansvarig. Håkan har höga arbetskrav eftersom han 
måste se till att kunderna kommer till butiken och att företaget går framåt. Det är svårt att ta 
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ledigt och han behöver vara nåbar dygnet runt ifall något skulle hända med butiken. Eftersom 
han äger företaget upplever han att han alltid har ett ansvar att representerar företaget på bästa 
sätt. I jämförelse med de övriga cheferna har Håkan högst egenkontroll och högst arbetskrav, 
se figur 8 och 9. Till skillnad från Marie kan han påverka sin arbetsnivå, han kan välja att 
anställa mer personal men han har själv valt att inte göra det. Vi bedömer därför att han har ett 
mer tillfredsställande arbete i förhållande till Karaseks modell. 
 

 
Figur 10 Karaseks krav- och kontrollmodell med respondenterna. 

4.1.5	  Konsekvenser	  av	  höga	  krav	  och	  hög	  egenkontroll	  

Vår studie visar att höga arbetskrav och hög egenkontroll skapar en press på tillgänglighet hos 
individen. Här skiljer det sig mellan nivåerna på företaget. Studien visar att cheferna är mer 
nåbara via telefon jämfört med lägre nivån. Håkan är alltid tillgänglig för sitt arbete, dygnet 
runt. Han har valt att vara tillgänglig om det skulle hända någonting med butiken, han menar 
även på att han är mer tillgänglig än vad som egentligen behövs ” Ja jag är sån som person att 
jag känner att jag vill vara tillgänglig, så jag är nog mer tillgänglig än vad jag kanske 
behöver.” Mellanchefen Marie känner att hon behöver vara tillgänglig via telefon även efter 
arbetstid eftersom hon har högsta ansvaret över personalen. Inträffar en sjukdom när hon är 
hemma kan hon bli tvungen att lösa problemet om det inte finns någon arbetsledare tillgänglig 
i butiken. Arbetsledarna och kassaarbetarna känner minst krav på tillgänglighet för sitt arbete. 
Gemensamt är att det inte är något krav som ställs på dem men att de gärna svarar i telefonen 
för att hjälpa till om det behövs. Angelica upplever inga krav på sig att vara tillgänglig men 
har inga problem med att jobbet ringer. ”jag känner inte något krav men jag har heller inga 
problem med att folk ringer, så därför ringer folk till mig också, självklart. Men jag ser inte 
det som ett problem.” 
 
Enligt Karaseks modell klassas ett aktivt arbete som det bästa för individen (Karasek & 
Theorell 1990:35f). Enligt modellen har Håkan ett hälsosamt och tillfredsställande arbete. Vi 
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har i vår teoretiska referensram riktat kritik mot hög egenkontroll. Wall et al. (1996:161f) 
anser att hög egenkontroll försvårar för en gränsdragning mellan arbete och privatliv. Håkan 
beskriver svårigheter att kombinera arbete och privatliv. För att få ihop vardagen har hans 
sambo valt att gå ner i arbetstid. Att vara tillgänglig för arbetet dygnet runt är något som 
Håkan valt själv. Han beskriver att han har hög press på sig själv och känner sig aldrig helt 
ledig. “Jag får aldrig semester eller kan aldrig vara riktigt ledig, för händer det någonting då 
måste jag kanske infinna mig”. Många känner igen honom utanför arbetet vilket gör att han 
alltid representerar företaget. “Det känns lite irriterande ibland att man aldrig kan, jag kan 
aldrig vara privat utan jag måste alltid tänka mig för”. Håkan blir även igenkänd utomlands. 
”(…) till och med så att jag var i Thailand och jag varit i andra länder där folk vet vem man är 
och kommer fram och säger, ’tjena är du här också’”.  
 
Mellanchefen Marie som också har hög egenkontroll beskriver att arbetet följer med hem i 
tankarna. ”Sen tar jag väl med mig lite för mycket jobb hem i tankarna, halva natten i natt så 
har jag funderat på arbetsgivarintyg, anställningsbevis, sådana saker som man har svårt att 
släppa, väldigt svårt att släppa.”. Både Håkan och Marie som har hög egenkontroll och 
arbetskrav, har svårt att dra en gräns mellan arbete och privatliv. Skillnaden mellan dem är att 
valet är frivilligt från Håkan sida medan Marie inte kan reglera nivån på kraven. Ett sätt att 
bedöma de negativa hälsoeffekterna av stress är att utgå från Siegrist (1996:27) balans – 
ansträngnings- och belöningsmodell. Enligt modellen anstränger sig en individ i arbetet för att 
i gengäld få belöning från samhället eller organisationen. I detta fall får Håkan en större 
belöning än Marie eftersom hans arbete genererar i självförverkligande då det är hans 
livsprojekt, medan Marie möts av stress och otillräcklighet. Det som orsakar stress och ohälsa 
är graden av ansträngning i förhållande till belöning. Hög stress och låg belöning skapar 
negativ stress som kan vara skadlig för individen. Även Mellanchefen Magnus har hög 
egenkontroll och möts av krav på tillgänglighet, han känner att han behöver vara nåbar via 
telefon dygnet runt. Däremot upplever vi att han har lättare att kombinera arbete och privatliv 
än övriga chefer. Det kan bero på den individuella upplevelsen, hans långa erfarenhet har 
gjort att han lärt sig hitta en balans. Magnus upplever därför inte lika hög stress.  
 
Arbetsledarna som har lägre grad av egenkontroll och arbetskrav jämfört med cheferna men 
högre grad i jämförelse med kassaanställda har heller inga svårigheter att lämna ifrån sig 
arbetet på fritiden. Däremot ser vi att arbetet följer med hem i tankarna och deras egen 
ansvarskänsla leder till att de vill vara tillgängliga. Anders förklarar att arbetet ibland följer 
med hem i tankarna. ”Det är mycket som ska fixas och se till att det blir gjort och så där, det 
är mycket man går runt och funderar på hemma också. Det är klart att de hänger med en hem 
och tar på krafterna.” Utifrån vår undersökning kan vi se att egenkontroll och arbetskrav 
påverkar möjligheten att släppa arbetet efter arbetstid. Ju lägre ner i organisationen med lägre 
grav av egenkontroll och arbetskrav desto lättare att släppa arbetet. När egenkontrollen och 
arbetskraven ökar följer ansvaret med även efter arbetstid vilket försvårar för gränsdragning 
mellan arbete och privatliv. 

Kassaarbetarna har lägst egenkontroll och arbetskrav på företaget. Eftersom kassaarbetarnas 
arbetsuppgifter inte går att ta med hem är det inga problem att lämna ifrån sig arbetet på sin 
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lediga tid. Kajsa beskriver att hon vill vara tillgänglig ifall det dyker upp extrapass, men det 
har aldrig varit ett krav från företaget.  

Men alltså jag vill väl alltid kunna vara anträffbar just för om dem ringer och kanske vill 
veta om jag vill jobba extra. (…) Så är det ju mest för att jag vill men det är inget tvång och 
det är aldrig något som någon krävt av mig heller.  

Allvin et al. (2006:17f) menar att när arbetsvillkor är mer fria och flexibla kan det skapa mer 
press på individen att prestera och arbeta mer. I det nya arbetslivet ska inte bara 
organisationens krav tillgodoses utan även omvärldens krav som exempelvis marknaden och 
kunden. Att omvärldens krav påverkar arbetskraven kan ses på nivåerna inom organisationen. 
Håkan beskriver att företaget är beroende av kundens behov. ”Det gäller allt med ledighet och 
arbetstakt och det är egentligen indirekt kunden som bestämmer.”. Det framgår även av 
respondenterna att arbetskraven varierar beroende på säsong och att kraven ökar kring 
högtider och storhelger. Resultatet är i linje med Allvins et al. (2006:17f) argument om att 
pressen ökar på individer när omvärldens krav ökar. Inom handelsbranschen råder hög 
konkurrens om kunderna vilket gör att organisationer måste anpassa sig. Magnus beskriver att 
det är kunderna som företaget lever på, ”Jo men så är det, vi har ju våra kunder och det är dem 
vi lever på”. Det innebär i sin tur att personalen måste anpassa sig efter marknadens behov. 
Ett exempel är att anställda på företaget har svårigheter att ta ut semester runt högtiderna.  
 
Kristensen (1995:21) kritiserar Karaseks modell och menar att den inte tar hänsyn till den 
individuella upplevelsen. Uppfattningen av en god arbetsmiljö kan variera från person till 
person. Vår studie visar att alla inte värderar samma sak i ett arbete. Exempelvis skiljer det sig 
mellan arbetsledarna. Anders anser att han är nöjd med sin arbetssituation och strävar inte 
efter mer ansvar eftersom han vill ha tid för sin familj. För Angelica däremot är det viktigt 
med ett arbete där det finns möjlighet till utveckling och ser det som en förutsättning för att 
fortsätta på den arbetsplats hon är. För henne måste arbetet vara utvecklande för att hon ska 
trivas. Den personliga upplevelsen och personliga mål framgår alltså inte. Anders strävar inte 
efter mer egenkontroll och till den aktiva rutan, trots att Karaseks menar att den rutan är det 
bästa. 

4.2	  Lojalitet	   

4.2.1	  Uppfattning	  av	  lojalitet 
Intervjupersonernas uppfattning av lojalitet varierade men somliga ord var återkommande.  
Att vara “stöttande”, att “ställa upp för varandra” och “ärlig” var ord som flera respondenter 
relaterade till lojalitetsbegreppet. En skillnad kan utläsas mellan nivåerna på företaget. 
Arbetsledarna och kassaarbetarna riktade lojaliteten till varandra inom organisationen. Anders 
beskriver lojalitet som “att man ställer upp för varandra, hjälper till”. Angelica har en 
liknande bild av lojalitet. ”(…) att stötta någon är väll att vara lojal mot någon och att man 
inte hugger dem i ryggen”.  Cheferna riktade istället lojalitet övergripande mot organisationen 
och beskrev lojalitet som att ställa upp och komma i tid till arbetet. Håkan anser att lojalitet 
innebär att en anställd inte pratar bort arbetstiden och ställer upp vid högtiderna. Han anser 
även att anställda inte ska vara hemma sjuka i onödan eftersom det påverkar övriga kollegor.  
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För en anställd är det snarlikt att jag, går jag till jobbet och ”Håkan” avlönar mig med 
ungefär 4 kr per minut, då jobbar jag 4, eller då jobbar jag hela minuten. (…) och har jag 
en snorbuse i näsan så är inte jag hemma för det utan jag är hemma när jag är sjuk. Det är 
att vara lojal mot företaget och mot sina arbetskamrater för det är ju inte bara mot mig 
som företagare man drabbar utan det är faktiskt sina arbetskamrater att man får tänka på 
att vara lojal.  

 
Marie anser att vara lojal innebär att en anställd kommer i tid, gör det den ska göra och gärna 
lite till. ”Jag tycker att det är viktigt att man kommer i tid, man sköter sina arbetsuppgifter 
som man förväntas göra eller kanske, ja gärna kanske lite till”. Vår undersökning visar alltså 
att högre nivån riktar lojalitet mot organisationen, att anställda ska följa regler och riktlinjer 
för att vara lojala. Den lägre nivån riktar lojalitet mot människor och mänskliga relationer och 
är inte lika förankrad till organisationen. Lojalitet visas istället genom att en person är ärlig 
och stöttande. Sambandet illustreras i vår figur, se figur 11. 
 

 
Figur 11. Skillnader hur lojalitet riktas på företaget. 
 
Vad kan skillnaden bero på? En skillnad som kan utläsas är att respondenterna på nivåerna 
arbetar till viss del skilda från varandra. Cheferna arbetar tillsammans på kontoret och har 
kontakt och möten med varandra medan den lägre nivån arbetar tillsammans ute i butiken. 
Skillnaden kan bero på att cheferna arbetar strategiskt ut i organisationen med fokus ligger på 
övergripande mål. Kassarbetarna och kassaledarna arbetar operativt i den dagliga 
verksamheten vilket kräver samarbete och stöttning mellan varandra.  
 
Att anställda kan vara lojal mot ett företag såg respondenterna som en självklarhet. Resultatet 
går emot Duskas (2007:156ff) teori som menar att det inte går att vara lojal mot ett företag. 
Håkan beskriver att vara lojal mot företaget innebär att visa respekt mot företaget. Han 
beskriver även att det inte är lojalt att handla i en annan butik.  
 

Ja alltså vara lojal mot företaget och att man någonstans har respekt mot företaget. Att 
komma in med en kasse hit med konkurrenternas namn i lunchrummet (…). Det är inte 
lojalt att gå och handla någon annan stans. Jag tror inte att någon AIK spelare går in och 
köper en djurgårdshalsduk. Men jag kan inte säga något om det, man får göra precis vad 
man vill, men det är inte lojalt.  

 
Mellanchefen Marie beskriver att hon ser sig själv som lojal mot företaget och vill att det går 
bra för organisationen ”Jag är lojal mot företaget och vill att det ska gå bra.” Att vara lojal var 
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inget som ifrågasattes utan sågs som en självklarhet. Respondenterna anser att en illojal 
handling skulle kunna vara att prata illa om företaget eller dyka upp med påsar från andra 
handelsföretag. Katrine beskriver hur hon upplever att lojalitet riktas mot företag. ”Det där 
med öppen och ärlig, att man inte går runt och pratar illa om arbetsplatsen och pratar 
osanning, att man säger saker som inte stämmer.”. Kajsa beskriver nedan att hon anser att det 
är viktigt att vara lojal mot sin arbetsplats.  
 

Vi jobbar ju i en butik vilket gör att lojalitet är i stort sett A och O (…). Jobbar man för X 
så är det ett varumärke man representerar och på något sätt så kan jag känna att det syns 
utåt och vi jobbar där så det är så klart att man ska vara lojal mot sin arbetsplats. Sen får 
man självklart handla vart man vill men jag tycker ändå att man ska tänka på att man 
jobbar i butik och man ska representera den på det bästa sättet som man kan.  

 
Respondenterna känner inte till lojalitetsplikten trotts att lojalitet mot företaget anses vara 
viktigt. De är medvetna om att anställda bör vara lojala mot sin arbetsgivare men i praktiken 
kunde de inte förklara varför. Vi tolkar det som en undermedveten självklarhet hos 
individerna eftersom något som var självklart, inte är något som individen reflekterar över. 
Lojalitet kan gå per automatik och ske omedvetet från individen eftersom det finns med i 
bakhuvudet. Omedvetenhet kan förklaras med det psykologiska kontraktet. Heery och Noon 
(2008) beskriver ett psykologiskt kontrakt mellan organisationen och arbetstagarna. Det 
innebär att företaget erbjuder anställningstrygghet och förväntar sig lojala arbetstagare 
tillbaka. Respondenterna är medvetna om att lojalitet ska visas mot arbetsplatsen. De går till 
arbetet och utför sina arbetsuppgifter och vill ha lön i gengäld. Men respondenterna är 
omedvetna om lojalitetsplikten och att det faktiskt är en del av lagen att vara lojal. Vi kan 
alltså konstatera att lojalitet kan ske både medvetet och omedvetet.  

4.2.3	  Fyra	  lojalitetsformer	  

4.2.3.1	  Frivillig	  ofrivillig	   
Arvidson och Axelssons lojalitetsmodell (2014a:58) beskriver frivillig och ofrivillig lojalitet. 
Skillnaden mellan frivillig och ofrivillig lojalitet är att individen upplever den ofrivilliga som 
tvång eller press att vara lojal medan frivillig lojalitet kommer självmant från individen. 
Intervjupersonerna befinner sig inom både det frivilliga och det ofrivilliga fältet. Att inte prata 
illa, ställa upp och vara lojal mot företaget såg respondenterna som en självklarhet. Det råder 
hög trivsel på företaget som kan påverka en vilja hos anställda att vara lojal. Al-Ahmeri 
(2000:534f) menar att det finns ett samband mellan lojalitet och trivsel på företag. Han menar 
att anställda som trivs på arbetsplatsen i högre utsträckning visar lojalitet mot företaget än 
anställda som inte trivs.  
 
Att trivas på arbetsplatsen kan innebära en vilja hos individen att stanna kvar och utvecklas 
vidare på företaget. Angelica menar att hon inte skulle vara kvar på företaget om hon inte får 
utveckling i arbetet. “Jag tror att jag kommer vara kvar på arbetsplatsen om jag får utvecklas 
ännu mer, jag tror inte att jag skulle vara kvar på arbetsplatsen annars”. Katrine rangordnar 
utveckling i arbetet som det viktigaste för henne i ett arbete. Ett arbete är betydelsefullt för 
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individens egen utveckling vilket kan göra att individen vill anstränga sig och frivilligt vara 
lojal mot sin arbetsplats.  
 
Ett lönearbete kan alltså främja individens utveckling men och andra sidan är det en källa till 
individens inkomst. Människan är beroende av en inkomst vilket kan ses som en ofrivillig 
lojalitet mot företaget. Angelica beskriver att en rimlig lön är viktig eftersom hyran ska 
betalas, det går inte att välja ett arbete som enbart är roligt. ”Hög lön det är ju klart att det är 
viktigt för att det blir ju viktigt om du ska ha råd med hyra, alltså du kan ju inte bara ta ett 
arbete för det är roligt”. Intervjupersonerna skulle förmodligen inte gå till arbetet frivilligt 
utan att få lön.  
 
Allvin et al. (2006:149) beskriver att ökade krav på arbetsmarknaden har ökat pressen på 
individer att prestera. Hans resonemang kan förklaras som en ofrivillig lojalitet. Hög press 
kan leda till att individen upplever en press att visa lojalitet för att få stanna kvar på företaget. 
Angelica beskriver känslan av att vara utbytbar “Det känns som att man jobbar i en bransch 
överhuvudtaget där ingen är oersättlig på något vis för man har sådana arbetsuppgifter som 
alla kan lära sig“. Även Anders beskriver att tjänsten lätt kan ersättas, ”det känns som att dem 
flesta skulle klara av det så länge man fick lära sig det, det är inga svåra grejer liksom”. Det 
kan kopplas till Karlssons et al (2015:12) som menar att anställda inom ett företag som lätt 
kan ersätta sina arbetstagare sätter arbetstagarna i en utsatt situation. Det skulle kunna förklara 
att lojaliteten till viss del är ofrivillig. En annan typ av ofrivillig lojalitet skulle kunna vara den 
undermedvetna lojalitetsplikten. Vi har tidigare kommit fram till att lojalitetsplikten är en 
undermedvetensjälvklarhet eftersom att respondenterna är medvetna om att visa lojalitet mot 
arbetsplatsen samtidigt som lojalitetsplikten är okänd. Att lojalitetsplikten finns inom 
respondenterna skulle kunna vara en anledning till att respondenterna är ofrivilligt lojala mot 
arbetsplatsen.  
 
Den vi anser visar högst frivillig lojalitet till företaget är Håkan eftersom det är hans 
livsprojekt att starta upp företaget. Till skillnad mot övriga anställda är han egenföretagare 
och har själv valt att starta upp butiken. Han är lojal mot butiken för sin egen skull och för att 
butiken ska gå framåt. Håkan är precis som övriga anställda beroende av inkomst, men 
samtidigt har han haft kapital till att köpa butiken och han beskriver att lönen inte är det 
attraktiva. ”Som ni förstår tjänar jag så jag mår bra, så är inte längre lönen det attraktiva utan 
man kan inte mer än att äta sig mätt utan då blir det mer att man vill ha ett utvecklande 
arbete”. Därmed visar han lojalitet mot sig själv och sitt livsprojekt mer frivilligt än ofrivilligt.  

4.2.3.2	  Vertikalt	  och	  horisontellt	  	  

I Arvidson och Axelssons (2014a:58) modell förekommer även vertikala och horisontella 
lojalitetsrelationer. En horisontell relation innebär att lojalitet riktas mot personer på samma 
nivå, exempelvis mot en vän eller kollega. Vid en vertikal relation riktas lojalitet mot en 
överordnad exempelvis till en chef eller ledare. På företaget förekommer både horisontell och 
vertikal lojalitet då personerna pendlar inom fälten. 
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Vertikal lojalitet riktas mellan nivåerna på företaget. Exempelvis visar mellancheferna 
lojalitet mot Håkan genom att följa hans riktlinjer och bestämmelser. Håkan har ingen 
överordnad men däremot anställda som han är mån om. Att anställda trivs ser han som en 
förutsättning för att företaget ska gå framåt. ”Och se till så att människorna som är på bygget 
trivs för att om dem trivs så blir det ofta att det smittar av sig på kunderna.” Därmed skiljer 
sig resultatet något från Arvidson och Axelssons (2014:58 a) modell som huvudsakligen ser 
vertikala relationer nedifrån och upp. Vi ser även att det kan förekomma vertikala relationer 
som rör sig uppifrån och ned, att chefer kan visa en vertikal relation mot medarbetare.  
 
Det förekommer även horisontell lojalitet på företaget mellan kollegor som arbetar 
tillsammans. Ett exempel på horisontell lojalitet är när Katrine beskriver att hon upplever 
stress när hon är hemma och är sjuk samtidigt som det är mycket på arbetet.  “Ja visserligen 
får jag lite ångest över att vara hemma och är sjuk när man vet att det är mycket att göra”. 
Katrine blir stressad för sina kollegors skull och känner att hon vill vara där och ställa upp för 
dem. Kassaarbetarnas arbetsuppgifter lämnas över till nästa person som börjar arbeta. För att 
arbetsbelastningen ska bli jämnt fördelad krävs att alla utför sina arbetsuppgifter i tid. 
Horisontell lojalitet är alltså en förutsättning för att kassaarbetarnas arbete ska flyta på. 
Katrine beskriver hur en arbetsdag börjar för henne och att hon först tar reda på om någon 
kollega ska hem eller på rast. 
 

Är det mitt på dagen så brukar jag kolla med ansvarig om det är någon som ska hem eller 
om det är någon som ska lösas på rast (…) då blir det väll att man löser hem den och tar 
över deras position. 

 
Chefernas arbete är individinriktat och ansvarar själva för att arbetsuppgifterna bli 
utförda. Det förekommer horisontell lojalitet på alla nivåer genom att kollegor hjälper 
och stöttar varandra. Uppstår en situation som cheferna inte klarar av finns anställda på 
alla områden som kan hjälpa till. Håkan beskriver att han har kollegor med kompetens 
på alla områden som underlättar hans arbete ”sen försöker jag ha människor runt 
omkring mig som kompletterar mig på ett bra så sätt så att företaget går framåt.”  

4.2.4	  Modell	  över	  lojalitet	  

Som framkommit i Arvidson och Axelssons (2014a) modell kan respondenterna befinna sig 
inom flera fält samtidigt. Genom att studera Arvidson och Axelssons modell har vi valt att se 
att lojalitet inte bara kan ses som en vertikal lojalitetsrelation, att en underordnad är lojal mot 
en överordnad, utan även tvärtom. Chefen kan vara lojal mot sina medarbetare för att värna 
om att de ska vara kvar på företaget. Respondenternas upplevelse av lojalitet kan också ses 
som varierande där de på den högre nivån riktade lojaliteten till att följa regler och riktlinjer. 
På den lägre nivån riktades lojaliteten istället mot mänskliga relationer. Hur lojalitet uppfattas 
är alltså varierande och vi har därför valt att presentera ett annat sätt att se på lojalitet. Enligt 
Arvidson och Axelsson (2014a:59) har lojalitet tidigare i historien betraktats som den 
underordnades svar på den överordnades krav och förväntningar. När vi väljer att se lojalitet 
utifrån vårt material kommer vi visa det utifrån ett nätverk. Edgren och Skärvad (2014:214ff) 
beskriver organisationer utifrån ett nätverk där organisationer kopplas samman för att få 
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tillgång till resurser och kompetens. Alla organisationer skapar därför sitt individuella 
nätverk. Precis som den moderna synen av organisationer kan även lojalitet visas. 
 

 
Figur 12. Individanpassad modell över lojalitet som socialt nätverk. 
 
I det moderna nätverket finns möjlighet att skapa en individanpassad modell där individen kan 
rikta lojalitet mot flera personer samtidigt, se figur 12. Vi ser riktningarna som 
lojalitetsrelationer som individen har omkring sig i nätverket. Individen har relationsband till 
personer den är lojal mot, vissa lojalitetsrelationer kan vara starkare än andra. Lojaliteten får 
därmed en mer dynamisk innebörd. Relationsbanden kan riktas mot företag, kollegor, chefer, 
familj, vänner och sig själv. Relationerna bygger även på förväntningar, precis som i Henry 
och Noon (2008) psykologiska kontrakt handlar det om att individen ger någonting och 
förväntar sig någonting tillbaka. I detta fall kan det beskrivas som att individen ger lojalitet 
och förväntar sig exempelvis vänskap, kärlek, utveckling eller lön tillbaka. I undersökningen 
har vi kommit fram till att starka relationsband gör att högre krav ställs mellan parterna medan 
i en svag relation är inte förväntningarna att få någonting tillbaka lika hög. Kajsa ser det som 
en förutsättning att ha en bra relation med Håkan för att kunna prata öppet om dåliga 
arbetsvillkor. Här visas att Kajsa har ett starkt relationsband till chefen och vågar prata om 
dåliga arbetsvillkor, hon förväntar sig då feedback tillbaka.  
 

Jag känner ju att jag och Håkan har mer sådan relation att vi kan prata öppet och vara 
ärliga mot varandra. Jag kan säga vad jag tycker och tänker till honom och om företaget 
och han kan säga vad det är jag behöver bättra mig på. Det handlar ju om att kunna ge 
och ta men jag tror kanske inte att alla har den kompetensen. 

 
Respondenternas rangordning av tre viktigaste sakerna i livet varierade. Anders beskriver att 
han prioriterar familjen i första hand och för Magnus är det viktigt med ett meningsfullt 
arbete. Vad som prioriteras kan bero på vilket stadie individen befinner sig i livet. Anders 
beskriver att han inte strävar efter en högre position eftersom han vill vara delaktig i sitt barns 
uppväxt. Han förklarar även att det skulle kunna ändras i framtiden när barnen blir äldre.  
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Just nu är jag rätt nöjd. Det är rätt mycket som det är med tanke på att man har en liten 
hemma också så räcker det för min del för till fället. Men det är klart om ett par år kanske, 
om man är kvar i branschen, det vet man ju inte heller. 

 
Lojaliteten är alltså individanpassad, att satsa på karriär och vilja utvecklas inom företaget kan 
bli aktuellt senare i livet som Anders beskriver och då skulle hans lojalitetsband bli starkare 
mot företaget. Ett annat exempel som stärker att modellen är individanpassad är en jämförelse 
mellan Håkan och Anders som båda har småbarn och är i samma stadie i livet. Anders 
beskriver att han är nöjd med sin tillvaro och vill inte ha mer ansvar eftersom han vill 
spendera mer tid med sin familj. Tillskillnad från Håkan, där hans sambo valt att gå ner lite i 
arbetstid för att få ihop vardagen medan han satsar på karriären. Han beskriver att han inte 
alltid har möjlighet att lämna arbetet som ägare. 
 

Erika (fiktivt namn) min käresta hade ett jobb där hon reste mycket, det gjorde att hon var 
borta många dagar. Antingen var hon i Västsverige eller så var hon i Stockholm och det 
fungerade inte för oss, vi kunde inte hämta. Jag kan inte lämna och Erika kunde inte göra 
det heller så då valde vi att Erika fick gå ner i tid och jobba litegrann. Så det kanske jag 
inte kan fullt ut, ofta är jag ju mycket borta.  

 
I undersökningen visar cheferna att det är viktigt att anställda följer företagets regler och 
riktlinjer. Magnus beskriver att en person är lojal genom att “(...) följa de regler och det som 
vi har på företaget, att ställa upp”. Vi har utifrån chefernas tolkningar på lojalitet kommit fram 
till att en individ även kan vara lojal mot regler och riktlinjer, i modellen beskrivs det som att 
vara lojal mot ett företag, se figur 12. Lojalitet mot regler är något som inte går att placera in i 
Arvidson och Axelssons (2014a) modell utan där riktas lojalitet endast mellan individer.  
 
Vi ser även att lojalitet kan riktas till sig själv genom att individen sätter upp egna mål som 
den sedan väljer att vara lojal mot och följa. Resultatet är i linje med Arvidson och Axelsson 
(2014b:3f) beskrivning om att en individ kan vara lojal mot sig själv. Vidare kan vi även se att 
en individ kan vara lojal mot sig själv och mot företaget samtidigt, något som Anders 
beskriver. ”Men sen är det ju alltid roligt om det går bra för en själv också, så är det ju. Men 
går det bra för en själv på jobbet så brukar det oftast gå bra för organisationen också”. 
 
Vi har tidigare kommit fram till att lojalitet kan vara medvetet eller omedvetet, något som vi 
valt att belysa i modellen. Det är inte självklart att lojalitet visas medvetet utan det kan även 
visas omedvetet. Vidare kommer vi presentera hur medveten och omedveten lojalitet kan 
utläsas från modellen genom en koppling till individens starka och svaga relationsband.  

4.2.4.1	  Centrala	  i	  modellen	  	  

Anslutningsvis har vi valt att presentera det mest centrala i modellen som ett komplement 
med hjälp av en fyrfältare. Modellen bygger på att en individ kan vara medvetet samt 
omedvetet lojal. Andra sidan av figuren visar att individens relationsband kan vara starka eller 
svaga. I den första rutan ”medveten stark” är individen medvetet lojal mot någon/något den 
har starkt relationsband till. Det skulle exempelvis kunna vara en individ som vill göra karriär, 
företaget är därför något som individen har ett starkt relationsband till. Individen är alltså 
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medvetet lojal mot företaget och förväntar sig utveckling i gengäld. Rutan ”medvetet svag” 
innebär att en individ är medvetet lojal mot någon/något den har svagt relationsband till. Det 
skulle exempelvis kunna vara att vara att ställa upp och medvetet vara lojal mot en bekant 
eller avlägsen släkting som hamnat i kris.  
 
”Omedvetet starkt” tänker vi oss att en person är lojal mot någon/något den har starkt 
relationsband till och som den även känner ett starkt behov av. Det skulle exempelvis kunna 
vara att hamna i ekonomisk kris, arbetet är därför viktigt för personen och något den har starkt 
relationsband till. Samtidigt är den lojal mot företaget och kanske tar extrapass eller jobbar 
övertid, inte på grund av att den är lojal mot företaget utan på grund av att den är beroende av 
pengarna. Lojaliteten mot företaget kan därför ses som omedveten. Den sista rutan 
”omedvetet svag” skulle kunna vara någon/något som individen inte har starkt relationsband 
till och som den inte heller förväntar sig mycket tillbaka av. Det skulle exempelvis kunna vara 
en tiggare på gatan. En person kan vara lojal genom att ge mynt till tiggaren varje dag när den 
går förbi men själva lojaliteten är ingenting som personen reflekterar över. I denna ruta är 
förväntningarna att få någonting tillbaka liten, i detta fall kanske personen skulle förvänta sig 
ett leende tillbaka.  
 
Vi ser modellen som det centrala i individens sociala nätverk och visar hur relationsbanden 
kan se ut. Utifrån vår undersökning kan vi visa ett exempel på Maries relationsband till 
företaget. Hon ser, som vi tidigare beskrivit, lojalitet som en del av anställningsavtalet och 
anser att en individ kan vara lojal mot ett företag. Hon beskriver att hon tycker det är viktigt 
med ett utvecklande arbete och att få en värdig lön för sitt arbete. ”Ja sen är det väl kul med 
utvecklande arbete och så en hög lön, ja en hög lön. Jag tycker att man ska ha en värdig lön i 
alla fall, jag tycker att man ska känna att man får betalt för det man gör”. Marie hamnar i 
rutan ”medvetet stark”, hon beskriver här att hon medvetet är lojal mot företaget för att få en 
värdig lön i gengäld.  
 

 
Figur 13. Det centrala i lojalitetens sociala nätverk. 



 45 

4.2.5	  Arbetsvillkor,	  arbetstillfredsställelse	  och	  Lojalitet	  	  

Al-Ahmeri (2000:534f) menar att det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och 
lojalitet. Han menar att nöjda arbetstagare är mer lojala än missnöjda arbetstagare. Vi ser ett 
samband i vårt resultat då en bra arbetsmiljö är något som respondenterna värderar högt. En 
bra arbetsmiljö ser respondenterna som en förutsättning för att vara kvar på arbetsplatsen. 
Marie beskriver att det är viktigt att trivas på arbetsplatsen eftersom en stor del av livet 
spenderas där. ”Man känner att man är välkommen och att man trivs för man är här en väldigt 
stor del av livet.” Faktorer som bidrar till en bra arbetsplats varierar mellan respondenterna 
men de flesta anser att kul på arbetet och känna trygghet är viktigt. Kajsa anser att en god 
arbetsmiljö är att trivas på arbetsplatsen. ”En god arbetsmiljö är ju att man faktiskt trivs på 
jobbet och att man kommer dit och kan må bra av att och man kan känna att man inte mår 
dåligt på jobbet”. Marie beskriver att det är viktigt att känna sig trygg på arbetsplatsen och att 
det inte förekommer mobbing. 
 

Ja men en god arbetsmiljö, så jag kan känna att jag går hit och trivs liksom bra. Och inte 
vara rädd för olika saker att jag inte har någon här, ja men att man blir mobbad och tänker 
nej jobbar hon eller han idag och så känner man åh hur går det och inte sådär. Man ska 
känna sig trygg ser jag som en god arbetsmiljö och det vill jag ha. 

 
Det förekommer inga skillnader mellan nivåerna på företaget beträffande vad som innebär en 
god arbetsmiljö. Sammantaget ser vi att en trivsam arbetsplats är en viktig faktor för att 
respondenterna ska vara kvar på arbetsplatsen. Däremot är det svårt att avgöra om trivseln är 
den avgörande faktorn. Kim et al (2005:Kap 7) argumenterar för att det finns andra faktorer 
än trivsel som har betydelse för att anställda visar lojalitet mot ett företag, exempelvis 
organisatoriskt stöd. Utifrån vår studie kan vi se att respondenterna även värderar andra saker 
än trivsel i ett arbete, exempelvis hög lön och att arbetet är meningsfullt. Håkan ansåg att en 
hög lön är något som är viktigt inom ett arbete ” Ja, jag tror så här att den som säger att den 
inte vill ha en hög lön han ljuger” Magnus prioriterar både en god arbetsmiljö och utveckling i 
arbetet ”utvecklande i arbetet och sen en god arbetsmiljö, det är ju viktiga saker”. Kajsa ser 
däremot en god arbetsmiljö som en förutsättning för ett utvecklande arbete ”arbetsmiljö 
tycker jag är en förutsättning för att kunna göra ett utvecklande arbete”. Vi ser alltså att det 
finns fler faktorer än bara trivsel på arbetsplatsen som är viktigt för respondenterna.  
 
Kim et al. (2005:Kap 7) menar att organisatoriskt stöd har en positiv inverkan på 
arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse kan sedan påverka arbetstagaren att bli lojal 
mot företaget. Han menar även att hög egenkontroll kan leda till att anställda blir mer 
engagerade i sitt arbete. I första delen av analysen kom vi fram till att det råder närmare högt 
än lågt organisatoriskt stöd på arbetsplatsen. Vi ser ett samband att organisatoriskt stöd är en 
bidragande faktor då respondenterna beskriver att arbetskamraterna gör det lättare att gå till 
arbetet. Vi kan se att hög egenkontroll gör anställda mer engagerade, men försvårar 
gränsdragning mellan arbete och privatliv.  
 
Gullion och Cezanne (2014:845f) menar att det är svårt att mäta sambandet mellan lojalitet 
och arbetsvillkor eftersom otydligheten kring begreppet gör det svårt att mäta. Att det inte 
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finns en entydig uppfattning av begreppet lojalitet försvårar möjligheten att se ett samband 
mellan arbetsvillkor och lojalitet. Anslutningsvis har vi valt att se lojalitet utifrån vår modell 
som ett komplement till vad tidigare forskning kommit fram till, lojalitet som ett socialt 
nätverk. Vi har kommit fram till att respondenterna anser att det är viktigt att vara lojal mot 
företaget. Utifrån vår modell kan vi då se att ett relationsband mot företaget finns med i 
respondenternas nätverk. Sedan kan graden av lojalitet mot företaget variera eftersom den är 
individanpassad. Respondenterna såg det som en självklarhet att vara lojal mot arbetsplatsen 
och förväntar sig bra arbetsvillkor och arbetstillfredsställelse i gengäld. Utifrån vår studie kan 
vi därför konstatera att det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och lojalitet.  

4.2.5.1	  Jämförande	  analys	  

 Vi har även valt att visa en jämförelse mellan de två nivåerna angående hur lojalitet 
uppfattas, se figur 14. Det som var återkommande begrepp från respondenterna var att lojalitet 
tolkas som att vara stöttande, ställa upp och ärlig. Vi ser även en likhet med att 
respondenterna inte känner till lojalitetsplikten. Vidare är en likhet att mellan respondenterna 
att varje individ har olika starka lojalitetsband till olika saker beroende på vad som är aktuellt 
i deras liv. Samt att lojalitet kan vara medvetet eller omedvetet.  
 
Det förekommer inga större skillnader mellan nivåerna gällande lojalitet. Skillnaden vi kan 
utläsa är att den högre nivån riktade lojalitet mot att anställda ska följa företagets regler och 
riktlinjer. Den lägre nivån riktar lojaliteten mot mänskliga relationer. Anledningen till att det 
inte förekommer fler skillnader mellan de två nivåerna är att begreppet lojalitet är individuellt. 
Utifrån vårt material är nivåerna är inte betydande eftersom alla har sitt eget individuella 
nätverk. Det visas mer skillnader mellan individerna eftersom alla har sin egen uppfattning 
kring begreppet lojalitet.  
 

 
Figur 14 jämförelseanalys lojalitet. 
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5.	  Sammanfattande	  diskussion	  	  
 
I detta kapitel redogörs vad vi kommit fram till kopplat till våra frågeställningar. Vidare 
diskuterar vi kring styrkor och svagheter i uppsatsen samt ger förslag på vidare forskning.  

	  
5.1	  Slutsats	  

5.1.1	  Hur	  upplevs	  egenkontroll	  och	  arbetskrav	  som	  en	  orsak	  till	  stress?	  

Vid en jämförelse mellan två nivåer på företaget, högre och lägre nivån, kan en skillnad 
utläsas vad gäller egenkontroll och arbetskrav. Högre nivån har högre grad av egenkontroll 
och arbetskrav i arbetet vilket gör det svårare för individen att släppa arbetet efter arbetstid 
eftersom de känner att de behöver var tillgängliga för sitt arbete. Krav på ständig 
tillgänglighet och individanpassade arbetsuppgifter, som är svåra att lämna vidare till en 
kollega, gör att deras arbetsuppgifter genererar i högre stress än den lägre nivån. Vidare är 
frågan om hög egenkontroll är den avgörande faktorn till stress. Vid jämförelse mellan 
mellancheferna på företaget där egenkontrollen är likvärdig skiljer det sig mellan Marie och 
Magnus. Det som skiljer sig är att Marie har en högre arbetsbelastning och kortare erfarenhet. 
Slutsatsen som kan dras är att om egenkontrollen är enhetlig med arbetskraven, som för 
Magnus, är egenkontrollen inte en bidragande orsak till stress. För Magnus blir 
egenkontrollen istället en källa till tillfredsställelse och frihet att fatta beslut. Hög egenkontroll 
i kombination med höga arbetskrav, som för Marie, blir egenkontrollen en bidragande orsak 
till stress.  
 
Slutsatsen i vår undersökning går alltså emot Karaseks krav- och kontrollmodell som menar 
att höga arbetskrav är stimulerande för individen. Vi har kommit fram till att mellanchefen 
Marie har en kvantitativ överstimulering som innebär att hon har hög arbetsbelastning i 
förhållande till tillgänglig tid. Magnus på samma nivå har istället en jämn nivå av kvantitativ 
stimulering, det råder balans mellan arbete och tillgänglig tid. Vidare har Marie en kvalitativ 
överstimulering, hon har bristande kunskaper inom vissa områden medan Magnus har en 
bättre balans på grund av sin långa erfarenhet. Studien visar alltså att tillgänglig tid och 
bristande kunskap kan vara en anledning till att arbetskraven blir en källa till stress istället för 
tillfredsställande. En annan aspekt skulle kunna vara att höga arbetskrav är beroende av den 
individuella upplevelsen. Marie kanske upplever arbetskraven som högre än Magnus, det är 
ingenting som vi kan fastställa. Magnus som individ kan trivas bättre med höga arbetskrav än 
Marie.  
 
Vi kan även dra en slutsats utifrån vår undersökning att de som befinner sig på högre nivån 
med höga arbetskrav och hög egenkontroll har svårare att kombinera arbete och privatliv. Hög 
egenkontroll i kombination med höga arbetskrav leder till att individen behöver vara 
tillgänglig för arbetet som i sin tur försvårar gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv.  
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5.1.2	  Hur	  upplevs	  det	  sociala	  stödet	  i	  arbetet? 

Vi har kommit fram till att socialt stöd på arbetsplatsen är närmare högt än lågt. Alla 
respondenter är eniga om att det råder hög trivsel och sammanhållning på arbetsplatsen. 
Bristande kommunikation, att anställda väljer att lösa problem själva och att mellanchefen 
Marie inte får avlastning i arbetet är orsaker som vi anser minskar det sociala stödet. Eftersom 
alla respondenter är eniga om att det råder hög trivseln är det svårt att göra jämförelser mellan 
anställda som trivs och anställda som inte trivs för att se om det förekommer en skillnad. Vår 
undersökning visar att en trivsam arbetsplats är en viktig faktor för att respondenterna ska 
vara kvar på arbetsplatsen. Däremot är det svårt att avgöra om trivseln är den avgörande 
faktorn. Alla respondenterna beskriver dock att kollegorna är avgörande för att det är roligt att 
gå till arbetet. Slutsatsen vi kan dra är därför att utifrån vår undersökning har socialt stöd en 
viktig betydelse i arbetet.  

5.1.3	  Hur	  uppfattas	  lojalitet?	  

Begrepp som respondenterna kopplar till lojalitet är “stöttande”, att “ställa upp för varandra” 
och “ärlig”. Vi kan utläsa en skillnad mellan nivåerna var lojaliteten riktas. Cheferna riktade 
lojaliteten övergripande mot organisationen och beskrev lojalitet som att ställa upp och 
komma i tid till arbetet. Anställda på lägre nivå beskrev istället lojalitet inom organisationen 
som att stötta och ställa upp för varandra. Lojaliteten riktas då mot mänskliga relationer 
istället för mot organisatoriska mål. Vi har kommit fram till att anställda på företaget såg 
lojalitet som en undermedveten självklarhet. En anledning kan vara att anställda blir 
omedvetet påverkade av det psykologiska kontraktet. Med det menar vi att anställda förväntar 
sig bra arbetsvillkor på arbetsplatsen exempelvis möjlighet till utveckling i arbetet. När 
arbetstagarens krav är uppfyllt visar den lojalitet mot företaget och presterar det som förväntas 
i gengäld. Är inte arbetstagaren nöjd skulle en risk kunna bli att arbetstagaren inte visar lika 
hög lojalitet tillbaka.   
 
Vi upplever svårigheter att fastställa begreppet eftersom individer tolkar det olika samt riktar 
lojaliteten olika. Som ett komplement har vi valt att se lojalitet utifrån ett dynamiskt 
perspektiv. Eftersom individer tolkar begreppet olika har vi gjort en individanpassad modell 
som beskriver lojalitet utifrån ett socialt nätverk. Individens sociala nätverk består av 
relationsband till olika komponenter. En person kan vara lojal mot flera personer samtidigt 
och påverkas av det sammanhang som den befinner sig i. Vidare visar vi det centrala i 
modellen genom en fyrfältsfigur. Fyrfältsfiguren utläser att relationsbanden kan vara starka 
eller svaga samt att lojalitet kan visas medvetet eller omedvetet.  

5.1.4	   Finns	   ett	   samband	  mellan	   arbetstillfredsställelse	   och	   lojalitet	   och	   om	   så	   är	  
fallet,	  hur	  ser	  den	  ut?	  

Vi har kommit fram till att anställda som trivs är en viktig förutsättning för att vilja vara kvar 
på arbetsplatsen. Att ha anställda som trivs på arbetsplatsen kan ses som en framgångsfaktor, 
trivsel var dock inte det enda som var avgörande för respondenterna. Det fanns även andra 
faktorer som var viktiga, som exempelvis hög lön, socialt stöd och utveckling i arbetet. 
Arbetstillfredsställelse som begrepp kan variera mellan individer och vi har kommit fram till 
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att respondenterna värderar olika saker som viktigast i sitt arbete. Faktorer som varierade 
mellan respondenterna var bland annat socialt stöd, utveckling i arbetet och hög lön. Genom 
att tillämpa vår modell av lojalitet kan personer skapa en egen karaktär och vara lojal mot 
flera samtidigt. Individen riktar lojalitetsband till komponenter för att få tillgång till resurser 
och kompetens. Respondenterna i undersökningen såg lojalitet mot ett företag som en 
undermedveten självklarhet, vi kan därmed konstatera att ett relationsband mot företaget finns 
med i alla respondenternas nätverk. Eftersom modellen är individanpassad kan sedan graden 
av lojalitet mot företaget variera. Vi har kommit fram till att respondenterna i vår 
undersökning ser lojalitet som ett psykologiskt kontrakt. De visar lojalitet mot företaget men 
förväntar sig bra arbetsvillkor i gengäld. Utifrån vår modell kan vi därför konstatera att det 
finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och lojalitet.  

5.2	  Diskussion	  	  

Tidigare forskning har delade meningar kring arbetsvillkor som en påverkan på lojalitet. Vi 
upplevde att det var svårt att diskutera kring sambandet och kompletterade med en egen 
modell utifrån vårt resultat som kan bidra med ett nytt sätt att betrakta lojalitet. Vår 
förförståelse har påverkat oss både positivt och negativt. Lojalitetsdelen som vi hade mindre 
kunskap och förförståelse inom kunde vi lättare komma fram och diskutera kring nya synsätt. 
Corbin och Strauss (2008:Kap2) menar att risken att bli påverkad av vad tidigare personer 
sagt elimineras när forskaren undersöker ett område som de har mindre förförståelse inom. Vi 
ser det som en styrka i arbetet att vi kommit fram till nya synsätt.  
 
Arbetsvillkor hade vi större förförståelse inom och vi upplevde att det underlättade för oss att 
sätta sig in i intervjupersonernas beskrivningar kring detta område, något som var svårare i 
området för lojalitet. Vi tror även att förförståelsen underlättade för oss att undersöka det vi 
avsåg att undersöka. Vid en djupare förförståelse är det enklare att sortera ut relevant 
information som är betydande för undersökningen (Corbin & Strauss 2008:Kap2). Negativa 
med vår förförståelse inom arbetsvillkor och vår erfarenhet inom branschen kan ha varit att vi 
kan ha tolkat intervjupersonernas beskrivningar utifrån vår erfarenhet. Vid en beskrivning av 
en situation som vi kan relatera till, kan vår erfarenhet påverka hur vi tolkat svaren. Det har 
även varit svårt att komma fram till nya teorier och synsätt inom området arbetsvillkor som vi 
har mer förförståelse inom och som det forskats mycket inom.  
 
Det vi anser att vi kunde gjort bättre är intervjuprocessen. Vi gjorde ett misstag när vi 
utformade intervjuguiden och valde att ha två frågor med slutna svarsalternativ. Frågorna 
handlade om vad intervjupersonen upplevde som det viktigaste i ett arbete samt det viktigaste 
i livet. Syftet med att ha fasta svarsalternativ var för att kunna göra jämförelser mellan 
intervjupersonerna. I efterhand har vi dock konstaterat att öppna svarsalternativ hade varit mer 
intressant eftersom vi begränsades respondenternas möjlighet att svara fritt.  
 
Ett alternativt som vi kunde valt och som vi funderade kring i början av studien, var att 
intervjua någon som endast är timanställd och därmed kunna se skillnader mot en fastanställd. 
Det är möjligt att en fastanställd kan känna en större skyldighet att vara lojal mot företaget 
eftersom den arbetat där under en längre tid. Men det skulle lika gärna kunna vara att en 
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timanställd är mer lojal för att få tillgång till tider och eventuellt sträva efter en 
fastanställning. Att bara intervjua personer som varit fastanställda länge kan även ha bidragit 
till att de uppfattar att trivseln och sammanhållningen är stark på företaget eftersom dem har 
haft tid att lära känna varandra.  

5.3	  Framtida	  forskning 
Som vi nämnt i uppsatsen har flera forskare riktat kritik mot Karaseks krav- och 
kontrollmodell. Forskare har därför försökt komplettera modellen med faktorer som kan vara 
av betydelse för att beskriva ett tillfredsställande arbete. Alla individer värderar olika vilket 
försvårar att hitta en modell som stämmer överens med alla. Med detta i baktanke har vi 
försökt skapa en modell inom lojalitet som är individanpassad. Vi har valt att se lojalitet 
utifrån ett socialt nätverk där individen skapar sina egna lojalitetsband. Modellen lämnar 
utrymme till vidare forskning. Eftersom modellen är dynamisk och individanpassad ser vi en 
möjlighet att koppla av och på lojalitet. Detta ser vi som en möjlighet till vidare forskning och 
undersöka hur lätta och svåra relationsbanden är att bryta. I samband med detta skulle även 
relationsbandens långvarighet undersökas och ta reda på om det råder långa eller korta 
relationer. Om lojalitet begreppet utvecklas ser vi också möjlighet att undersöka sambanden 
mellan arbetsvillkor och lojalitet på en djupare nivå än vad vi kommit fram till.  
 
Respondenterna upplevde trivsel på arbetsplatsen vilket försvårade för oss att undersöka 
sambandet mellan arbetstillfredsställelse och lojalitet. Hade vi stött på en grupp som inte trivs 
på arbetsplatsen och jämfört det med en grupp som inte trivs, hade det gett ett bättre resultat. 
Med varierande svar mellan grupperna hade vi kunnat undersöka djupare hur trivsel påverkar 
lojalitet till organisationen. Det lämnar utrymme för vidare forskning att undersöka sambandet 
på ett större urval. 
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Inför intervju  
 
Vi vill börja med att tacka dig för att du vill ställa upp i vår studie. 
 
Intervjun kommer att ta ca en timme. Det är helt frivilligt att avbryta intervjun eller undvika 
frågor som känns känsliga.  
 
Med din tillåtelse kommer vi spela in intervjun och sedan transkribera materialet. Materialet 
används endast i forskningssyfte.  
 
Materialet kommer att hanteras konfidentiellt och det är endast vi och eventuellt vår 
handledare som kommer ta del av materialet. Därmed anges varken organisationens eller era 
namn i studien. Vi kommer sedan att förstöra materialet för att försäkra er sekretess. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur arbetsvillkoren skiljer sig mellan olika nivåer inom en 
organisation. Det finns inga rätt eller fel i våra frågor utan du svarar utifrån din egen 
upplevelse.  
 
Har du några frågor, vänligen kontakta oss: 
 
Rebecca Asserhed  
070-xxxxxxx 
 
Sandra Backman 
070-xxxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1 



 

Intervjuguide  
 
Bakgrundsfrågor 

- Anställningsform och befattning? 
- Ålder? 

 
Hur påverkar egenkontroll stress? 

1. Upplever du att du har frihet i ditt arbete?(Karasek & Theorell 1990)  
 

- På vilket sätt har du frihet?  
- På vilket sätt har du inte frihet? 
- Kan du bestämma över dina arbetstider? 
- På vilket sätt har du möjlighet att ta beslut i ditt arbete?   
- Känner du att du har möjlighet att påverka ditt arbete i den mån du vill?  
- Kan du förklara på vilket sätt du kan bestämma vart och hur du kan arbeta, kan du 

exempelvis välja om du vill sitta på ett kontor eller måste du vara ”där du är 
placerad”? 

- På vilket sätt har du möjlighet att bestämma arbetstakten ? 
- Har du möjlighet att arbeta hemifrån? Händer det att du gör det? 
- Om det blir kris hemma, exempelvis att ditt barn eller att du själv blir sjuk? Upplever du 

att det är lätt att lämna arbetet? 
- Kan du välja när du ska ha din rast?  
- Är det lätt att ta ledigt? 

 
2. Upplever du att du kan kombinera arbete och privatliv?  

   
- Känner du att du har tillräckligt med tid i din vardag? 
- Skulle du vilja lägga mer tid till ditt arbete? 
- Behöver du vara tillgänglig för ditt arbete när du är ledig?  
- Är det ofta privatlivet kommer emellan ditt arbete? 
- Om de svarat ja på dessa frågor, upplever du att detta är en källa till stress? 

 
3. Får du möjlighet till utbildning och utveckling i ditt arbete? På vilket sätt? 

 
- Har du fått något utökat ansvar under din tid här? 
- Om du jämför med dina kollegor, upplever du att du har en speciell kompetens som är 

viktig för företaget eller har du en mer bred kompetens inom företaget. 
- Är ditt arbete varierande? 

 
Hur skiljer sig arbetskraven mellan de olika nivåerna? 
 

1. Beskriv en normal arbetsdag för dig? 
 

- Är det vanligt att du får arbeta över? 
- Hinner du utföra dina arbetsuppgifter på en tillfredsställande nivå?  
- Hinner du minst halva tiden prata eller tänka på något annat än arbetet? (Statistiska central 

byrån) 
- Känner du att du har höga krav på dig gällande social och teknisk kompetens? (kan svara 

en, båda eller ingen).  
- Händer det att du blir avbruten när du utför dina arbetsuppgifter? 

 

Bilaga 2 



 

 
2. Upplever du att dina arbetsuppgifter är svåra, mittemellan eller lätta att utföra.  

 
- Känner du att du har tillräcklig kompetens för att utföra dina arbetsuppgifter? 
- Upplever du någon gång otillräcklighet? Alltså att du inte klarar av att utföra dina 

arbetsuppgifter i den mån du vill.  
 

 
Vilken betydelse har socialt stöd i arbetet? 
 

1. Upplever du att du kan få hjälp när dina arbetsuppgifter är svåra?  
 

- Av vilka får du hjälp av? 
- Är det vanligt att du och dina arbetskamrater stöttar varandra?  
- Har ni någon typ av utvecklingssamtal på företaget? Något du saknade?  
- Om du upplever att du har hög arbetsbelastning har du möjlighet att få avlastning i ditt 

arbete? Kan någon ta en del av dina arbetsuppgifter? 
- Umgås du med dina arbetskamrater på fritiden?  

 
 

2. Till högsta chef:  
 

- Har du någonstans att vänta dig om det är någon arbetsuppgift som är för svår att utföra? 
- Är det vanligt att du och dina arbetskamrater stöttar varandra?  
- Om du upplever att du har hög arbetsbelastning har du möjlighet att få avlastning i ditt 

arbete? Kan någon ta en del av dina arbetsuppgifter? 
- Umgås du med sina arbetskamrater på fritiden?  

 

Påverkar lojalitet arbetstillfredsställelse och prestation? 
 

- Hur bra känner du att du trivs på din arbetsplats? 
- Vart befinner du dig om 5 år? 
- Vad driver dig mest, att nå organisatoriska prestationer eller dina egna prestationer, eller 

båda? 
 

- Vad är viktigt för dig inom ett arbete (rangordna 3).  
Hög lön, meningsfullt arbete, god arbetsmiljö, självständigt arbete, mycket fritid, 
möjlighet att göra karriär, passande arbetstider, utvecklande arbete. (Går att koppla till 
hur de upplever att arbetet de har idag lever upp till det). (Karlsson & Eriksson) 
 

- Vilka tre saker är viktigast i livet (rangordna 3) 
Tjäna pengar, vara frisk, umgås med familj/släkt, umgås med vänner, intressant arbete, 
aktivt liv, meningsfull fritidssysselsättning 
 

- Vad stämmer in bäst på dig om den uppfattningen du har med ditt arbete?  
Jag känner en stark samhörighet med min arbetsplats och ser mig om en betydelsefull 
arbetare i en viktig verksamhet.  
Eller känner du ingen större samhörighet? (Karlsson & Eriksson) 
 
 

- Vad är lojalitet för dig?  



 

- Vet du vad lojalitetsplikten innebär?  
- Vad är det bästa med ditt arbete?  
- Vad är mindre bra? 
- Finns det något som kan bli bättre? 
- Är det något annat som vi har berört men inte gått in så djupt på som du känner att du 

skulle vilja berätta mer om? 
 
 
 


