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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie har fokuserat på organisatorisk lojalitet inom en storbank i Sverige. 

Syftet har varit att se hur den organisatoriska lojaliteten förändrats över tid i samband med 

omorganiseringar så som personalneddragningar inom organisationen. Studien har använt  

Boulian, Lyman, Steers och Mowday (anm. nedan Boulian m.fl.) definition på organisatorisk 

lojalitet som ett definitionsverktyg, därför har resultatet delats in i de tre blocken; tro och 

acceptans - bild av organisationen, vilja att vara kvar - trygghet och vilja att anstränga sig - 

engagemang. Resultatet har sedan kopplats mot Hirschmans teori om sorti och protest samt 

Allen, Meyers och Smiths (anm. nedan Allen m.fl.) lojalitetsmodell. Utav resultatet kan vi se 

en stark koppling mellan en sänkt organisatorisk lojalitet i samband med omorganiseringen 

inom storbanken. Det visas en enad bild bland informanterna om att bilden av företaget 

förändrats och att tryggheten blivit mindre. Däremot syns en mer splittrad bild gällande 

engagemanget i arbetet och hur den förändrats över tid. Resultaten som dragits av denna 

studie har varit viktig, då vi står inför stora samhällsförändringar, framförallt på 

arbetsmarknaden som idag rör på sig snabbare än förr. Dessa förändringar har bland annat 

bidragit till omorganiseringar inom många företag, därför kommer studien kunna bidra till 

detta växande forskningsfält.   

  

Nyckelord 

Organisatorisk lojalitet, emotionell lojalitet, sorti, protest, organisationsförändringar, 

arbetsmarknad. 
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Inledning 

Under ett arbetsliv behöver arbetstagare vid flera tillfällen överväga villkoren för sin 

anställning. Ska jag verkligen acceptera den här situationen utan att säga något? Ska jag vara 

kvar eller lämna? Arbetstagarnas beslut påverkas dels av de människor som finns omkring 

dem, men även av beslut som andra tar, som kommer påverka medarbetarnas förutsättningar 

och villkor. Alla dessa beslut som tas kommer att utgöra grunden för den lojalitet som 

arbetstagarna känner för sina arbetsgivare, den organisatoriska lojaliteten. 

  

Lojalitet är ett stort begrepp som idag förekommer i många olika kontexter. Det används 

flitigt inom organisationer, där man talar om en lojalitet gentemot företaget man är anställd 

på. Cappelli (2000, s. 1170) menar att en organisations rykte och engagemanget från 

arbetsgivaren, är viktiga faktorer för om anställda ska få stanna på företaget. Ömsesidigheten 

måste även förstås för att se hur relationen till arbetsgivaren påverkar de anställdas lojalitet 

och engagemang. Från ett företagsperspektiv kommer hög lojalitet bland de anställda ha stor 

påverkan på det ekonomiska resultatet, både på kort och lång sikt (Guillon och Cézanne, 2014 

s. 839).  

Ett intresse kring frågan om lojalitet växte fram hos oss, särskilt intresserade blev vi av frågan 

om hur lojaliteten förändras. I vår studie har vi valt att studera hur anställda ser på sin lojalitet 

i storbanken och ifall det finns en förändring över tid. Att det blev just ett företag inom 

finansbranschen beror på branschen genomfört ett antal organisationsförändringar de senaste 

åren, samt att vissa företag även förekommit i en del negativa sammanhang i media. Detta är 

faktorer som skulle kunna ha inverkan på anställdas lojalitet.  

Avgränsning 

Denna studie har genomförts på en storbank i Sverige under november månad år 2017, därför 

får studien en betydelse för den specifika tiden och avser att förklara den. Resultaten som 

framförs baseras på åtta informanters svar och vilar på deras åsikter och erfarenheter från 

tiden i företaget. Fokus i studien ligger i att se hur anställda generellt resonerar om sin lojalitet 

av erfarenheten på företaget. Vi kan således, enbart uttala oss om informanters svar och inte 

generalisera för storbankens samtliga medarbetare.  
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Definition av begreppet lojalitet 

Lojalitet är ett brett begrepp, i olika sammanhang har ordet olika betydelser. Nedan följer 

Boulian m.fl. definition på begreppet som vi i studien i stora drag utgått ifrån men även 

använt som definitionsverktyg.  De menar att organisatorisk lojalitet innefattar tre delar 

(1974, s. 604).  

 En stark tro och acceptans till organisationen värderingar och mål. 

 En bestämd vilja att vara del av organisationen. 

 En vilja att starkt engagera sig på uppdrag av organisationen och se till dess fördel. 

Första faktorn har vi valt att kalla “bild av organisationen” i studien. Den andra faktorn har i 

vår studie blivit “trygghet”. Istället för att enbart fokusera på viljan att stanna i organisationen, 

har det även fokuserats på individens trygghet på storbanken, som bygger på viljan att stanna 

kvar i organisationen. Valet att gå lite utanför Boulian m.fl. definition på denna punkt, 

grundas i att omorganiseringar i företaget ofta omfattat tryggheten hos individerna. Därför tror 

vi att det kan ha haft en inverkan på medarbetarna och väljer att gå utanför den lite. Tredje 

faktorn kallar vi “engagemang”  

  

Valet av  denna definition av organisatorisk lojalitet föll sig naturligt. Den är passande för 

studien då den omfattar en relativt bred grad av lojalitetsbegreppet, men även de delar vi tror 

kan ha påverkat informanternas lojalitet kopplat till storbankens omorganiseringar. 

Definitionen passar sig därför väl.  

Begreppet är den grad som en individ fäster sig vid och identifierar sig med en 

organisation. (Boulian m.fl., 1974, s. 604). 

I enlighet med citatet ovan, anser vi att definitionen blir ytterst passande för studien då den 

fokuserar på organisationsförändringar och identifiering. Viktigt att nämna är att teorin enbart 

kommer användas som ett definitionsverktyg i studien.  

Syfte och frågeställningar 

Studien syfte är att studera hur anställdas organisatoriska lojalitet till storbanken förändrats 

över tid, i samband med organisationsförändringar så som personalneddragningar och negativ 
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uppmärksamhet i media. Frågeställningarna som besvaras delas in i tre frågor, kopplat till 

Boulian m.fl. definition på lojalitet. 

 Hur har medarbetarnas bild av organisationen förändrats över tid? 

 På vilket sätt har medarbetares trygghet förändrats över tid? 

 På vilket sätt har medarbetares engagemang i arbetet förändrats över tid? 

 

Frågeställningen nedan kommer även att besvaras, som sammankopplar frågorna ovan. 

 Hur resonerar de anställda om sin organisatoriska lojalitet och hur påverkar detta deras 

agerande?  

Disposition 

Studien är uppdelad i sex delar där vi först introducerar studien med en kort inledning. 

Därefter kommer syftet och frågeställningen i studien som följs av teoridelen där vi behandlar 

Boulian m.fl. teori om organisatorisk lojalitet som använts om begreppsdefinition i studien. 

Hirschman teori om sorti och protest samt Allen,  m.fl. lojalitetsmodell följer sedan.  Därefter 

berör vi tidigare forskning om lojalitet, kopplat till studien. Metodavsnittet följer sedan, som 

behandlar vårt tillvägagångssätt och analysförfarande under studiens gång. Sedan redovisas 

och analyseras resultatet i nästkommande avsnitt. Slutligen avslutas studien med en 

diskussionsdel, där större delar i studien kopplas samman och diskuteras. 

 

Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer det val av teori för studien att presenteras. Inledningsvis beskrivs 

organisatorisk lojalitet som ett allmänt begrepp. Detta följs av Boulian m.fl definition på 

begreppet, som använts som ett definitionsverktyg i studien, det beskrivs tydligare i avsnittet 

Definition av begreppet lojalitet. Hirschmans teori om sorti och protest presenteras sedan som 

beskriver situationer där lojaliteten sjunker och hur anställda då kan agera. Allen,  m.fl. 

lojalitetsmodell följer sedan, som tillför en känslomässig aspekt till frågeställningen. Vi 

använder de två sistnämnda teorierna för att bygga vårt resultat och analysen. 

Lojalitetsmodellens emotionella lojalitet kom att bli vår huvudteori.  
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Sista delen i detta avsnitt är tidigare forskning, där det framförallt legat ett fokus på studier 

som tidigare studerat organisatorisk lojalitet. Detta görs för att närma sig begreppet och se 

hur tidigare forskare arbetat kring det. Tidigare forskning inom finansbranschen och 

tillhörande begrepp berörs även.  

Lojalitet som begrepp 

Lojalitet som ett allmänt begrepp i det vardagliga språket är brett, det är ett tema som mer och 

mer blir aktuellt, särskilt inom arbetslivssammanhang. Lojalitetsbegreppet används i många 

andra texter på ett common sense-artat och väldigt allmänt sätt som sällan definieras utförligt 

(Arvidsson och Axelsson, 2014, s.55–56). Därför blir det särskilt viktigt att definiera 

begreppet. I denna studie valde vi Boulian m.fl. definition, som enbart används som ett 

definitionsverktyg.  

 

Boulian, Lyman, Steers och Mowday 

Boulian m.fl. (1974, s. 604) menar i sin teori att organisatorisk lojalitet är den grad en individ 

fäster sig vid och identifierar sig med en organisation. Vidare, menar han att begreppet 

uppkommer av tre faktorer. 

1. En stark tro och acceptans av organisationens mål och värderingar  

2. En vilja att anstränga sig lite extra på uppdrag av organisationen. 

3. En stark vilja att få vara kvar i organisationen. 

Dessa tre lojaliteter samverkar och kommer i olika grad att skapa en känsla av organisatorisk 

lojalitet. Beroende på olika händelser och yttre påverkan, kommer graden av de olika 

faktorerna över tid att skifta och förändra den organisatoriska lojaliteten. Individen kommer 

sedan att komma till olika handlingsalternativ, beroende på hur dessa skiftningar hanterats.  

Hirschman - sorti eller protest 

Hirschman (2006, s. 13) menar att individen kan välja att lojalt acceptera situationen, att säga 

ifrån och försöka påverka det som händer-protest, eller att ta konsekvenserna av en 

oacceptabel situation och lämna-sorti. I studien har vi valt att tillämpa relationen anställd-

arbetsgivare istället för kund-företag som annars finns i Hirschmans teori. Detta val grundar 

sig i att perspektivet är företagsekonomiskt och lämpar sig därför mer för denna studie, samt 
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att det i tidigare studier även tillämpats på det sättet. Ett av handlingsalternativen som 

Hirschman nämner är att lämna, det vill säga sorti. 

Sorti – att lämna 

I flera situationer menar Hirschman att sorti är det enda hållbara, det kan vara en situation där 

en medarbetare ställs inför faktum om att behålla sin anställning. Sker organisatoriska 

förändringar på en sådan stor nivå att arbetsbelastningen och trivsel blir lidande, kan 

medarbetaren välja sorti. Detta kan vara det enda alternativet, då företaget ensidigt förändrat 

medarbetarens förutsättningar, vilket påverkat lojaliteten. Företaget kommer inte att påverkas 

nämnvärt av att fåtal medarbetare lämnar i samband med förändringar eller vid yttre påverkan 

(negativa inslag i media om företaget). De kalkylerar med ett visst tapp av personal. Väljer 

däremot medarbetare sorti, som har en avgörande kompetens för produktionen, kommer 

företaget behöva agera. Detta genom att få medarbetare att acceptera situationen och inte välja 

sorti, eller genom att rekrytera ny kompetens till företaget (Hirschman, 2006, s. 52–55). 

Protest – försöka påverka 

I situationer där sorti inte är möjligt, återstår endast protest som alternativ. I relationen mellan 

anställd och arbetsgivare kan detta vara situationer där den anställde av ekonomiska skäl inte 

kan välja sorti, utan känner sig tvingad att stanna kvar. En protest kan även handla om en 

situation med konflikt mellan arbetsgivare och fackförbund där fackliga medlemmar väljer att 

protestera högljutt. Arbetsgivaren kan då behöva hantera situationen så inte protesterna 

påverkar relationen med företagets kunder och företagets image. I situationer där däremot 

både sorti och protest är möjliga, kan den anställde försöka ge effekt genom att i vissa 

situationer inleda med protest. Men detta ses som en uppskjuten sorti om det är realiserbart 

för medarbetaren (Hirschman, 2006, s. 59–62).  

Protest och sorti 

Hög närvaro av lojalitet gör att sannolikheten för sorti sjunker, däremot kommer även högre 

grad av lojalitet skapa större utrymme för protest, trots att en anställd är övertygad om sin 

möjlighet att påverka (Hirschman, 2006, s. 65). Efter att ha behandlat sorti och protest-teorin, 

kan vi se att den har en väldigt ekonomiskt ton, något som även framförts som kritik mot 

teorin. Hirschman missar länken mellan sociala behov och människors vilja att göra något 

gott för det sociala i samhället (Hirschman, 2006, s. 14–15). För att tillämpa social koppling 
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till lojalitet i vår studie, väljer vi att komplettera teorin med Allen,  m.fl. lojalitetsmodell. 

Detta är nödvändigt i studien för att få en så komplett bild som möjligt.   

Allen, Meyer och Smiths lojalitetsmodell 

Allen,  m.fl. har i sin forskning fastställt tre typer av lojalitet kopplat till anställdas känsla för 

organisationen de är anställda på. De tre former av organisatorisk lojalitet är Varaktig-

Continuance, Normativ-Normative, Emotionell-Affective (Allen, m.fl.,1993, s. 539). 

Lojalitetstyperna samverkar och är något alla individer inom en organisation känner, men till 

olika stor grad. 

Varaktig lojalitet 

Den varaktiga lojaliteten bygger på att man känner att man måste vara lojal, där känslan styrs 

av personliga saker (Allen, m.fl., 1993, s. 539). I vår studie kan det handla om en medarbetare 

som snart går i pension. Den högre åldern, komplicerar det för medarbetaren att finna ett nytt 

arbete. Det kan även handla om att en individ precis bildat familj och köpt nytt boende, som 

kan skapa ett ökat behov av ekonomisk trygghet. 

Normativ lojalitet 

Den normativa lojaliteten bygger istället på känslan att man borde vara lojal, där pliktkänslan 

och omgivningens påverkan styr (Allen, m.fl., 1993, s. 539). I vår studie kan det handla om en 

medarbetare som känner en stor lojalitet till sina kollegor och sina arbetsuppgifter. Känslan av 

att inte vilja lämna organisationen tar då över, eftersom man inte vill lämna gruppen med en 

för stor arbetsbelastning och skapa ökad press hos dem när man slutar. Även här kan det 

finnas inslag av ekonomiska incitament. Till följd av att arbetsgivaren gett medarbetaren en 

påkostad utbildning, kan en känsla av “återbetalningsskyldighet” skapas, som gör att man 

stannar kvar inom organisationen och producerar under en period. 

Emotionell lojalitet 

Den sista delen i teorin är den emotionella lojaliteten som bygger på känslan av att man vill 

vara lojal, då man byggt upp ett emotionellt fäste till organisationen och innerligt vill vara 

kvar. I vår studie kan detta handla om trivseln bland kollegor och en lång anställningstid inom 

organisationen. Detta medför dels en social aspekt, men gör även att individens emotionella 

fäste blir starkare. En bekvämlighet skapas även, som gör det svårare för den emotionella 
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lojaliteten att brytas ned, vilket gör att lojaliteten kommer vila på viljan att vara lojal. Allen 

m.fl., (1993, s. 539) menar att de starkaste och mest harmoniska relationerna mellan 

arbetsgivare och arbetstagare, har uppkommit i samband med en lång anställningstid. Vidare 

menar de att medarbetare som stannat länge hos en arbetsgivare, även känner tillfredsställelse 

av grundläggande behov som kommer utveckla en högre grad av emotionell lojalitet. 

 

Slutligen kommer graden av de olika typerna av organisatorisk lojalitet hos en medarbetare 

att påverka prestationen och leveransen på arbetet. Upplever en individ en stor emotionell och 

normativ lojalitet ser man en positiv effekt på prestationen. En hög grad av varaktig lojalitet, 

ger däremot negativa effekter på prestation då medarbetaren känner sig tvungen att stanna 

kvar. Detta kommer i sin tur inte ge samma positiva utveckling av lojalitet som hos övriga 

medarbetare (Allen m.fl., 1993, s. 539).  

 

Som en förklaring till varför vi valt Hirschmans teori och Allen,  m.fl. lojalitetsmodell, 

fortsätter vi nedan att förklara likheter och skillnader mellan dessa.  

Likheter och skillnader 

Likheterna mellan sorti och protest-teorin och lojalitetsmodellen är att båda teorierna till viss 

del bottnar i relationer mellan människor. Det är agerande kopplat till sociala situationer som 

hanteras och belyses i båda fallen. Därför går båda att tillämpa på relationen som finns på en 

arbetsplats, vilket varit en förutsättning för vår studie. När det gäller skillnader mellan 

teorierna, kan vi se att sorti och protest-teorin hanterar ageranden utifrån olika situationer, 

medans lojalitetsmodellen istället handlar om känsloyttringar utifrån reaktioner på dessa 

situationer. En annan skillnad är även att sorti och protest-teorin är just en teori, därför blir 

den mer abstrakt och kan tillämpas inom fler områden och kopplas samman med flera olika 

begrepp. Lojalitetsmodellen är däremot en modell, som per definition är ett mer konkret sätt 

att förhålla sig till ett fenomen. Lojalitetsmodellen i detta fallet beskriver enkelt hur de olika 

typerna av lojalitet kan tolkas och kan därmed enkelt tillämpas på ett studieresultat 

(Hirschman, 2006; Allen m. fl, 1993). 
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Tidigare forskning 

Det har forskats mycket kring begreppet organisatorisk lojalitet, Segerpalm (2003) och Naus 

m.fl., (2007) använde som vi, teorin om sorti och protest. Segerpalm kom i sin studie fram till 

att dela upp begreppet i formell och genuin lojalitet. Formell lojalitet tillskriver sig 

medarbetare på grund av rädsla och feghet för ledning och den genuina lojaliteten beskrivs 

som något äkta där medarbetaren känner ett solitt förtroende för organisationen. Delar både 

medarbetaren och arbetsgivaren lika värderingar blir relationen god och bryts snarare av 

etiska skäl än psykosociala anledningar. Här kompletterar han Hirschmans teori som 

utestänger sociala faktorers betydelse med sin uppdelning av begreppet lojalitet, precis som vi 

gjort med att ha med Allen,  m.fl. lojalitetsmodell. Segerpalm kom fram till att medarbetare 

mer sannolikt väljer sorti när deras värdegrund inte längre är densamma som organisationens, 

samt att en protest även kan komma att gynna andra än medarbetarna som genomfört 

protesten. Att protest har en avgörande roll för lojalitet konstaterar även Brundin och Eklund 

(2011) i sin studie om hur teorier kring lojalitet kan kombineras och nyttjas av en organisation 

i ett utvecklande syfte. Naus m.fl., (2007) kompletterar även Hirschmans teori, precis som 

Segerpalm (2003), men med faktorn cynism. Cynism är ett självförsvar mot arbetsgivaren i 

form av beteenden som misstro, besvikelse och frustration. Slutsatserna som drogs i studien, 

var att anställda var dedikerade till sina arbeten, men även tappade sitt engagemang. Detta 

berodde på att organisationerna krävde mer av de anställda samtidigt som arbetsgivaren gav 

väldigt lite tillbaka sett till arbete och lön. Reaktionerna kan förstås i skenet av att 

medarbetarna försöker bli mindre involverade i sitt arbete och därmed komma bort från 

situationen eller försöker skapa en bättre balans genom att dra ned på prestationen. I vår 

studie tittar vi bland annat på engagemanget hos medarbetarna, vi kan därför utifrån denna 

studie se ifall även vi får samma utfall. 

 

Både Ahlström och Bergholtz (2006) och Hisenajs och Meshekranis (2017) studerar 

organisatorisk lojalitet. Ahlström och Bergholtz kom i sin studie fram till att anställda inom 

privat sektor hade en mer lojal inställning än inom offentligt sektor. De påvisade att 

organisationens sätt att visa hänsyn, ärlighet och inte svika sina anställda, gjorde att lojaliteten 

ökade hos medarbetarna. Det fanns därmed möjlighet för organisationerna att bygga och 

stärka medarbetarnas lojalitet. Hisenaj och Meshekrani visade däremot att organisatorisk 

lojalitet till största del vilade på enskilda individer och deras egenskaper. Dessa två studier är 
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viktiga för oss då vi senare kan se likheter, särskilt om att organisationens sätt att visa 

öppenhet kan göra att lojaliteten ökar.   

 

För att en organisatorisk lojalitet ska uppstå behöver en anställd arbetat på företaget ett tag. 

McDonald och Makin (2000) kom i sin studie fram till att visstidsanställda såg 

anställningskontraktet som ett transaktionskontrakt med fokus på den ekonomiska delen, 

medan fastanställda istället såg det som ett relationskontrakt och hade därför en högre 

organisatorisk lojalitet. Resultaten som drogs, var således att det fanns en avgörande skillnad 

mellan dessa och därmed även den organisatoriska lojaliteten. Detta kommer i sin tur påverka 

anställdas attityd och agerande i relation till företaget. I vår studie har vi fokuserat på fast 

anställda, därför kan denna studie förklara synen på anställning våra informanter har. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se en hel del litteratur att förhålla sig till när det handlar om 

organisatorisk lojalitet. Vi anser däremot att Hirschmans teori, främst om sorti som är 

välarbetat och omtalad, passar bra för studien då den summeras bra och ger en klar bild med 

viktiga poäng. I sin tur kompletteras denna väldigt bra med lojalitetsmodellen, där vi får in ett 

mer nyanserat sätt att jobba kring våra informanter deras arbetsliv, något Hirschman missar. 

Dessa teorier ger oss möjligheten att arbeta brett kring frågeställningar, vilket är vad vi vill.  

 

Metod och data 

Detta avsnitt kommer introducera den kvalitativa ansatsen som valdes för studien som sedan 

följs av tillvägagångssättet för vårt urval. En presentation av hur materialet analyserats görs 

sedan och följs av en genomgång av för och nackdelar med de val vi gjort. En detaljerad 

beskrivning av tillvägagångssättet i studien skapar en högre reliabilitet, med möjlighet att 

repetera studien (Söderbom och Ulvenblad, 2016, s. 96).   

Ansats och material 

Studien utgår ifrån en deduktiv forskningsansats, vilket innebär att man utgår ifrån allmänna 

lagar och befintliga teorier när man genomför studien. Deduktiv ansats är den vanligaste 

tolkningen som används mellan empiri och teori i uppsatsskrivande, där man som forskare 

utgår ifrån idéer som prövas empiriskt (Ahrne och Svensson, 2015, s. 218.). En stor mängd 
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tidigare forskning har analyserats rörande begreppet organisatorisk lojalitet i avsnittet ovan, 

vilket även gjort att vi ansett en deduktiv forskningsansats vara bäst lämpad för studien. 

                      

Syftet med studien är att ur ett teoretiskt perspektiv studera förändringar hos anställdas 

organisatoriska lojalitet i förhållande till organisationsförändringar. Då vi avser att studera 

anställdas uppfattning om sin lojalitet till arbetsgivaren, är en kvalitativ ansats mest lämpad. 

Studien syftar således till att studera ett djupt, snarare än ett brett perspektiv, vilket skulle vara 

fallet om vi istället valt en kvantitativ ansats. Med anledning av detta, gjordes även 

bedömningen om att intervjuer var den lämpligaste metoden för att besvara våra 

frågeställningar. Intervju som arbetsredskap ger oss möjligheten att fördjupa oss inom ämnet 

och informanternas svar. Vidare, har vi valt att genomföra semi-strukturerade intervjuer med 

åtta medarbetare på en svensk storbank.  

Urval och avgränsningar 

Valet i att genomföra studien på denna storbank, grundar sig bland annat i att en av oss 

tidigare jobbat på företaget, vilket gjorde det enklare att få tillgång och tillträde till det 

specifika fältet. Då studien genomförts i en organisation med högt antal anställda men även 

avser att se en förändring i lojaliteten bland medarbetare över tid, behövdes en avgränsning 

göras bland informanterna. Kravet blev att informanterna skulle ha minst 10 års erfarenhet på 

företaget. Denna grupp blev väldigt homogen, då samtliga hade svensk bakgrund och var i 

åldrarna 35 till 55 år. I den totala gruppen anställda inom storbanken i Sverige, ser 

sammansättningen ut just så, därför gjordes en bedömning om att de valda informanterna väl 

representerade vanliga anställda på storbanken. Ytterligare ett urvalskriterium som användes, 

var att inte ha med personer som slutat på storbanken. Detta har varit ett aktivt val då avsikten 

varit att intervjua medarbetare som fortfarande arbetar kvar och känner av de nuvarande 

organisatoriska förändringar som genomförs på storbanken. Vidare valde vi att genomföra 

åtta intervjuer då en stabil grund för en intervjustudie innefattar mellan sex till åtta intervjuer 

inom ett fält, vilket ger en högre trovärdighet. Detta minimerar även risken för att det 

empiriska materialet enbart ska bestå av personliga uppfattningar (Ahrne och Svensson, 2015, 

s. 42). I urvalsprocessen fick vi kontakt med fler informanter än de åtta som behövdes, men 

bedömningen gjordes att ytterligare intervjuer inte skulle tillföra något nytt, en mättnad hade 

uppnåtts.  
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Inledningsvis valdes två av informanterna ut genom ett bekvämlighetsurval, då kontakter 

inom organisationen fanns sedan tidigare. Ett snöbollsurval gjordes sedan för att få större 

spridning i deras nätverk och inte riskera att informanterna arbetade inom samma del av 

företaget. En risk vid ett snöbollsurval är att det finns en relation mellan informanterna, som 

därigenom delar samma attityder och inställning till företaget, vilket i värsta fall kan skapa ett 

icke trovärdigt resultat (Ahrne och Svensson, 2015 s. 41). Då ett urval först gjordes på två 

personer från olika delar av företaget och därefter ett snöbollsurval, ser vi inte att detta kan ha 

uppstått i vår studie. Urvalet blev slutligen, fyra informanter med facklig bakgrund och fyra 

vanliga anställda. Då organisatorisk lojalitet är ett känsligt och väldigt personligt ämne, var 

det viktigt för studien att ha med personer som vågade prata om detta ämne. Informanterna 

med facklig bakgrund upplevdes vara mer benägna att prata kring frågan.  

Praktiskt genomförande 

Den inledande kommunikationen med informanterna skedde via mail för att få en direkt 

kontakt med dem. Efter att kontakten med informanterna etablerats, bestämdes tid och plats 

för intervjun. Intervjuerna genomfördes på informanternas val av plats, vilket blev på deras 

arbetsplatser. Ett idealt samtal äger rum utan någon maktutövning och sker på lika villkor, 

därför är det viktigt att välja en plats där informanterna känner sig trygga (Aspers, 2015, s. 

141). Med hänsyn till detta och att informanterna hade en naturlig anknytning till platsen blev 

den valda platsen även bra för oss.  

  

Sju av åtta intervjuer genomfördes på företagets kontor runt om i Stockholm och Uppsala, den 

sista intervjun hölls på ett café på förfrågan av informanten. Valet av att genomföra en utav 

intervjuerna på en offentlig plats är bra att diskutera, då informanten vid intervjutillfället inte 

befunnit sig inom sitt fält, som de övriga gjorde. Befinner man sig inom företagets område har 

man en tendens att uttala sig på ett mer professionellt sätt (Ahrne och Svensson, 2015, s. 42). 

Detta kan till viss del ha skadat den specifika intervjun, då personen inte uttalat sig på samma 

professionella sätt som de övriga, med hänsyn tagen till intervjuns plats. Detta är däremot 

inget som ses som en risk i studien, då det varit ett högt antal genomförda intervjuer. 

Dessutom finns inte några tendenser till detta i den genomförda intervjun.  

  

Då studien avser att studera organisatorisk lojalitet, kan det för informanterna bli känsliga 

frågor att uttala sig om. För att säkerställa att informanterna känt sig så trygga som möjligt, 
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var vi under intervjuerna noga med att skapa ett förtroende för informanten. Detta genom att 

hela tiden visa empati, professionalitet och anpassning. Upplevde informanterna att frågorna 

blev lite väl närgångna, var vi särskilt tydliga med att de kunde välja att avbryta intervjun, 

samt att materialet enbart skulle användas i studiens syfte. Intervjun påbörjades därför med 

mer allmänna bakgrundsfrågor för att lätta upp stämningen och skapa en bra atmosfär. Efter 

bakgrundsfrågor kom de mer fylliga och djupa frågorna som berörde studiens syfte. 

I enlighet med Boulian mlf definition på organisatorisk lojalitet, delades intervjun upp i tre 

kategorier. Detta sades löpande under intervjuns gång, för att uppdatera informanterna om vad 

som komma skall. Intervjuguiden är bifogad som bilaga 2. 

 

Kort tid innan intervjuerna genomfördes, skrevs det i media om kommande 

personalneddragningar på företaget, där totalt 6000 medarbetare skulle sägas upp 

(Affärsvärlden, 2017). Frågan om lojalitet blev således dagsaktuell, vilket ses som positivt för 

studien eftersom man då kunde utgå ifrån den faktiska situation de befann sig i och känslorna 

de stod inför. 

Kodning och analysprocess 

Analysprocessen påbörjades redan under primärtolkningen, men noteringar av intryck från 

informanterna påbörjades under intervjun. Transkriberingen tog sedan skyndsamt fart efter 

intervjutillfällena, för att ha så många sinnesintryck som möjligt färska i minnet. Den 

sekundära tolkningen genomfördes på så sätt att det empiriska materialet övergick från 

inspelade intervjuer till nedskrivet material, som sedan blev det primära arbetsmaterialet. Ett 

kodningsschema sammanställdes sedan som innehöll termer från de använda teorier i studien, 

såsom sorti och protest. Termer som mediabilder och ömsesidig lojalitet togs även med då de 

bedömdes vara viktiga och relevanta för studien (Ahrne och Svensson, 2015, s. 212).  

 

När kodningsschemat var tillräckligt komplett för att påbörja tertiära tolkningen, påbörjades 

analysen av det empiriska materialet. Då de valda koderna utgick ifrån teorierna i studien, 

kodades materialet sedan så stora dragen i teorin framgick. Den tertiära kodningen är ett mer 

instrumentellt arbete då syftet med denna del av processen är att besvara frågeställningarna. 

Kodningsprocessen var inte enbart en passiv process, det vill säga att kodningen inte enbart 

gick ut på att uppnå täckning för teorin. Under arbetets gång fann vi ett behov i att tillämpa en 

ny teori för att få en komplett bild av resultatet, vilket blev Allen,  m.fl. lojalitetsmodell. 
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Denna togs med för att få in de mer känslomässiga delarna, något som Hirschman missar i sin 

teori. Detta tillägg gjorde att kodningsarbetet fick ett induktivt inslag. I samband med 

utökandet av teorier, behövde vissa delar av materialet analyseras ännu en gång för att få en 

komplett bild. Detta är viktigt att göra då samtliga steg i en kodningsprocess är beroende av 

teorin (Ahrne och Svensson, 2015, s.213; Aspers, 2014, s. 190–192). 

 

När kodningen sedan var genomförd övergick processen till att analysera materialet. 

Inledningsvis sorterades materialet ut utifrån de valda teorierna för att undvika 

representationsproblematiken och skapa en ordning. Återkommande tankar och åsikter med 

samma innebörd skapade en grund för materialet (Ahrne och Svensson, 2015, s.220). Åsikter 

som stack ut analyserade även de, för att säkerställa att dessa enbart var avvikelser och inte 

något som blev ett mönster bland svaren. På detta sätt blev det empiriska materialet 

överblickbart och kontrollerbart (Ahrne och Svensson, 2015, s.224). Efter sorteringen, kom 

reduceringen av materialet för att få det hanterbart och användbart för resultatet. Detta gjordes 

genom att läsa igenom materialet ett antal gånger och ta med det som på bästa sätt var 

representativt för studiens slutliga resultat (Ahrne och Svensson, 2015, s.228).  

Forskningsetiska överväganden 

I denna studie har det utgåtts ifrån etiska kodexar som grunden att luta sig mot i 

forskningsetiska överväganden (Vetenskapsrådet, 2017, s. 13–14). Innan intervjuerna, 

underrättades informanterna muntligt om de grundläggande förutsättningarna för deras 

medverkan i studien. Där förklarades syftet och användningsområdet för studien, samt att de 

när som helst, fram tills publiceringen av studien kunde avbryta sin medverkan. Det 

informerades även om att deras medverkan var anonym, men att andra forskare kunde komma 

att ta del av materialet i examineringssyfte samt att materialet enbart skulle användas för 

forskningen. Slutligen överlämnades ett informationsbrev (bilaga 1). I detta brev framgick 

informationen ännu en gång samt våra kontaktuppgifter om frågor skulle dyka upp. 

 

I relation till vår studie finns det ytterligare faktorer som är värda att ta upp och fokusera på i 

relation till forskningsetiska överväganden. Då en del av frågorna som ställdes var känsliga, 

samt att det i en del intervjuer pratades en del om privata områden för informanterna, var det 

ytterst viktigt att visa hänsyn och låta dem själva avgöra om fortsatt samtal kring ämnet eller 

inte. Ytterligare en aspekt som bör kommenteras är att en av oss fortfarande är anställd på 
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storbanken men som sedan tre år tillbaka varit tjänstledig för studier. Detta ser vi som en 

positiv aspekt, då vi gått in i studien från två olika vinklar, en helt utomstående och en mer 

innestående på företaget. Detta har gett en bra blandning av förförståelsen och skapat bra 

diskussioner kring frågan. En annan viktig detalj, är att godkännande har getts från en högre 

chef på storbanken om att genomföra intervjuerna. Då frågorna som skulle ställas kunde 

upplevas som känsliga, var denna aspekt viktig för oss som ett etiskt övervägande. 

 

Resultat och analys   

Syftet med studien har varit att studera hur den organisatoriska lojaliteten till storbanken 

förändrats över tid i samband med organisationsförändringar så som personalneddragningar 

och negativ uppmärksamhet i media. Sammanlagt har åtta informanter intervjuats, som haft 

en anställningstid från 10 år och uppåt. I detta avsnitt kommer vi benämna informanterna med 

Informant 1, Informant 2 och så vidare upp till Informant 8. Studien har utgått från Boulian 

m.fl. definition av lojalitet som är tro och acceptans, vilja att vara kvar/trygghet och vilja att 

anstränga sig. Därför redovisas resultatet i dessa tre huvudteman som sedan stöds av teorin 

om sorti och protest och lojalitetsmodellen. 

Tro och acceptans – bild av organisationen 

När det kommer till den övergripande tron på organisationen och acceptansen av dess 

agerande ger våra informanter en relativt enad bild. Alla informanterna beskriver att deras 

bild av storbanken över tid förändrats till det sämre sedan de började. 

Idag känns banken betydligt mindre personlig än någonsin, det är mer pengar som styr 

idag...de bryr sig inte mycket om personalen längre. Min bild av [storbanken] börjar alltså 

bli negativ. Informant 7 

”Min bild av [storbanken]...har gått från familjärt till att vara väldigt...ahh... opersonligt... 

men lite den här känslan att man är en i mängden. När jag började kändes det som att jag 

som individ räknades, nu har vi inte den inställningen kvar, alla är utbytbara Informant 5 

Den förändrade bilden av storbanken bottnar framförallt i känslan av att känna sig mindre 

sedd som individ i samband med företagets tillväxt, där fokus flyttats från individ, till grupp i 

sin helhet. Vidare, medför detta en lägre lojalitet och sorti hamnar allt närmre, då majoriteten 

av informanterna inte upplever en lika stor identifiering till organisationen. Informanterna 
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menar däremot att denna utveckling inte enbart beror på storbanken, utan handlar även om en 

arbetsmarknad som är mer lättrörlig än tidigare. Digitalisering och ny teknik ligger likaså till 

grund för resonemanget om en förändrad bild av storbanken, vilket bland annat skapat dessa 

omorganiseringar och gjort anställda lättare utbytbara.  

Informanterna signalerar även på en förändringströtthet i samband med att företaget mer eller 

mindre är i ständig förändring, vilket gör att de inte heller delar lika värderingar som 

organisationen längre. Sorti blir alternativet om detta blir en för stor belastning. 

Vart är vi på väg? Jag tycker att vi saknar en tydlig ledargestalt. Men det beror också på 

att vi gör om mycket internt och våra värderingar. Vi ska också dra ner på folk…Så ja, där 

krockar mina personliga värderingar med företagets värderingar och det har jag aldrig 

känt förut. Informant 2 

När företagets värderingar ändras och när medarbetare varit med om denna förändring till vad 

de menar något sämre, blir detta något som strider mot deras emotionella lojalitet. Den 

genuina viljan att vara kvar blir lägre i samband med mycket förändringar och sämre bild av 

organisationen. En annan informant menar däremot att det kan vara viktigt att skilja på ens 

professionella och ens privata värderingar, vilket tyder på en acceptans av förändringarna för 

att få det känslomässigt att fungera. Detta visar att den emotionella lojaliteten inte är lika 

starkt fäst som övrigas och att det finns olika åsikter kring detta. Delade värderingar och en 

förändringströtthet har även bidragit till att hälften av informanterna och flertalet av deras 

kollegor tittar efter annat jobb, de väljer sorti. 

Det är nog...flera som jag känner att de under en längre tid gått på knäna på grund av 

personalnedskärningar och omorganiseringarna. De söker sig vidare till andra företag. 

Informant 7 

År av neddragningar, förflyttning av arbetsuppgifter till andra länder samt en ökad press på 

återstående anställda ökar. Personer som söker sig till andra organisationer har över tid, tappat 

den emotionella lojaliteten, de vill inte längre vara kvar av olika anledningar. Att välja sorti 

blir däremot inte ett enkelt val för alla.  

Om man är ung eller yngre så går det ju bra, då har man lätt att hitta annat jobb. Men har 

man passerat 40 får man bita ihop och fortsätta köra. Jag är i den åldern att får jag 

pensionsvederlag så kommer jag att säga ja, då jag börjar känna att min lojalitet med 

företaget minskar och det börjar bli fruktansvärt opersonligt. Informant 6 

Ovan syns informantens varaktiga lojalitet. Anställningen har blivit tvingande att fortgå på 

grund av hög ålder, informanten söker sig därför inte utanför organisationen. Detta blir valet 
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trots att de vill välja sorti, då de inte längre delar lika värderingar som företaget och är trött på 

otydliga strukturer. Å andra sidan beskriver alla informanter att de trivs väldigt bra på sitt 

arbete och med kollegor, vilket gör att vissa inte väljer att lämna, sorti. Den starka 

emotionella lojaliteten hos vissa, gör att de stannar och blir den sociala aspekten som håller 

dem kvar, trots sämre ledning. Även den långa anställningstiden som alla informanter har, 10 

år plus, gör att de utvecklar en högre grad av emotionell lojalitet. Nedan ser vi informanter 

som stannat kvar på grund av trivsel och bekvämlighet i sin anställning.  

Hur jag trivs på min arbetsplats…. Ja... Min arbetsplats är fantastiskt, jag har jättekul! Jag 

jobbar i ett härligt team, har en jättebra chef och platschef...det är mycket bra människor 

på plats! Jag känner även att mina arbetsuppgifter tillför något till mig, mina 

arbetsuppgifter gör att jag trivs! Informant 6 

En normativ lojalitet syns även här då en del av informanternas val av att stanna bottnar i att 

de byggt upp en lojalitet där de “borde” vara kvar, till följd av lojalitet till kollegor och 

arbetsuppgifter. Den sociala omgivningen blir den styrande faktorn och tar över känslan om 

negativt förändrad bild av organisationen, vilket gör att sorti ändå inte väljs för en del av 

informanterna. Detta är intressant ur ett sociologiskt perspektiv, då det ofta är sociala 

kontexten som medför en större betydelse, vilket även denna studie visar på. Å andra sidan 

borde protest uppstå som ett socialt kollektiv mot ledningen vid många missnöjda 

medarbetare, men det är inget som yttrat sig bland informanterna. 

  

Medias påverkan på informanternas bild av organisationen syns vagt bland deras svar. Det vi 

kan se är att informanterna försvarat organisationen och menar att det som tagits upp i media 

varit nonsens, majoriteten menar även att media ofta förmedlat en felaktig bild av situationen.  

Det som påverkat är snarare reaktionerna från deras privata sociala omgivning än media i sig. 

Blir en väldigt skev bild av media, det blir jobbigare att jobba inom företaget... alla ska 

skoja till det och fråga ”amen ska du flytta [utomlands] nu också?”... sånt blir jag 

irriterad på.  Informant 7 

Att den sociala omgivningen ger större effekt hos individen än media i sig, är även det 

intressant, då detta visar att individerna bryr sig mer om den sociala omgivningens åsikter än 

sina egna. Detta blir som ett grupptryck och den sociala omgivningen blir den som styr. 

Media har dessutom genom åren tappat i förtroende hos många vilket gör att tilliten till en 

nyhet blivit mindre, något som även informanterna verkar tycka. Vidare, uppgav två 
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informanter att de i nya sociala sammanhang hemlighöll informationen om vart de jobbade 

och detta i samband med uppmärksamheten i media. 

Jag tror att många känner sig luttrade sedan 2008. Så skulle man vilja sluta på grund av 

skriverier och alla omorganiseringar hade man lämnat för länge sedan, för man är trött på 

det! Däremot fanns det en period förr när jag kände att jag inte ville säga att jag jobbade 

på företaget. Jag sa att jag jobbade på bank. Informant 2 

Detta aktiva ställningstagande som innebär att man tar avstånd från organisationen är en form 

av tyst protest. Trots detta, fanns lojaliteten kvar då ingen tog steget till sorti vilket kan 

förklaras med att de hade ett starkt emotionellt fäste till organisationen.  

I denna fråga, tar vi vidare med att oss att samtliga informanterna upplever en förändrad bild 

av storbanken över tid, till det sämre. Återkommande omorganiseringar och 

personalneddragningar har angetts som största anledningarna till denna förändring. En stor 

majoritet av informanterna signalerar på en förändringströtthet som bland annat gjort att fler 

av dem, men även deras kollegor sökt annat jobb. Trots detta, upplever en del informanter att 

de borde vara kvar på grund av en lojalitet kopplad till kollegor och arbetsuppgifter. Den 

sociala kontexten och trivseln, överväger den negativa förändrade bilden av storbanken och 

medför informanternas val att stanna så lång tid. Media visades inte ha en stor påverkan på 

informanternas bild av organisationen, snarare var det den sociala omgivningens åsikter om 

skriverierna som hade en inverkan hos informanterna. 

Vilja att vara kvar - trygghet 

När det gäller viljan att vara kvar på företaget och tryggheten i sin anställning ger 

informanterna även här en enad bild. En minskad trygghet i samband med omorganiseringar 

och personalneddragningar har skapats som förr inte fanns, vilket gör att sorti kan bli det enda 

alternativet för en del informanter. Däremot upplevs en bekvämlighet och trygghet bland 

informanterna som varit en bidragande faktor till att de stannat i organisationen i över 10 år. 

Alltså jag har ju varit en sådan här trygghetsjunkie i alla år. Det är därför jag inte byter 

jobb. Jag blir såhär…då har jag en anställningstrygghet, många vet vem jag är. Jag blir så 

bekväm, här har jag allt. Informant 2 

För informant 2 har bekvämligheten föredragits, den emotionella lojaliteten har byggts upp 

genom åren och ett starkt fäste har skapats mellan anställd och företag, man vill inte välja 

sorti. Men här går det inte att utesluta den varaktiga lojaliteten, då en del av informanterna 
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menar att de stundvis varit tvungna att stanna på grund av personliga saker. Där har det främst 

handlat om att man befunnit sig i en period av familjebildning och husbyggen, vilket gjort att 

de behövt prioritera tryggheten. Således har en kombination av både emotionell och varaktig 

lojalitet visats vara en av anledningarna till att informanterna stannat inom organisationen 

fram till idag. Flertalet av informanterna berättar även att de stannat så länge på storbanken då 

de blivit erbjudna en annan tjänst när de stått i val och kval av att lämna organisationen. Detta 

visar på att företaget behövt agera genom att kompetensutveckla personalen och erbjuda dem 

det de vill för att inte välja sorti, troligtvis då de tappat mycket avgörande kompetens.  

Något som å andra sidan syns idag är en minskad trygghet överlag, främst i samband med 

personalneddragningar och omorganiseringar. 

Känslan jag får är att folk tittar mer vad som finns utanför banken för att vara säkra. Ingen 

vill riskera å sitta utan jobb, i min närmaste umgängeskrets tittar merparten på jobb 

externt, men själv tittar jag inte. Informant 5 

Funderingar kring sorti har ersatt tryggheten som förr var distinkt. Flertalet av informanterna 

funderar hur de själva kommer påverkas vid kommande personalneddragningar och strävan 

efter en trygg plats utanför organisationen ökar. En organisation som förr var stabil och stark, 

har utvecklats till en med ständiga förändringar och osäkerhet. Särskilt de äldre informanterna 

upplever även en förändring i företaget där de ersatt anställningstiden med kompetens, 

gällande beslut om vilka som får vara kvar i organisationen. Detta har gjort att tryggheten 

upplevts som minskad, främst hos de äldre informanterna då de inte längre besitter den 

efterfrågade kompetensen. På rådande arbetsmarknad efterfrågas snarare IT-kompetenser än 

administrationskompetenser, åldern gör det även svårare för andra arbetsgivare att rekrytera.  

Tryggheten har satts lite ur balans. Man känner sig dels ändå väldigt trygg i sin 

anställning, men man förstår att man inte är det. Man tänker ”jamen jag har ju arbetat så 

länge, så jag får jobba kvar”, även fast man inser att förändringen kommer. Informant 1 

Vidare, visar citatet ovan ett starkt emotionellt fäste till företaget. Den långa anställningstiden 

i företaget blir värt något i sig för medarbetare vilket gör att en förväntan skapas om att få 

stanna, en slags ömsesidig lojalitet. Informant 1 växlar tankar mellan en förväntad ömsesidig 

lojalitet och en tanke om att få lämna på grund av osäkerheten, vilket i sig skapar en minskad 

trygghet. En lång anställningstid i kombination med emotionell lojalitet innebär att individer 

stannar hos en arbetsgivare vilket informant 1 i citatet ovan gjort. Detta antagande, talar 

däremot emot andra informanters funderingar kring att välja sorti. I detta fall blir det 

annorlunda då medarbetarnas ålder även spelar in, som ger de helt andra förutsättningar än 
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hos de yngre. De äldre anställda lever kvar i tanken om att långa anställningar hos samma 

arbetsgivare är något bra. Företagets sätt att se på detta är inte densamma, de ser istället 

långvariga medarbetare som något besvärliga. Medarbetare som helt enkelt inte haft förmågan 

att ta sig vidare till andra organisationer och där företaget blivit tvungna att ha kvar den icke 

efterfrågade kompetensen dessa personer besitter.  

Idag är det nästan så att jag undviker att säga att jag varit 30 år på banken. För det är 

nästan så att de tittar på en sådär...”Jaha, Vad är det för fel på dig då?” Informant 8 

Informant 8 beskriver nästan en känsla av skam över att varit så länge på samma arbetsplats. 

Detta är en förändring man sett över tid inom företaget men även i samhället. Tidigare har det 

varit vanligt och inget avvikande med långa anställningar, idag blir det ibland istället en 

belastning för arbetsgivare. Flertalet av informanterna menar att detta borde vara en faktor att 

ta vara på och kompetensutveckla. De äldre informanterna upplever en skyldighet för 

företaget att ta vara på den lojalitet som medarbetarna har gett dem och visa sin tacksamhet 

genom att kompetensutveckla personalen. Delade meningar kring detta blir det, då företaget 

även upplevs ha ett större vinstfokus, vilket gör att resurser istället läggs på att direkt ta in 

personal med rätt kompetens. Över tid, ser man således en samhällsförändring när det gäller 

detta. Enligt LAS, är det fortfarande ålder och anställningstid som styr juridiskt, medans 

kompetensen styrs i praktiken (Göransson, Grape, 2015, s. 96). Om fenomenet om att en lång 

anställningstid inte längre blir viktig som tidigare skapat en hög lojalitet, kommer detta sätt att 

skapa lojalitet inte existera framöver. Fortsättningsvis kan arbetsgivare komma att rekrytera 

personal som besitter den efterfrågade kompetensen. Vilket gör att anställda enbart kommer 

förväntas vara lojala under tiden på företaget och när de är anställningsbara.  

 

Andra informanter upplever ökade krav och utarbetad personal i samband med 

omorganiseringarna. Även här visas en förändringströtthet som förefaller sig uppenbar bland 

informanternas svar. I citatet nedan beskriver informanten att man inte längre bryr sig, en 

starkt försvagad emotionell lojalitet visas, som har gjort att valet sorti blir närmre och närmre. 

Om jag skulle bli pekad på i en uppsägningssituation, då skulle jag vara såhär om man 

tänker med lojalitet och så vidare… “OK, fine. Hej då!” Där är egentligen min lojalitet 

och då släpper jag det helt totalt. Då… ja, men det är beslutat och klart. Ja, men då går 

jag vidare. Jag vet vad jag kan investera. Och vill inte [storbanken] ha det, då är det fine 

by me! Informant 4 
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Citatet ovan visar således på att informanten inte längre väljer tryggheten före osäkerhet, utan 

är trött på otydligheten inom företaget. En signal om att företaget inte tar vara på den 

kompetens som deras personal besitter framförs bland en del informanter.  

 

Sammanfattningsvis kan vi från denna fråga ta med oss att informanterna upplevt en minskad 

trygghet i jämförelse med förr. De beskriver en minskad trygghet främst i samband med 

personalneddragningar och omorganiseringar, som inte funnits förr. Majoriteten av 

informanterna upplever en trötthet på otydligheten inom organisationen där man inte tar vara 

på kompetensen man har, som gjort att en situation till sorti hamnat närmre. De äldre 

informanterna upplever främst minskad kompetensutveckling men även en förändring i att 

kompetens ersatt anställningstid som den viktigaste faktorn gällande beslut kring 

personalneddragningar. Detta gör även att en ökad otrygghet upplevs, men trots det är det 

bekvämligheten och tidigare tryggheten som gjort att de stannat så länge.   

Vilja att anstränga sig – engagemang 

Sista delen i Boulian m.fl. definition på organisatorisk lojalitet är viljan att anstränga sig och 

sitt engagemang på uppdrag av arbetsgivaren. Här visas en splittrad bild bland informanterna 

när det gäller förändringen över tid av engagemangsnivån. Å ena sidan visas större 

engagemang, å andra sidan menar majoriteten att engagemangsnivån minskat. 

Jo men...jag är mer engagerad i mitt arbete nu därför att jag jobbar på en stor enhet. 

Informant 3  

 

Oj...engagemangsnivån har nog gått ned, mycket omorganiseringar och regelverk, 

skriverier, större kostnadsfokus. Men jag tror att man generellt rycker lite mer på axlarna. 

Informant 2 

Det som syns tydligt är att bilden skiljs mellan de som arbetat fackligt och inte. Informanter 

med facklig bakgrund menar att engagemanget generellt sett sänkts i organisationen. Dessa 

informanter går in med en annan synvinkel, då de jobbat väldigt nära anställda och ses även 

bland de anställda tillhöra deras grupp och inte ledningens. Detta gör att anställda känner en 

större tillit till dem och vågar öppna och yttra sig mer om det negativa kring arbetet. Den 

sociala omgivning informanten främst befunnit sig i genom sin anställning färgar således 

bilden om hur engagemangsnivån förändrats över tid. Informanterna som å andra sidan inte 

har denna bild, beskriver en högre engagemangsnivå idag än förr med anledning av att deras 
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arbete blivit mer betydande för storbanken, vilket ökat deras organisatoriska lojalitet. Deras 

pliktkänsla som byggts upp genom åren syns väldigt tydligt här, den normativa och varaktiga 

lojaliteten, där informanterna känner att de borde och måste vara lojala.  

 

Vidare menar två av informanterna att en minskad engagemangsnivå framförallt tagit fart i 

samband med storbankens tillväxt och att hela styret förts åt fel håll. Andra informanter pekar 

på otydliga strukturer, som kopplas till nedskärningar, omorganiseringar, nya regelverk och 

förändrad ledning, som gjort att deras engagemang varierat och minskat över tid. Detta visar 

att förändrade struktur i den sociala kontexten på banken medfört ett negativt beteende hos de 

anställda där de exempelvis inte orkar lära sig nya saker och rycker mer på axlarna. 

Min engagemangsnivå har liksom gått ned lite pga. nu är jag lite äldre och lite tröttare, 

kan bli mycket nytt hela tiden och det blir liksom ”jösses”…”ännu mer jag ska trycka in i 

mitt huvud”…och detta har också varit i samband med nya regelverk som man måste lära 

sig. Informant 6 

Jag tror att engagemangsnivån har minskat, det har nog att göra med storleken på 

företaget, har jag upplevt iallafall. Man kan vara mer anonym och försvinna och känna att 

“det där kan någon annan göra, jag struntar i det” Man känner sig inte lika entusiastisk 

till att utföra sitt arbete i samband med detta, dels av besvikelsen, speciellt i samband 

personalnedskärningar.  Informant 5 

Här kan man se att den normativa lojaliteten och pliktkänslan inte är lika stark hos informant 

5. En känsla av att känna sig lättare utbytbar och mindre personlig gemenskap i företaget i 

samband med företagets tillväxt har gjort att den emotionella lojaliteten minskat. Men valet 

av att stanna på företaget så långt tid trots perioder med mindre engagemang lyfts fram i 

främst två orsaker, kompetensutvecklingen och trivseln. Något som vi från förra frågan tog 

med att vissa informanter inte upplevde, det vill säga kompetensutvecklingen bland de äldre, 

men här ges en annan bild.  

För det första så finns det oändliga möjligheter att jobba för de anställda i 

[storbanken] och utvecklas inom många ansvarsområden. Men hade någon sagt för 5 - 6 

år sedan att jag skulle jobba med det här hade jag skrattat. Det är lite grann slumpen och 

charmen med ett så stort företag. Informant 3 

Ja alltså, du kan ha ett tråkigt jobb, men så länge du har bra kollegor och bra chefer kan 

du göra tråkiga saker ganska länge… Informant 2 
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Här styrs dels den emotionella lojaliteten, då den skapar ett känslomässigt fäste till både 

kollegor och chefer. Sociala sammanhang där individer känner sig trygga och säkra är viktigt 

för alla människor, vilket vidare gör att sannolikheten för sorti och protest blir mindre. Men 

samtidigt gör en positiv social kontext att de vågar yttra sig i form av en protest, utan att det 

blir till en alltför stor personlig kostnad. Den emotionella lojaliteten blir även viktig då den 

delvis skapas och återskapas i kontakten med andra och det dagliga sociala sammanhanget. 

Vilket vi även kunde se hos en informant, som menade att det sociala sammanhanget 

saknades när arbetet skedde hemifrån. Vidare beskriver flera av informanterna, bland annat 

informant 3 ovan, ett företag där möjligheterna till utveckling och att byta positioner är stort. 

Valet till att stanna har i många fall berott på en karriärmässig utveckling där de ställts inför 

nya utmaningar och ansvarsområden, vilket gjort att engagemanget inte avtagit lika fort. Men 

att storbanken ger möjligheter till en karriärmässig utveckling upplevs är inte som en 

självklarhet bland alla informanter. Två av dem beskriver en annan bild för personer som inte 

längre lever upp till efterfrågade kompetenser och som utvecklingsmässigt hamnat lite på 

efterkälke. En samhällsutveckling som tagit fart där enklare sysslor flyttas till andra länder 

och mer digitalisering ses som en anledning till att dessa grupper upplever mindre utveckling. 

Detta minskar i sin tur engagemanget hos de grupperna, då deras kompetens inte längre 

efterfrågas. I tidigare kapitel såg vi att denna samhällsutveckling även medförde en minskad 

trygghet.  

Sitter jag då där med mina skills, de är ju inte ens efterfrågade idag. De skillsen jag kom in 

med det är inte de som banken söker idag. Så det här att man pratar om det här med 

lojaliteten, som jag ser att många i 50 – 60 års åldern. Det tar man fram nästan i alla 

diskussioner när man träffar en facklig. ”Men jag som har varit så himla lojal. Jag som är 

så lojal och plikttrogen.” Det skiter ju banken i. Det är inte så man ser idag, att en 

arbetstagare ska vara. På det sättet. Informant 8 

En annan informant menar att den stora engagemangsnivån som kvarstår även har att göra 

med en samhällsutveckling där det fortfarande är viktigt att vara engagerad och leverera i sitt 

arbete. 

Jag tror vi gått från att vara engagerade i form av att “jag gillar mitt jobb för mervärde” 

till att “det ser bra ut på cvt”. Det har mer med en samhällsutveckling att göra. Folk kan 

tänka sig att byta arbetsgivare. Vilket gör att engagemanget är av personlig vikt än 

tidigare, än där man förr mer gjorde det för företaget. Informant 5 

Detta visar på att engagemanget delvis har förändrats och beror på en helt annan orsak än 

tidigare, vilket även det är intressant. Förändrade samhälleliga strukturer där fokus mer ligger 
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på individen, gör att engagemanget som läggs ner är mer av personlig vikt än tidigare. Man 

ser till sitt eget bästa för att inte behöva hamna i en tvingande och varaktig lojalitet, utan 

väljer sorti när det passar.  

 

Efter denna fråga tar vi med att informanterna inte delar en enad bild, vilket är helt naturligt. 

Hälften av informanterna, som haft en facklig bakgrund, menar i större grad att engagemanget 

sänkts i företaget, medans fåtal andra menar att engagemanget gått upp. En större organisation 

där man känner sig mindre sedd, otydliga strukturer som kopplas till nedskärningar, 

omorganiseringar och nya regelverk har gjort att informanternas engagemang varierat över 

tid. Ett socialt sammanhang och trivseln lyfts fram som positivt för engagemanget, även 

utvecklingsförmågan på företaget. Denna upplevs däremot olika bland informanterna, även 

anledningarna till att engagera sig.  

Diskussion 

Syftet med studien har varit att studera hur anställdas organisatoriska lojalitet till storbanken 

förändrats över tid i samband med organisationsförändringar, så som personalneddragningar 

och negativ uppmärksamhet i media. Vi valde vidare att dela in vår frågeställning i tre frågor, 

kopplade till Boulian m.fl. definition av lojalitet. Dessa frågor kommer presenteras nedan och 

hur väl vi kunde besvara dem. Av dessa tre frågor har sedan en övergripande fråga ställts, som 

diskuteras längre ned i diskussionen.  
Nedan redovisas resultaten kopplat till frågeställningarna, teori och tidigare forskning, följt av 

ett kapitel med vidare forskning kring ämnet. Inledningsvis besvaras de tre frågorna utifrån 

vårt resultat, för att sedan göra en sammanfattning med den övergripande frågan kring hur 

anställda resonerar kring organisatorisk lojalitet och hur detta har påverkat deras agerande. 

Relation; resultat och frågeställning 

Vid tidpunkten för vår studie, offentliggjordes en personalneddragningsprocess inom 

företaget. Detta gjorde att tankar kring lojalitet mot arbetsgivaren och den egna 

anställningstryggheten låg informanterna nära i tankarna och var därför äkta och dagsaktuella. 

Lite av fokus i våra intervjuer flyttades därför till viss del från att handla om förändringar över 

tid, till att handla om det som händer idag kopplat till informanternas tidigare erfarenheter. Vi 
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fick istället en inblick i vad som skapat informanternas tankar kring det som händer idag 

byggt på deras erfarenheter över tid.  

 

“Hur har medarbetarnas bild av organisationen förändrats över tid?” Personalneddragningar 

och stora omorganiseringar inom företaget är största anledningarna till att informanternas 

lojalitet förändrats och medfört en sämre bild av storbanken. Att detta påverkar deras bild av 

organisationen är tydligt. Däremot upplever informanterna en stor lojalitet till kollegor och 

arbetsuppgifter varav varför de stannat så långt tid. Det finns här en tydlig koppling mellan 

resultatet och denna fråga.  

 

“På vilket sätt har medarbetares trygghet förändrats över tid?” Resultaten vi kan dra av 

denna frågeställning är viktig då många av informanterna funderar på att lämna 

organisationen. Detta i samband med en upplevd generellt minskad trygghet i samband med 

omorganiseringar. Ingen är längre säker, alla kan drabbas, framförallt de äldre informanterna 

som besitter en mindre efterfrågad kompetens. Det finns således en tydlig koppling mellan 

resultatet och denna fråga, då vi ser en minskad känsla av trygghet bland informanterna inom 

företaget över tid. Denna otryggheten blir reell och påtagligt närvarande när 

personalneddragningarna står för dörren. 

 

“På vilket sätt har medarbetares engagemang i arbetet förändrats över tid?” Majoriteten av 

informanterna beskriver en bild av att engagemangsnivån tidigare varit hög, men som sedan 

dalat i samband med omorganiseringar och annat som hänt på storbanken. Resterande 

informanter upplever ett ökat engagemang, då de menar att arbetsuppgifterna blivit mer 

betydande än förr. Det engagemang som finns kvar, bottnar i trivsel bland kollegor och 

kompetensutvecklingen som finns på företaget. Relationen mellan resultatet och denna fråga 

är delvis tydlig då de skiljer sig lite bland informanterna, men är tämligen sammanlänkad. 

Framförallt sticker de äldre informanterna och de med facklig bakgrund ut i denna fråga.  

Relation; resultat och teori 

Vi kan konstatera att teorin om sorti och protest fyller en funktion i vår studie. Däremot kan 

vi se att övervägande svar och diskussioner bygger på sorti, som då ses som alternativet till att 

inte göra något och acceptera sin situation. Vi undrar hur det kommer sig och varför ingen av 

informanterna visat en bestämd protest. Bland våra intervjuer kan vi gång på gång se en 
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närapå förändringströtthet, som för informanterna gjort att sorti blivit det enda alternativet. 

Under slutet av 2000-talet genomfördes personalneddragningarna på storbanken där 

protesterna bland de anställda var relativt högljudda mot ledningen. När neddragningarna 

sedan var genomförda, fortsatte ledningen att utlokalisera arbetsuppgifter till låglöneländer, 

vilket medfört att små neddragningar av personalen blivit vardag inom delar av företaget. Det 

vi kan se är att informanterna onekligen upplever en trötthet kring dessa processer, särskilt 

efter år 2000, vilken kan ha gjort att de inte orkat samla kraft till ännu en protest. Utrymme 

för protest finns då det tidigare gjorts, men förmågan och orken att samla sig till detta saknas 

och syns inte bland informanterna.  

 

Relationen mellan resultatet och sorti är däremot väldigt tydlig då den ofta syns bland 

informanterna, dessutom har deras tankar och diskussioner om sorti varit helt äkta då det varit 

en verklig situation. Vidare, är teorin relevant för studien då vi anser att både det som syns 

och inte syns i resultatet kopplat till teorin, blir mer spännande. Detta då vi både kan koppla 

Hirschmans teori, men även ta hjälp av Allen,  m.fl., där Hirschmans teori inte håller.  

 

Flertalet av våra informanter är vid tillfället för intervjuerna inne i en fundering kring om de 

vill och kommer få vara kvar i företaget, eller vad de ska göra om de söker sig vidare till en 

annan bank. Detta är tunga frågor att hantera, särskilt för personer som arbetat hos en 

arbetsgivare under en lång tid. Att emotionell lojalitet ligger nära till hands är inte konstigt, 

vilket även är det som vägt tyngst i vårt resultat av de olika delarna kopplat till 

lojalitetsmodellen. Att man befinner sig i funderingar kring att lämna kan vidare göra att det 

emotionella fästet till arbetskollegor och chefer upplevs som starkare och mer viktig då en 

separation kan bli aktuell inom en snar framtid. Varaktig och normativ lojalitet påverkar 

förändringar väldigt lite i vår studie, istället är det den emotionella lojalitet som gör att 

lojaliteten skiftar över tid för informanterna. För vår studie har lojalitetsmodellen varit den 

teori som varit mest relevant kopplat till frågeställningen. De känslodrivna delarna i modellen 

har varit till stor nytta för att få fram det slutliga resultatet i studien men även kompletterats 

och förklarats väldigt bra med Hirschmans teori om sorti.  

 

 

Relation; resultat och tidigare forskning 
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Segerpalm (2003) visar en tydlig skillnad på formell och genuin lojalitet i sin studie där han 

menar att formell lojalitet vilar på rädsla för ledningen och genuin vilar på ett solitt förtroende 

för företaget. Även Ahlström och Bergholtz (2006) tar upp genuin lojalitet i sin studie, då de 

menar att anställda som arbetat länge inom en organisation har en mer genuin lojalitet. Denna 

definition på genuin lojalitet kan kopplas starkare till vårt resultat än Segerpalms då samtliga 

informanter arbetat länge inom företaget och trots allt som hänt, kvarstår en form av genuin 

lojalitet, framförallt mot kollegor. I resultatet visas en försämrad bild av organisationen och 

ständiga omorganiseringar, vilket gör att vi inte kan se att informanterna har ett solitt 

förtroende för företaget. Segerpalm (2003) pratade även om att relationen mellan medarbetare 

och arbetsgivare snarare skulle brytas av etiska än psykosociala skäl. I vår studie kan vi se 

detta, då flertal av informanterna beskriver ett företag där den enskilde anställde inte längre är 

viktig, snarare finns ett fokus på vinstmaximering. Därmed funderar många på sorti, på grund 

av brutna etiska skäl.  

 

Om vi fortsätter på Hirschmans spår, kan vi i vår studie se att det finns en avsaknad av 

protest. Av tidigare forskningar har vi kunnat konstatera att närvaron av protest är något som 

kan utnyttjas av en organisation i utvecklande syfte. Brundin och Eklund (2011) menar att 

lojalitet främst manifesteras genom protest. Avsaknaden av protest kan i vår studie bero på att 

storbanken inte tagit notis till protesterna då de inte funnits ambition till att utveckla 

organisationen, eller att avsaknaden av protest är en avsaknad av lojalitet. Oavsett, visar detta 

ingen ljus bild av storbanken och förutsättningar för de anställda. Då protester tidigare funnits 

på storbanken, är vår tolkning att förändringströttheten bland de anställda tagit över. Detta har 

gett de anställda alternativet att stanna kvar och acceptera situationen eller lämna, sorti.  

 

Naus m.fl., kompletterar Hirschmans teori med faktorn cynism i sin studie. De beskriver 

cynismen som ett beteende med inslag av misstro, besvikelse och frustration. Resultaten i 

deras studie kan vi delvis se likheter med i vår. I resultatet, beskriver de en situation där 

anställda fortsätter att jobba, trots tappat engagemanget. Anställdas agerande går istället ut på 

att hitta en maktbalans mellan de själva och arbetsgivaren, genom att vara mindre involverad i 

sitt arbete och inte prestera lika bra. Vi kan se likheter i detta, i varje fall hos några av 

informanterna där de berättar att de rycker mer på axlarna och har ett tappat engagemang. 

Resterande informanter finner vi inga likheter med, det kan bero på att de vill upprätthålla en 

professionell bild, därför finner vi det även troligt att dessa beteenden kan finnas i vardagen 

hos flera bland informanterna. 
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Sammanfattande diskussion 

Inledningsvis kommer vi i detta avsnitt utvärdera de teorier som vi tillämpat och sedan 

fokusera på att besvara den övergripande frågan. 

 

Boulian m.fl. teori har varit vårt definitionsverktyg i studien och som sådan har teorin 

fungerat bra, trots att vi la in “trygghet” i den andra faktorn och valde att gå lite utanför den. 

Detta verktyg har hjälpt oss att bygga upp en förståelig intervjuguide, samt skapat en 

överskådlig struktur igenom vårt arbete. Sorti och protest-teorin har skapat en förståelse för 

informanternas nuvarande situation och underlättat arbetet i den tertiära tolkningen. 

Lojalitetsmodellen har kompletterat sorti och protest-teorin, genom att lägga till en 

känslomässig aspekt i deras arbetsliv. Tillsammans ser vi dessa tre teorier som en komplett 

trio för studien med hänsyn till avgränsningarna. Därför skulle det rekommenderas för andra 

att använda samma teoriuppsättning vid framtida studier.  

 

Vi fortsätter till den övergripande frågeställningen “Hur resonerar de anställda om sin 

organisatoriska lojalitet och hur påverkar detta deras agerande?”. Vid intervjutillfällena, låg 

informanternas fokus på konkreta tankar kring sorti, då storbanken precis informerat om 

kommande personalneddragningar. Förmåga till protest fanns inte längre, då en uppgivenhet 

genomsyrar intervjuerna efter tidigare neddragningsprocesser. När det gäller organisatorisk 

lojalitet har informanternas fokus vid intervjutillfällena legat på emotionell lojalitet. Detta kan 

bero på att de befunnit sig i en situation där en uppkommande sorti legat i framtiden, som då 

gjort att den emotionella lojaliteten legat dem närmast i tanken. Det kan även bero på att 

relationen till arbetsgivaren blivit sämre i samband med en minskad trygghet, vilket även gjort 

informanterna besvikna. Sammanfattningsvis kan vi säga att informanterna resonerar kring 

organisatorisk lojalitet i emotionella ordalag, som leder till agerande om sorti.  

Vidare forskning 

Vi vill inledningsvis börja med att rikta fokus på den grupp som inte finns med i vår studie, 

nämligen de före detta anställda på storbanken som redan valt sorti. I vidare studier hade det 

varit intressant att fokusera på dessa individer se hur de ser på begreppet organisatorisk 

lojalitet samt vad som inverkade gällande beslutet att lämna. Det val av sorti kan rimligtvis 
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kopplas ihop med lojalitetsmodellen eller kompletteras bättre med begreppet protest. En 

sådan studie kan förklara den situation våra informanter idag står inför. 

 

Vi hade funnit det intressant att studera vidare kring den minskade tryggheten och försämrade 

bilden av företaget som vårt resultat visade. Flertalet av informanterna upplevde förändringar 

i samhället, dels när det gällde synen på anställningen men även en våg av digitalisering, 

automatisering och globalisering i samhället. Gällande förändrad syn på anställning hade vi 

gärna sett framtida studier kring dessa tendenser i annan organisation eller bransch. Resultaten 

kan visa på en pågående lågkonjunktur eller på en stor förändring som kommer förändra 

arbetsmarknaden vi ser idag. Gällande digitalisering och automatiseringen, hade vi funnits det 

intressant att studera effekterna av dessa. Anledningen till att vi idag ser stora 

omorganiseringar omkring oss, beror på att mycket blivit digitaliserat och automatiserat, 

arbetspositioner försvinner och arbetsuppgifter blir alltmer styrda. Något vi gärna hade sett är 

en framtida studie om hur lojalitet påverkas av att arbetsroller förändras fundamentalt och hur 

anställda agerar som resultat av detta. Samt se mer specifikt hur den sociala kontexten på en 

arbetsplats påverkas där digitaliseringsprocessen pågår. I vårt resultat kan vi delvis se detta, 

men mer specifikt hade det varit intressant att se hur gruppens sammanhållning i sådana fall 

påverkas och hur rollerna förändras. Globaliseringen är ännu en annan förändring som 

branschen genomgår, där arbeten flyttas till låglöneländer. I våra intervjuer framgick det att 

anställda i Sverige lärde upp personer i låglöneländer, vilket medförde att svenska anställda 

sedan förlorade sina jobb. I framtida forskning ser vi gärna en studie för hur personerna 

hanterar dessa processer och hur det påverkar lojaliteten. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 
 

Till dig som ska medverka i vår studie  

Till att börja med vill vi tacka dig för att du vill medverka i vår studie. Ditt deltagande har en 

stor betydelse för studien.  

Denna höst skriver vi vår C-uppsats i sociologi 3 på Stockholms Universitet. Du har tillfrågats 

för att medverka i studien som handlar om lojalitet kopplat till arbetsgivare. Vi kommer att 

intervjua åtta personer som arbetat minst 10 år på företaget. Syftet med studien är att 

undersöka hur lojaliteten mot arbetsgivaren förändras över tid kopplat till omorganiseringar, 

personalneddragningar och skriverier om företaget i media.  

Vår studie utgår ifrån en kvalitativ ansats, vilket innebär att vi kommer att tillämpa 

djupintervjuer som material att studera. Varför vi har valt att tillfråga just dig är för att vi tror 

att du kan bidra med information som är betydelsefull för vår studie. Vi skulle också vilja 

stämma av med dig och se ifall vi skulle kunna få återkomma till dig med kompletterande 

frågor, om det behövs? 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt, därför kan du närsomhelst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. Din anonymitet skyddas, vilket innebär att ditt namn INTE kommer 

att synas i studie, citat kan däremot förekomma. Alla uppsatsarbeten granskas av handledare 

utifrån fyra grundläggande principer: informationskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet och samtyckeskravet. Dessa går att läsa om i sin helhet via länken: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Tillgång till källmaterialet kommer endast vi studenter och handledare att ha. När uppsatsen 

är klar så finns möjlighet att ta del av resultatet.  

 

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på:  

Melissa Petersson, 073 322 96 33, melissa_petersson@hotmail.com  

Jessica Lindkvist, 070 268 39 69, lindkvistjessica@hotmail.com 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Bakgrund 

Namn: 

Nuvarande befattning: 

Sammanlagd anställningstid på storbanken: 

Hur hamnade du på storbanken? 

 

Bild av organisationen 

 Hur ser du på storbanken som arbetsgivarvarumärke? 

 Hur trivs du på din nuvarande arbetsplats? Vad skapar trivsel? 

 Trivs du med cheferna på storbanken? Vad gör de för att skapa lojala medarbetare? 

 Beskriv din bild av storbanken när du började. Hur har den förändrats över tid? 

 Har din lojalitet mot storbanken ändrats över tid i samband med skrivningarna om 

Panamapapers? Flytten till utlandet? Personalneddragningar? Hur och varför?  

 Talas det något om att lojaliteten påverkas vid dessa tillfällen bland kollegorna? Vad 

sägs? Om inte, varför tror du att man inte pratar om det? 

 

Trygghet  

 Vad innebär det för dig att vara trygg i din anställning?  

 Hur viktigt är det för dig att känna dig trygg i din anställning? Och varför/varför inte? 

 Känner du dig trygg i din nuvarande anställning på storbanken? Varför/varför inte? 

 Hur påverkar personalneddragningarna din syn på tryggheten? 

 Hur påverkas sammanhållningen i arbetsgruppen av detta? 

 Vad har påverkat/kan påverka din känsla av trygghet? 

 I samband med skriverier om storbanken i media neddragningprogram, hur har du 

tänkt kring tryggheten i din anställning? Hur har detta påverkats över tid? 

 Hur pratar man om detta bland kollegorna? 

 Om du tänker tillbaka på när du började på storbanken, och fram tills idag, hur har din 

känsla av trygghet i anställningen förändrats under denna tid? 

 

Engagemang i arbetet 

 Vad tycker du om i ditt arbete och hur trivs du med det? 

 Vilken betydelse har ditt arbete för dig? 
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 Tycker du det är viktigt att vara lojal mot sin arbetsgivare? Varför/varför inte? 

 Om du föreställer dig ditt drömjobb, hur nära är det är din anställning på storbanken? 

 Söker du idag annat jobb? Har du gjort det sett över tid när du varit anställd på 

storbanken? 

 Om du fick tänka fritt, vad skulle kunna påverka ditt engagemang i ditt arbete? 

 Har ditt engagemang i ditt arbete förändrats på något sätt i samband med skriverierna i 

media om storbanken? Varför/varför inte?  

 Har det varit olika vid de olika tillfällena? Panamapapers? Flytt till utlandet? 

Personalneddragningarna? Varför/varför inte? 

 Lägger du ned lika mycket engagemang i ditt arbete som när du började? 

Varför/varför inte? 

 Om du ser dig om i företaget, hur skulle du säga att engagemangsnivån i företaget 

generellt har påverkats de sista 10 åren? 


