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LOJALITET I FÖRHÅLLANDE TILL ARBETSPLATSEN – WORKPLACE 
COMMITMENT 

 
Katarina Starendal 

 
Denna undersökning söker nå förståelse för lojalitet i förhållande till 
arbetsplatsen när man jämför Generation Y med Baby Boomers. 
Tidigare forskning visar att lojalitet är ett multidimensionellt begrepp 
som kan ha olika riktningar och att flera faktorer har ett samband med 
lojalitet. Tidigare forskning kring generationsskillnader och lojalitet är 
begränsad men många studier tyder på att Generation Y är mindre 
lojala än Baby Boomers. Undersökningen är gjord på Veolia 
Transport och bygger på djupintervjuer med fyra Baby Boomers 
tunneltågförare och tre från Generation Y. I resultatet framkom trivsel, 
motivation, bild av företaget, ledarskapet och organisationskultur som 
viktiga faktorer för lojalitet, och undersökningsdeltagarna från 
Generation Y tenderade att vara mindre lojala, ha kortare 
tidsperspektiv på sin anställning och ett mer individualiserat 
förhållningssätt till lojalitet än de från Baby Boomers. I 
diskussionsdelen analyseras och diskuteras resultaten, vad de innebär, 
vad de kan bero på och undersökningens svagheter. Slutligen 
presenteras praktiska implikationer för arbetsgivare.  

 
Dagens arbetsliv är i förändring. Nya förutsättningar som trätt in i arbetslivet är en 
global marknad, ökad individualisering och ständiga förändringar (Gillberg, 2010). I 
takt med att samhället och arbetsmarknaden har blivit rörligare har även relationerna 
mellan arbetsgivare och arbetstagare förändrats. Det är inte längre självklart eller troligt 
att en anställd kommer att arbeta i samma organisation fram till pensionen, som det var 
för några årtionden sedan (Allvin et al., 2006). Idag ses det tvärtom som naturligt att en 
arbetstagare kommer att arbeta hos fler än en enda arbetsgivare under sitt liv. Ett byte 
av arbetsgivare ses många gånger som ett bra drag för karriären, som ett sätt att vidga 
sina kunskaper och höja sin lön (Jusek, 2008; Jusek, u.å.). För företagen betyder det att 
kompetensförsörjningsfrågan har blivit allt viktigare. Med framväxten av 
kunskapsarbetare har ett företags immateriella tillgångar, såsom en skicklig arbetsstyrka 
och patent, blivit allt viktigare och värdefullare (Guthridge, Komm & Lawson, 2008; 
Wooldridge, 2006). Denna kombination av ökad rörlighet på arbetsmarknaden 
tillsammans med att kompetens har blivit allt värdefullare har lett till att dagens 
organisationer står inför utmaningen att lyckas rekrytera – och behålla kompetent 
personal i tuff konkurrens på en global och flexibel arbetsmarknad.  
 
Ytterligare en faktor som gör utmaningen svår för företagen är att ett generationsskifte 
håller på att ske i arbetslivet. 40- och 50-talistgenerationens stora pensionsavgångar har 
satt igång och 80-talisterna kommer in på arbetsmarknaden. 80-talistgenerationen har 
fått många benämningar. Det vanligaste smeknamnet är Generation Y och andra namn 
är Generation WHY, Generation Next, Millenniums, Echo Boomers, Digital 
Generation, och iGeneration (Martin & Tulgan, 2001; Millennial Fact Sheet, 2005). I 
denna undersökning har jag valt att använda begreppet Generation Y. Generation Y har 
blivit omskrivna och det som gör dem så intressanta är att de sägs ha andra värderingar 
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kring arbetslivet, som till exempel högre krav på flexibilitet, meningsfulla jobb, 
professionell frihet, högre belöningar, bättre balans mellan arbetsliv och fritid, och de 
sägs vara mindre lojala än äldre anställda (Parment, 2008; Wooldridge, 2006). Lojalitet 
i förhållande till arbetsplatsen inverkar på en anställds attityder, värderingar och 
beteende (Meyer & Allen, 1997; Ds 2000:54). De arbetsgivare som förstår Generation 
Y:s värderingar och syn på lojalitet i förhållande till arbetsplatsen kan bidra till att öka 
konkurrensfördelar då de kan skapa strategier för att möta den nya generationens 
förväntningar. På en flexibel arbetsmarknad kan det antas vara en nyckelfaktor för 
arbetsgivare som vill minska personalomsättning och behålla kompetens inom 
organisationen.  
 
Textstruktur 
Undersökningen börjar med en litteraturgenomgång där lojalitet i förhållande till 
arbetsplatsen, psykologiska kontrakt, generationsteori och tidigare forskning om 
lojalitet och generationsskillnader presenteras närmre. Sedan kommer denna 
undersöknings frågeställningar och syfte. Därefter kommer ett metodavsnitt som 
presenterar undersökningsdeltagarna och går igenom hur undersökningen har gått till 
vad gäller datainsamling, procedur och analys. Efter detta presenteras analysen, 
undersökningens resultat. Slutligen diskuteras analysen, innebörden av resultaten, 
möjliga förklaringar till resultaten, begränsningar med undersökningen och praktiska 
implikationer.  
 
 

 Litteraturgenomgång 
 
I detta avsnitt presenteras en litteraturgenomgång kring lojalitetsbegreppet. Meningen 
med detta avsnitt är att etablera ett teoretiskt ramverk som resultatet senare kan kopplas 
till och diskuteras utifrån under diskussionsdelen. För att nå en djupare förståelse för 
lojalitet i förhållande till arbetsplatsen har denna undersökning haft tre olika teoretiska 
infallsvinklar: lojalitetsbegreppet i sig, psykologiska kontrakt och generationsteori. 
Dessa presenteras nu närmre här nedan.  
 
Lojalitet i förhållande till arbetsplatsen 
Att vara anställd innebär per automatik att man måste ha ett visst mått av lojalitet 
gentemot arbetsgivaren. När en person skriver på ett anställningsavtal hos en 
arbetsgivare så uppstår med kontraktet en ”lojalitetsplikt” gentemot arbetsgivaren. 
Lojalitetsplikten står inte uttryckligen i anställningskontraktet men innebär att 
arbetstagaren inte får göra någonting som är menat att skada eller försvåra 
arbetsgivarens verksamhet (AD, 2003, nr. 84). Den betydelse av lojalitet i förhållande 
till arbetsplatsen som syftas på i denna undersökning är dock vidare än lojalitetsplikten 
och anställningsavtalet.  
 
Lojalitet i förhållande till arbetsplatsen (workplace commitment / work commitment), är 
ett brett begrepp som innefattar de olika former av lojalitet som kan finnas på 
arbetsplatsen (Chalofsky & Krishna, 2009). Det finns framförallt fem viktiga 
huvudfrågor att beakta kring arbetsrelaterad lojalitet. Den första frågan handlar om att 
definiera vad lojalitet är. Den andra frågan handlar om vilka dimensioner lojalitet består 
av. Den tredje frågan handlar om lojalitetens riktning. Den fjärde frågan handlar om hur 
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lojalitet utvecklas. Den femte och sista frågan tar upp vilka konsekvenser som kan 
komma av lojalitet. (Meyer och Herscovitch, 2001). Här nedan behandlas dessa frågor 
närmre.  
 

Definition 
Begreppet lojal har flera innebörder; som alltid står på någons sida (och är beredd att 
hjälpa), laglydig, pålitlig, sveklös, redlig, redbar, rättskaffens, plikttrogen, kollegial, 
solidarisk, kamratlig, rejäl, just, renhårig och som visar sammanhållning 
(Nationalencyklopedin; Norstedts Svenska Synonymordbok, 1992; SAOL, 2008). Den 
engelska översättningen av ordet lojalitet blir loyalty (tyda.se, 2008). Inom den 
psykologiska forskningen är dock det engelska begreppet commitment det mest 
utbredda begreppet och kommer därför att tillämpas som begrepp från den 
engelskspråkiga litteraturen. Commitment och lojalitet är inte helt liktydiga begrepp, 
men det finns flera skäl som motiverar att commitment och lojalitet kommer att 
användas synonymt trots att de inte är helt samstämmiga. Ett skäl är att commitment, 
och inte loyalty, är det begrepp som används inom forskningen kring lojalitet. Ett annat 
skäl är att commitment saknar en bra svensk översättning. Ytterligare en anledning är att 
commitment, med betydelsen att fästa sig intellektuellt eller emotionellt vid någonting, 
ligger väldigt nära innebörden av det svenska ordet lojalitet. Inom forskningen finns 
flera olika definitioner för commitment. Den definition som används för både 
commitment och lojalitet i denna undersökning är “…a psychological state that reflects 
employees' relationship to the organization.” (Allen & Meyer, 1990, sid. 2), alltså ett 
psykologiskt tillstånd som speglar den anställdes relation till organisationen. Jag 
breddar den definitionen till att gälla inte bara den anställdes relation till organisationen 
utan även andra enheter på arbetsplatsen som kan vara fokus för lojalitet. Summerat kan 
man säga att den lojalitet som syftas på i denna undersökning är bred i bemärkelse och 
handlar om den anställdes upplevelse av lojalitet i förhållande till arbetsplatsen.  
 

Lojalitetens dimensioner 
Det har diskuterats om huruvida lojalitet är ett endimensionellt begrepp eller om det 
består av flera olika komponenter. De flesta forskare är idag överens om att lojalitet 
(commitment) är ett multidimensionellt begrepp, men när man går in på vilka 
dimensioner det består av så finns olika uppfattningar och teorier. Den teori som blivit 
mest spridd och etablerad är Meyer och Allens trekomponentsmodell (Meyer & 
Herscovitch, 2001). Enligt trekomponentensmodellen består lojalitet av tre olika 
dimensioner; känslomässig lojalitet (affective commitment), kontinuerlig lojalitet 
(continuance commitment) och normativ lojalitet (normative commitment). 
Känslomässig lojalitet innebär att den anställde vill stanna kvar i organisationen och 
utmärks av att den anställde har en känslomässig bindning till organisationen, 
identifierar sig med dess mål och värderingar och känner ett engagemang i 
organisationen (Chalofsky & Krishna, 2009). Kontinuerlig lojalitet handlar om 
upplevda kostnader förknippade med att lämna organisationen, och innebär att den 
anställde upplever att han/hon måste stanna kvar i organisationen. Normativ lojalitet 
speglar ett upplevt tvång att stanna kvar i organisationen och innebär att den anställde 
känner att han/hon bör stanna kvar i organisationen. Lojalitet ses som ett psykologiskt 
tillstånd som reflekterar ett begär (känslomässig lojalitet), ett behov (kontinuerlig 
lojalitet) och en förpliktigelse (normativ lojalitet) att förbli anställd i en organisation. 
(Meyer & Allen, 1991; Meyer & Allen, 1997; Meyer & Herscovitch, 2001).  
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En anställd kan alltså uppleva olika typer av lojalitet olika starkt. Till exempel kan en 
anställd ha hög grad av kontinuerlig lojalitet men låg känslomässig och normativ 
lojalitet, eller hög känslomässig lojalitet men låg kontinuerlig och normativ lojalitet. Det 
är viktigt att göra en distinktion mellan att ha en lägre grad av någon typ av lojalitet och 
att vara illojal. Att ha en lägre grad av någon av de tre lojalitetstyperna behöver inte 
betyda att en anställd är illojal. Till exempel kan en anställd som har för avsikt att byta 
jobb och organisation ha en låg kontinuerlig lojalitet men fortfarande ha en hög 
känslomässig och normativ lojalitet, och alltså vara lojal i handling och känsla gentemot 
organisationen. Att ha för avsikt att sluta arbeta i en organisation betyder alltså inte att 
den anställde som avser sluta är illojal. 
  
Trekomponentsmodellen utvecklades i studier av lojalitet gentemot organisationen 
(organizational commitment), men Meyer och Allen (1997) menar att 
trekomponentsmodellen även går att applicera på andra typer av arbetsrelaterade 
lojaliteter. Trekomponentsmodellen har blivit den mest spridda och vedertagna 
modellen men fortfarande råder oenighet om dess giltighet. Inom forskningen har olika 
studier har kommit fram till olika resultat och synsätten spretar. Eisinga, Teelken och 
Doorewaard (2010) testade trekomponentmodellen i en internationell studie och deras 
resultat stödjer generaliserbarheten i modellen. Även Meyer et al. (2002) menar att 
modellen håller, även om man har kunnat se vissa samband sinsemellan de olika 
komponenterna och även med andra variabler, som till exempel arbetstillfredsställelse. 
Andra kritiserar trekomponentsmodellen och menar att den inte håller. Bland annat 
Solinger, Van Olffen och Roe (2008) menar att trekomponentsmodellen blandar 
fundamentalt olika fenomen och att den inte håller som en generell modell för 
arbetsrelaterad lojalitet utan mer fungerar som en modell för att förutspå anställdas 
avsikt att lämna organisationen (turnover). Flera forskare har utvecklat andra teorier 
kring vilka dimensioner lojalitet består av, till exempel Cohen (2007) som utvecklat en 
fyrdimensionsmodell, men hittills har ingen av dessa blivit lika vida spridd som 
trekomponentsmodellen.  
 

Lojalitetens riktning 
Lojalitet kan riktas gentemot olika enheter. Det kan vara fysiska enheter som till 
exempel en organisation, chefer och/eller en fackförening. Lojalitet kan också riktas 
gentemot icke-fysiska enheter som exempelvis yrket, karriären eller ett 
handlingsförlopp som är relevant för ett visst mål, som till exempel att fortsätta vara en 
del av organisationen eller att genomföra en organisationsförändring (Baruch & 
Winkelmann-Gleed, 2002; Meyer & Herscovitch, 2001). Anställda kan utveckla flera 
olika former av lojalitet och uppleva olika grader av lojalitet gentemot olika enheter på 
en arbetsplats (Carmeli et al., 2007).  
 
En av de mest framstående riktningar som studerats är lojalitet gentemot organisationen 
(organizational commitment). Under 1990-talet var lojalitet gentemot organisationen ett 
viktigt område inom forskningen och fokus låg framförallt på teoriutveckling. Andra 
områden som har studerats inom lojalitet gentemot organisationen är vilka 
konsekvenser det kan ha och vad som påverkar och föregår utvecklingen av det. Sedan 
forskningen kring lojalitet gentemot organisationen etablerades har det blivit vida 
accepterat att lojalitet är ett multidimensionellt begrepp, och att föregångare, korrelat 
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och konsekvenser av lojalitet varierar över dimensionerna (Meyer, Stanley, Herscovitch 
& Topolnytsky, 2002). En anledning till att just lojalitet gentemot organisationen är en 
av de former av arbetsrelaterad lojalitet som har blivit mest studerat är på grund av dess 
potentiella användbarhet för arbetsgivare. Eftersom lojalitet gentemot organisationen 
antas inverka på anställdas beteende och välmående och organisationens effektivitet 
(Meyer & Herscovitch, 2001), så har tanken varit att om man kan förstå lojalitet, så kan 
man försöka kontrollera och styra det. Därmed skulle man kunna påverka anställdas 
beteende i önskvärd riktning. Katzenbach (2000) menar att det är anställdas emotionella 
lojalitet som skiljer toppresterande företag från medelpresterande. Känslomässigt 
engagerade anställda är mer produktiva och kundfokuserade och det finns ett positivt 
samband mellan en hög andel lojala anställda och bättre ekonomiskt resultat i 
organisationer (Fornes et al., 2008). Trots det känner omkring en tredjedel av anställda 
runtom i världen låg lojalitet med jobbet eller företaget. Och endast 8% är “company-
oriented” anställda, det vill säga anställda som i första hand är lojala gentemot sitt 
företag (Fornes et al., 2008).  
 
En annan riktning på lojalitet som har studerats är lojalitet gentemot yrket (occupational 
commitment). Blau och Holladay (2006) menar att i och med utvecklingen mot att 
relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare har ändrats och blivit mindre stabil kan 
vissa anställda söka en stabilare bas att rikta sin lojalitet gentemot – nämligen yrket. 
Lee, Carswell och Allen (2000) definierar lojalitet gentemot yrket som en psykologisk 
länk mellan en person och hans eller hennes yrke som är baserat på en känslomässig 
reaktion till yrket. En meta-analys har visat att den känslomässiga kopplingen som en 
individ känner inför sitt yrke har ett positivt samband med arbetsprestation och för om 
personen vill stanna kvar i yrket (Lee et al., 2000). Vidare har lojalitet gentemot yrket 
ett starkt samband med huruvida en person lämnar sitt yrke eller inte, vilket kanske är 
föga förvånande eftersom yrket för många människor representerar ett meningsfullt 
fokus i deras liv. Sambandet visade sig också vara starkare för professionella anställda 
än för icke-professionella anställda.  
  
Lojalitet gentemot fackföreningar (union commitment) har studerats för att förstå varför 
medlemmar går med i och stannar i fackföreningar. Instrumentellt värde och ideologi 
har identifierats som två väsentliga aspekter som ligger till grund för lojalitet gentemot 
fackföreningar (Sjöberg & Sverke, 2001). Instrumentellt värde som bas för att vilja 
tillhöra facket handlar om ett kalkylerat tänkande av kostnader och förmåner, i form av 
till exempel kollektivförhandlade förmåner och medlemsavgift. En ideologisk grund för 
att vilja tillhöra facket baseras på en psykologisk identifikation med fackets idélära och 
en överensstämmelse av värderingar (Sjöberg & Sverke, 2001). 
 
Olika typer av lojaliteter kan överlappa varandra. Till exempel har lojalitet gentemot 
organisationen och lojalitet gentemot yrket visat sig ha ett positivt samband (Cooper-
Hakim & Viswesvaran, 2005). Överlappningar av olika typer av lojaliteter kan ses som 
att konflikter uppstår mellan olika typer av lojaliteter i en organisation, men 
överlappning kan också ses som att olika enheter ska ses i ljuset av en helhet i en 
organisation. En individ är en del av en organisation, men också av ett yrke, en 
arbetsgrupp och kanske av ett fackförbund. Då handlar överlappning om hur förenliga 
de olika enheternas mål är med varandra. 
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Viktiga faktorer för lojalitet 
Det finns flera faktorer som är viktiga för den anställdes lojalitet i förhållande till 
arbetsplatsen (Meyer & Allen, 1997). Vissa faktorer tros leda till lojalitet och andra 
faktorer tros vara en konsekvens av lojalitet. Många gånger är det dock svårt att säga på 
vilket sätt faktorerna inverkar på lojaliteten. Vissa faktorer har visats sig ha ett starkt 
samband med lojalitet utan att det går att uttala sig om ett eventuellt kausalt samband. 
Trivsel och motivation är exempel på två sådana faktorer som har visat sig ha ett starkt 
samband med lojalitet, där det är svårt att uttala sig om vad som orsakar vad (Matieu & 
Zajac, 1990).  
 
   Organisationskultur 
En annan viktig faktor för lojaliteten är kontexten som den anställde befinner sig i. 
Smeenk, Eisinga, Teelken och Doorewaard (2006) har påvisat detta i en studie där de 
kom fram till att olika faktorer hade olika inverkan på lojaliteten för två grupper 
anställda som tillhörde två olika akademiska fakulteter på ett och samma universitet. 
Det sammanhang som anställda befinner sig i är starkt präglat av en organisations 
kultur. Organisationskultur är ett system av djupt rotade värderingar om vad som är 
viktigt och normer som bestämmer lämpliga attityder och beteenden för organisationens 
medlemmar (O’Reilly & Chatman, 1996). Dessa värderingar och normer delas av, och 
förmedlas till, organisationens medlemmar. I och med att organisationskultur handlar 
om värderingar som präglar hela organisationen så påverkar den alla delar av 
organisationen, och hur medlemmarna uppträder mot varandra. Flera studier har 
undersökt organisationskulturers inflytande på lojalitet. Organisationskultur har funnits 
vara en viktig länk mellan en organisations ledarskap, ledarnas beteende, och de 
anställdas lojalitet (Huey Yiing & Bin Ahmad, 2008; Simosi & Xenikou, 2010).  
 

Faktorer som inverkar på utvecklingen av lojalitet 
Det har forskats mycket kring frågan om hur lojalitet utvecklas, men trots det finns få 
klara svar. Meyer och Herscovitch (2001) menar att en anledning till det är att det finns 
olika uppfattningar om vad begreppet står för, och en annan anledning är att 
forskningen till viss del har varit osystematisk. Forskningen har dock pekat ut en rad 
olika faktorer, både organisatoriska och personrelaterade, som troligen inverkar på 
utvecklingen av lojalitet.  
 
Exempel på organisatoriska faktorer som tros inverka på utvecklingen av lojalitet är 
organisatoriskt stöd, ledarskap, otydlighet i rollen och upplevd rättvisa (Eisinga et al., 
2010; Johnson & Chang, 2008; Mathieu & Zajac, 1990; Meyer et al., 2002; Smeenk, 
Eisinga, Teelken & Doorewaard, 2006). Ledarskap, tydlighet i rollen och olika typer av 
upplevd rättvisa har framförallt visat sig ha ett samband med känslomässig lojalitet, och 
starkast var sambandet mellan känslomässig lojalitet och upplevt organisatoriskt stöd 
(Meyer et al., 2002). Forskningen har konsekvent funnit ett positivt samband mellan 
organisatoriskt stöd och lojalitet gentemot organisationen (Chalofsky & Krishna, 2009). 
Organisatoriskt stöd handlar om de anställdas upplevelse av huruvida organisationen 
bryr sig om dem och värderar deras bidrag till organisationen. Organisationer som 
arbetar för de anställdas utveckling, välmående och behov av förverkligande, där de 
anställda känner att organisationen värderar och uppskattar dem tenderar att ha anställda 
med en hög nivå av lojalitet (Chalofsky & Krishna, 2009; Dessler, 1999). Detta innebär 
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att en anställd som upplever organisatoriskt stöd sannolikt har en hög nivå av 
känslomässig lojalitet gentemot organisationen.  
 
Personfaktorer som tros vara viktiga för utvecklingen av lojalitet är individuella 
karaktärsdrag/personliga egenskaper, ålder, och upplevda alternativ och investeringar 
(Eisinga et al., 2010; Johnson & Chang, 2008; Mathieu & Zajac, 1990; Meyer et al., 
2002; Smeenk, et al., 2006). När det kommer till hur ålder och generation inverkar på 
lojalitet så är det förvånansvärt lite som har forskats kring det. Det är förvånande med 
tanke på det generationsskifte som håller på att ske på arbetsmarknaden, och de 
potentiella konsekvenser det kan få. Därför har jag i denna undersökning funnit det 
viktigt att titta närmre på hur lojalitet och generation hänger ihop.  
 

Konsekvenser av lojalitet 
Lojalitet kan inverka på den anställdes avsedda och faktiska beteende och därmed ge 
konsekvenser både för individen och för organisationen (Mathieu & Zajac, 1990). Till 
exempel har ett positivt, om än svagt, samband mellan anställdas lojalitet och 
arbetsprestation påvisats (Riketta, 2002; Whiting, Podsakoff & Pierce, 2008). Även om 
sambandet var svagt så är det en givande insikt eftersom även en liten förändring i 
anställdas prestation kan ha en betydande inverkan på hela organisationen. En studie har 
visat att sambandet mellan prestation och lojalitet gentemot organisationen var relativt 
högt för nya anställda för att sedan avta med tiden (Wright & Bonett, 2002). Det tyder 
på att tiden som en anställd har arbetat i en organisation och arbetsroll har en dämpande 
effekt på relationen mellan lojalitet och prestation. En konsekvens av svag lojalitet är att 
en anställd kan överväga att lämna organisationen eller faktiskt ta klivet och lämna. 
Lojalitet kan också inverka på hur anställda reagerar på negativa händelser på 
arbetsplatsen och hur anställda arbetar mot organisatoriska mål (Meyer och 
Herscovitch, 2001). Även den anställdas upplevelser av stress och eventuella 
upplevelser av konflikt mellan arbetsliv och privatliv kan påverkas av lojalitet. Lojalitet 
tros också vara en viktig faktor i det som kallas organizational citizenship behavior 
(OCB). Organizational citizenship behavior är beteenden som inte direkt ingår i 
individens avlönade arbetsuppgifter, som sammantaget främjar en väl fungerande och 
effektiv organisation (Organ, Podsakoff & MacKenzie, 2006). Det handlar om det som 
kallas att göra ”det där lilla extra” (Lavelle et al., 2009).  
 
Flera viktiga troliga konsekvenser av lojalitet är anställdas deltagande, frånvaro och 
närvaro på jobbet (Meyer och Herscovitch, 2001; Meyer et al., 2002; Fornes et al., 
2008). Det är viktigt att ha i åtanke att varje lojalitetsdimension kan ha olika inflytande 
på olika beteenden, även om sambandet mellan lojalitet och beteende generellt har 
funnits vara måttligt (Meyer et al., 2002). Av lojalitetens olika dimensioner har 
känslomässig lojalitet funnits ha det starkaste positiva sambandet med önskvärda 
arbetsbeteenden ur arbetsgivarperspektiv, som exempelvis närvaro och arbetsprestation 
(Meyer et al., 2002; Wright & Bonett, 2002; Chalofsky & Krishna, 2009). 
Känslomässig lojalitet kan därigenom sägas vara den viktigaste typen av lojalitet ur ett 
organisatoriskt perspektiv, eftersom den anställdas beteenden påverkar hur effektiv, 
välmående och framgångsrik organisationen är som helhet.  
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Lojalitet som en del av det psykologiska kontraktet 
Utöver de formella överenskommelser som finns mellan arbetsgivaren och den anställde 
i lagar och avtal, så finns även upplevda uttalade och outtalade löften och 
överenskommelser som leder till förväntningar. Dessa upplevda löften, 
överenskommelser och förväntningar kallas för det psykologiska kontraktet (Conway & 
Briner, 2005). Kontraktet är psykologiskt i den meningen att det handlar om en individs 
uppfattning om en ömsesidig förpliktelse (McInnis, Meyer & Feldman, 2008).  
 
Det psykologiska kontraktet kan uppfattas som mer affärsorienterat, inriktat på lön och 
förmåner, eller mer relationsorienterat och då handla mer om till exempel stöd och 
utveckling (McInnis et al., 2008; Sels & Van den Brande, 2004). Det har visat sig att 
anställda som uppfattar det psykologiska kontraktet mer affärsorienterat tenderar att ha 
en stark kontinuerlig lojalitet, medan anställda som uppfattar det psykologiska 
kontraktet vara mer relationsorienterat tenderar att ha en relativt stark känslomässig 
lojalitet (McInnis et al., 2008). Om det psykologiska kontraktet uppfattas bygga på 
förtroende, vara förhandlat, kollektivt, brett, jämställt och långsiktigt så tenderar de 
anställda att ha stark känslomässig och normativ lojalitet gentemot organisationen. Om 
kontraktet tvärtemot uppfattas vara påtvingat, ojämlikt och kortsiktigt så tenderar de 
anställda att känna svagare känslomässig och normativ lojalitet (McInnis et al., 2008; 
Sels & Van den Brande, 2004). Isaksson, Bernhard och Gustafsson (2003) berättar att 
det psykologiska kontraktets innehåll kan variera från person till person, även om det 
innehåller återkommande dimensioner. Vidare menar de att utvecklingen de senaste 
decennierna har inneburit att det psykologiska kontraktet gradvis har ändrats från 
anställningstrygghet i utbyte mot hög lojalitet till ett mer kortsiktigt utbyte som 
fokuserar mer på flexibilitet och individualiserade utbyten. Detta har gjort att företagen 
idag erbjuder arbeten där man kan utveckla sin kompetens snarare än livslånga 
anställningar. Isaksson et al (2003) berättar att kvalifikationsnivå, kön och 
anställningstid tycks påverka innehållet i det psykologiska kontraktet. Det psykologiska 
kontraktet tycks variera mellan olika anställningsformer och vid en kort anställningstid, 
eller en tillfällig anställning, tycks ofta betoningen ligga på materiellt utbyte. Långt 
anställningsperspektiv, ofta förknippat med tillsvidareanställning, har ett mer 
relationsinriktat utbyte.   
 
En tidigare studie har indikerar att uppfattningen om den relationella komponenten i det 
psykologiska kontraktet har minskat under de senaste fem årtiondena (De Meuse, 
Bergmann & Lester, 2001). Författarna menar att det tyder på att det psykologiska 
kontraktet idag karaktäriseras av lägre nivåer av tillit, stöd, respekt, lojalitet och 
engagemang. Resultatet visade också att det inte fanns någon skillnad mellan tre 
generationer (studenter, föräldrar och mor-/farföräldrar) i hur deltagarna såg på det 
psykologiska kontraktet över tid, oavsett generationstillhörighet. Deltagarna hade dock 
inte fått göra värdeomdömen beträffande förändringarna i det psykologiska kontraktet, 
alltså huruvida de uppfattade förändringarna som bra eller dåliga.  
 
Eftersom det finns snarlika drag mellan det psykologiska kontraktet och lojalitet har det 
undersökts om inte begreppen är samma sak. Begreppen har visat sig ha ett samband, 
men samtidigt tyder allt på att begreppen är urskiljbara (Millward & Hopkins, 1998). 
Snarare bör lojalitet ses som en konsekvens av hur väl den anställde upplever att det 
psykologiska kontraktet är uppfyllt (Guest, 1998). Om den anställde upplever att 
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motparten inte uppfyller det psykologiska kontraktet så uppstår ett kontraktsbrott, vilket 
påverkar den anställdes känslor, attityder och eventuellt även beteende. Ett upplevt 
kontraktsbrott har ett negativt samband med den anställdes lojalitet gentemot 
organisationen (Bal, De Lange, Jansen & Van Der Velde, 2008; Zhao, Wayne, 
Glibkowski & Bravo, 2007). Alltså, om den anställde upplever att organisationen inte 
lever upp till de förväntningar som kommer med det psykologiska kontraktet så minskar 
lojaliteten gentemot organisationen. Hittills har det bedrivits begränsad forskning om 
relationen mellan det psykologiska kontraktet och lojalitet (McInnis et al., 2008).  
 
Generationsteori  
”Just as history produces generations, so too do generations produce history” (Strauss 
& Howe, 1991, s. 35). Människor formas av sin tid. De tidstypiska världshändelser och 
erfarenheter som präglar uppväxttiden formar en generations världsbild, värderingar och 
förväntningar. (Glass, 2007). Strauss och Howe (1991) definierar en generation som en 
grupp där alla medlemmar är födda inom ett begränsat antal i rad följande år. En 
generations längd är ungefär 22 år, och gränserna sätts av det som kallas ”peer 
personality”. Strauss och Howe (1991) berättar att peer personality är en kollektiv 
uppsättning av karaktärsdrag av beteende och attityder som yttrar sig under en 
generations hela livscykel. Peer personality kan sägas vara en generations personlighet 
och skapas av erfarenheterna under uppväxtåren. Peer personality känns igen och 
bestäms av gemensam åldersplacering, gemensamma trosföreställningar och beteenden, 
och upplevt medlemskap i en gemensam generation. Idag finns fyra generationer: 
Silents (även kallade Traditionalists eller Silent Generation), födda mellan 1925 och 
1945, Baby Boomers, födda mellan 1946 och 1964, Generation X, födda mellan 1965 
och 1980 och Generation Y födda mellan 1981 och 2001 (Dries et al, 2008; Crampton 
& Hodge, 2009). Det är framförallt de tre sistnämnda generationerna som är aktiva i 
arbetslivet. Den här undersökningen har valt att fokusera på de två största 
generationerna: Baby Boomers och Generation Y, eftersom Generation Y är den 
generation som nu tågar in på arbetsmarknaden när Baby Boomers går i pension.  
 
Baby Boomers (hädanefter benämnda Boomers) växte upp efter andra världskriget och 
deras uppväxttid präglas av betydelsefulla förändringar i omvärlden (Strauss & Howe, 
1991). TV:n uppfanns, poliovaccinet upptäcktes. De upplevde första människan på 
månen, anti-krigsrörelsen, kvinnorörelsen, medborgarrättsrörelsen med mera. Från Baby 
Boomers uppväxttid föddes en övertygelse om att hårt arbete lönar sig, både 
ekonomiskt, personligt och professionellt, och Boomers är uppskattade anställda som 
utmärks av en stark arbetsetik (Engelman, 2010). Boomers har ofta stannat hos sitt 
företag över en längre tid och samlat på sig visdom och erfarenhet. De sägs också 
tendera att söka konsensus och ogilla auktoritet och lathet (Eisner, 2005). Boomers 
tenderar att välkomna växt, förändring, expansion och känna lojalitet gentemot arbetet 
och arbetsgivaren (Crampton & Hodge, 2009). 
 
Generation Y är uppvuxna i en digital värld och är den mest välutbildade generationen 
fram till idag (Hershatter & Epstein, 2010; Martin & Tulgan, 2001). Många i denna 
generation tenderar att ha attityden ”arbeta för att leva” snarare än ”leva för att arbeta” 
(Eisner, 2005; Crampton & Hodge, 2009). Loughlin och Barling (2001) menar att unga 
människor influeras av sina föräldrars arbetslivserfarenheter. Under 1980- och 90-talen, 
då Generation Y växte upp, var det vanligt med nedskärningar och många unga såg sina 
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föräldrar bli av med arbetet. Känslan av svek sägs ha överförts från föräldrarna till de 
unga och präglat deras arbetsvärderingar, attityder och beteenden. Loughlin och Barling 
(2001) menar att de unga därför är skeptiska, oberörda av auktoritet och litar till sig 
själva i sitt förhållande till arbete. Vidare menar Loughlin och Barling (2001) att 
eftersom de inte ser arbete som en investering i sin egen framtid på ett specifikt företag 
så sägs att de vill ha omedelbara belöningar, såsom självständighet, flexibla arbetstider 
och att faktiskt ha kul på jobbet. Parment (2008) beskriver Generation Y som krävande, 
men ambitiösa anställda om de får intressanta arbetsuppgifter och möjligheter att 
utvecklas. Generations Y är individualister med höga krav på sig själva och höga 
förväntningar på arbetsgivaren. Generation Y sägs vara mindre lojala mot arbetsgivaren 
och ha kortare tidshorisont för sin anställning eftersom det ses som en nödvändig och 
attraktiv del av karriären att byta arbetsuppgifter och arbetsgivare, samtidigt som de 
sägs ha en ökad trygghetslängtan. Parment (2008) menar dock att den trygghet och 
gemenskap som Generation Y värderar inte sitter i vare sig anställningskontrakt eller 
nuvarande arbetskollegor, utan i den egna kompetensen och det sociala nätverket. 
Generation Y vill ständigt utvecklas och lära sig nya saker. De förväntar sig intressanta 
och engagerande arbetsuppgifter, öppen kommunikation och snabb och tydlig feedback, 
annars tappar de lätt motivationen. Det är viktigt att förklara ”varför” Generation Y ska 
göra en viss sak, annars är risken att de på lång sikt motsätter sig. Generation Y vill se 
snabba resultat och åstadkomma något på sin arbetsplats. (Parment, 2008; Dyhre et al., 
2007; Crampton & Hodge, 2009).  
 
Tidigare forskning om lojalitet i förhållande till arbetsplatsen och generationsteori 
Kunskaperna om hur generationsskillnader inverkar på arbetsrelaterad lojalitet är 
begränsade. Mycket har skrivits om Generation Y, men hur mycket förstår vi egentligen 
om deras förväntningar kring arbete? Det finns inte utförlig empirisk forskning kring 
generationsskillnaders inverkan på förväntningar, attityder och beteenden i 
organisationerna, och resultaten från den forskning som finns är inte entydiga (Macky et 
al., 2008).  
 
En partiellt publicerad doktorsavhandling som undersökt skillnaderna mellan 
amerikanska Generation Y och Boomers avseende lojalitet till organisationen kunde 
inte påvisa några signifikanta skillnader mellan generationerna, varken för 
känslomässig, kontinuerlig eller normativ lojalitet (Engelman, 2010). De flesta studier 
har dock kommit fram till att det finns skillnader mellan generationerna avseende 
lojalitet i förhållande till arbetsplatsen, där Generation Y tenderar att vara mindre lojala 
än Baby Boomers. Till exempel har D´Amato och Herzfeldt (2008) visat att yngre 
generationers ledare är mindre villiga att stanna kvar i samma organisation och har lägre 
lojalitet gentemot organisationen. Deras undersökning jämförde Generation X och 
Boomers, eftersom det inte finns så många Generation Y ledare än. En annan studie 
visade att de olika generationerna generellt hade ungefär samma inställningar till att 
lämna sitt nuvarande företag, men att Generation Y skiljde sig genom att de kunde gå 
ifrån sin ursprungliga inställning, att de gillade sitt arbete och ville stanna, om bättre 
möjligheter uppenbarade sig (Twenge, 2010). I en enkätundersökning av Parment 
(2008) var det endast 5% av Generation Y som avsåg stanna länge i sitt första arbete 
efter examen. Parments undersökning var dock begränsad till ekonomistudenter från 
Generation Y. Det gör att man får ställa sig lite försiktig till att generalisera resultaten 
från enkätstudien. Busch, Venkitachalam och Richards (2008) undersökte 
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generationsskillnader i situationer relaterade till tyst kunskap i mjukvarubranschen och 
kom fram till att arbetsrelaterad lojalitet var lägre hos de yngre anställda och ökade med 
åldern. Därtill visade de att Boomers kände mer lojalitet till den befintliga arbetsplatsen 
än Generation Y. Busch et al. (2008) menar att det kan vara så att Generation Y känner 
mindre lojalitet till sin befintliga arbetsplats om faktorer i omgivningen, exempelvis 
organisationskultur, ledningshierarki och belöningssystem, inte bidrar till deras 
utveckling på arbetsplatsen.  
 
Konsultbolag inom marknadsstrategi verkar ha varit mer utförliga än forskarvärlden på 
att undersöka generationsskillnader. Flera konsultbolag har gjort enkätundersökningar 
bland unga, där deras attityder till arbetslivet har undersökts då denna typ av kunskap är 
väldigt användbar i marknadsföringssyfte och vid konsumentsegmenteringar. Dessa 
undersökningar pekar på att unga anställda är mindre lojala jämfört med tidigare 
generationer, och har ett kort tidsperspektiv på sin anställning (Dyhre et al., 2007; 
Söderqvist et al. 2010). Men det är inte så enkelt som att Generation Y är mindre lojala. 
Bilden är ofta att Generation Y är lojala så länge det passar dem och så länge som 
organisationen ger dem det de vill ha (Söderqvist et al., 2010; PricewaterhouseCoopers, 
2008). Även Hershatter och Epstein (2010) menar att Generation Y har kapacitet att 
vara lojala, framför allt i organisationer som ger individuell uppmärksamhet och stöd 
och har en familjär miljö. Generation Y är lojala gentemot organisationer som de 
upplever är lojala gentemot dem själva. Så länge organisationerna tillhandahåller det 
Generation Y efterfrågar, såsom goda utvecklingsmöjligheter, erbjuder professionell 
utveckling och utbildning och tillhandahåller coaching och mentorskap, så kan de tänka 
sig att stanna inom organisationen (Hershatter och Epstein, 2010).  
 
Sammantaget kan man säga att kunskaperna från tidigare forskning kring lojalitet i 
förhållande till arbetsplatsen och generationsteori är begränsade, men att många studier 
pekar på att Generation Y tenderar att vara mindre lojala än Boomers och ha kortare 
tidsperspektiv på sin anställning.  
 
Frågeställning 
Den här studien har följande frågeställning: Hur förhåller sig tunneltågförare till lojalitet 
i förhållande till arbetsplatsen? Perspektivet är alltså tunneltågförarnas upplevelser. Som 
följdfrågor till huvudfrågeställningen finns: vilka faktorer är viktiga för lojalitet? Kan 
man uttyda någon skillnad i hur tunneltågförare från Generation Y upplever lojalitet 
jämfört med Baby Boomers? 
 
Syfte  
Syftet med den här undersökningen är att nå en djupare förståelse för lojalitet i 
förhållande till arbetsplatsen med ett generationsperspektiv som belyser Generation Y 
och Baby Boomers.  
 
 

 Metod 
 
Undersökningen är gjord i samarbete med Veolia Transport Sverige AB, där även där 
den empiriska datainsamlingen gjordes. Kvalitativ metod fanns mest lämplig att 
använda då det handlar om tunneltågförares upplevelse av lojalitet i förhållande till 
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arbetsplatsen och perspektivet är deras egna upplevelser och tankar. Jag har 
huvudsakligen utgått från Langemars (2006) beskrivning av kvalitativ metod i val av 
undersökningens metod och tillvägagångssätt.  
  
Undersökningsdeltagare  
För att kontextfaktorer inte skulle påverka undersökningens resultat valdes 
undersökningsdeltagare från samma yrke och organisation - tunneltågförare. 
Urvalskriterierna för undersökningsdeltagarna var att de var heltidsarbetande 
tunneltågförare och att de var födda på antingen 80-talet eller på 40- eller 50-talet. 
Målet var att få fyra personer ur respektive grupp. En 80-talist hoppade av 
undersökningen så slutligen blev det tre från Generation Y och fyra Baby Boomers. Ett 
bekvämlighetsurval användes för att hitta undersökningsdeltagarna. Informationslappar 
om undersökningen sattes upp i tunneltågförarnas rastlokaler och därefter åkte jag ut till 
rastlokalerna för att prata med potentiella undersökningsdeltagare och bad dem vara 
med i undersökningen. En av deltagarna kontaktade mig, de andra kontaktades direkt i 
rastlokalerna. Företagets ledning var informerad om undersökningen och hade godkänt 
genomförandet. Alla undersökningsdeltagare deltog frivilligt i undersökningen. 
 
 Baby Boomers 
Fyra undersökningsdeltagare var Baby Boomers, varav tre män och en kvinna. Tiden 
som de hade arbetat som tunneltågförare varierade mellan nio till 31 år. 
Utbildningsnivån varierade från grundskola till universitetsexamen. Alla var med i en 
fackförening och två deltagare hade erfarenhet av att vara fackligt aktiva.  
 
 Generation Y 
Tre undersökningsdeltagare var från Generation Y, varav två kvinnor och en man. 
Tiden som de hade arbetat som tunneltågförare varierade mellan sex månader till sex år. 
Utbildningsnivån var från gymnasienivå till högskolenivå. De flesta var medlemmar i 
en fackförening och en var även fackligt aktiv.  
 
Datainsamling 
Data samlades in våren 2008 genom enskilda, semistrukturerade intervjuer. En 
intervjuguide hade utarbetats, med bakgrundsfrågor och huvudfrågor. Kvale (1997) 
användes som stöd vid utformningen av intervjuguiden och inför intervjutillfällena. 
Vissa intervjuer utfördes hemma hos undersökningsdeltagarna och vissa intervjuer 
utfördes i ett enskilt rum på Studentpalatset i Stockholm. Undersökningsdeltagarna fick 
bestämma var de ville att intervjun skulle göras utifrån vad som passade dem bäst. Jag 
som utförde intervjuerna arbetade vid intervjutillfället deltid som rekryteringsassistent 
på samma företag som undersökningsdeltagarna arbetade hos. Vid 
datainsamlingstillfället hade jag arbetat tre år inom tunnelbanan, i olika roller. Detta 
gjorde att jag hade en förförståelse för tunnelbanevärlden och respondenternas 
yrkesroller.  
 
Procedur 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har följts vid genomförandet av 
undersökningen. Varje intervju inleddes med en introduktion där syftet med 
undersökningen upprepades, deltagarens konfidentialitet garanterades, nyttjandet 
förklarades samt att intervjupersonerna påmindes om att deltagandet var frivilligt och att 
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de när som helst kunde avbryta om de ville. Deltagarna informerades även om att 
intervjun spelades in på band. Efter introduktionen lämnades utrymme för frågor från 
deltagaren och därefter genomfördes intervjun med hjälp av intervjuguiden. Intervjun 
inleddes med bakgrundsfrågor och fortsatte sedan med huvudfrågorna som 
kompletterades med uppföljningsfrågor och fördjupningsfrågor där det kändes lämpligt. 
Varje intervju tog cirka 45 minuter att genomföra. Efter att data samlats in 
transkriberades intervjuerna ordagrant. Transkriptionerna bifogas inte för att garantera 
undersökningsdeltagarnas konfidentialitet. Det är bara jag som genomförde intervjuerna 
som vet vilka intervjupersonerna är.  
 
Analys 
I analysprocessen har ett hermeneutiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv tillämpats. Det 
hermeneutiska perspektivet innebär att man strävar efter att förstå människors 
livsvärldar och hur människor upplever sin situation. Tolkningen är kärnan och målet att 
nå förståelse av meningen, avsikten, ändamålet (Wedin & Sandell, 2004). Som 
analysmetod valdes tematisk analys, och processen följde det tillvägagångssätt för 
tematisk analys som beskrivs i Langemar (2006). Både induktiv och deduktiv tematisk 
analys användes då vissa teman utgick ifrån empiri och andra teman var på förhand 
bestämda utifrån intervjuguidens frågor. För att komma fram till de slutliga temana gick 
jag tillväga på följande sätt. De transkriberade intervjuerna genomlästes flera gånger för 
att bli bekant med materialet och sedan skrevs nyckelord och anteckningar i marginalen. 
Därefter lästes intervjuerna en gång till och mer övergripande nyckelord skrevs in i 
marginalen. De nyckelord som verkade behandla samma område buntade jag ihop under 
ett tema och på så sätt växte mer övergripande teman fram. När teman växte fram från 
nyckelorden gjordes ett ”resultat-skelett” som byggdes upp av huvudteman med 
respektive underteman för att få en bättre överblick över helheten. Därefter började 
arbetet med att sortera de transkriberade intervjuernas text efter varje tema. För varje 
huvudtema skapades ett dokument för textsortering. All text gicks därefter igenom en 
gång för varje huvudtemas undertema och relevant text sorterades in. Under varje rubrik 
strukturerades textsorteringen upp i de två grupper som intervjuats; Boomers och 
Generation Y. Under arbetets gång omarbetades strukturen i temana och så växte 
slutligen två huvudteman fram med respektive underteman. När all text var sorterad 
började arbetet med att tolka texten och sammanfatta materialet under respektive tema 
för att ge en bild av temats innebörd.  
 
 

 Resultat 
 
Här presenteras de resultat som framkommit ur data. Ur analysprocessen framträdde två 
huvudteman, 1) Lojalitetsbegreppet, och 2) Viktiga faktorer för lojaliteten. Nedan 
presenteras varje huvudtema med respektive underteman.  
 
Lojalitetsbegreppet 
Det första huvudtemat, lojalitetsbegreppet, belyser närmre vad lojalitet är för 
undersökningsdeltagarna. Temat går in på om det finns olika typer av lojalitet, vem 
undersökningsdeltagarna kände sig lojala mot, vem de upplevde vara lojal gentemot 
dem och på vilket sätt. Lojalitetsbegreppet har delats upp i fyra underteman; Definition 
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– vad är lojalitet, Lojalitetens dimensioner, Lojalitetens riktning och Vikten av 
lojaliteten.  
 
 Definition – vad är lojalitet 
Den vanligaste beskrivningen av vad lojalitet generellt är var att ställa upp för varandra. 
Vidare beskrevs lojalitet som att finnas till för varandra, att komma bra överens, att vara 
ärlig, att hjälpa till, inte bråka, att stötta och hjälpa varandra, att inte smutskasta, 
ömsesidig respekt, att ge och ta åt båda hållen, att vara trogen, ett blint band, att stå fast 
vid en sida, att inte prata skit och att stötta den personen man är lojal gentemot. Det 
fanns ingen skillnad i hur Baby Boomers och Generation Y deltagarna uppfattat 
innebörden av begreppet lojalitet. När undersökningsdeltagarna tillfrågades vad de 
tänkte på just när det gäller lojalitet i förhållande till arbetsplatsen blev bilden mer 
komplex och svaren spretade åt olika håll. Det som tydligt kunde urskiljas var att 
lojalitet i förhållande till arbetsplatsen kan innebära olika saker, ha olika riktning, olika 
dimensioner och att upplevelserna av lojalitet skiljde sig åt mellan individerna, men 
också mellan generationerna.  
 

Lojalitetens dimensioner 
Deltagarna upplevde olika typer av lojalitet, och gav på så sätt uttryck för att det finns 
olika dimensioner i begreppet lojalitet. Inga skillnader kunde uttydas mellan 
undersökningsdeltagarnas Boomers och Generation Y. Ur data kunde två typer av 
lojalitet uttydas, dels en känslomässig lojalitet och dels en mer normativ lojalitet. Den 
känslomässiga lojaliteten handlar om en känslomässig bindning till objektet för 
lojaliteten. Exempel på denna typ av lojalitet var att ställa upp för kollegor, att inte 
svika, att respektera sina anställda och behandla dem väl. Den normativa lojaliteten 
handlade om att följa lagar, regler och avtal, att stanna kvar i organisationen, att passa 
tider, att komma till jobbet, inte vara sjuk i onödan och att göra det man ska. Flera 
deltagare uttryckte att det var en skillnad i att vara lojal och att känna sig lojal. Att vara 
lojal innebar den normativa typen av lojalitet, och att känna sig lojal handlade om den 
känslomässiga lojaliteten.  

”Att vara lojal det är att följa reglerna och det regelverk som föreskrivs i avtalet 
och lagar som reglerar alla anställningsavtal och lagar som reglerar…att känna 
sig lojal det är just när du har det här att vi jobbar för ett gemensamt intresse och 
att jag har en respekt för den arbetsinsats som utförs utav chefskapet.”, 
tunneltågförare#4 (Boomer). 

Det är viktigt att påpeka att det inte går att uttyda exakt vilka dimensioner som finns i 
lojalitet utifrån denna undersökning, även om dessa två typer av lojalitet framkom.  

 
Lojalitetens riktning 

Lojaliteten kan riktas mot olika enheter. Några av de vanligaste enheterna, företaget, 
cheferna, kollegorna och facket, valdes ut på förhand och frågades specifikt om. När det 
gäller lojalitetens riktning är det viktigt att göra en distinktion mellan två olika typer av 
riktning. Den ena är riktningen inifrån-ut, alltså vilken eller vilka enheter en individ 
själv upplever sig lojal gentemot. Den andra är riktningen utifrån-in, alltså om en 
individ uppfattar andra enheter som lojala gentemot sig själv. Nedan beskrivs närmre 
vilka enheter undersökningsdeltagarna upplevde lojalitet gentemot, från vilka enheter de 
upplevde lojalitet gentemot sig själva, och på vilket sätt de upplevde lojaliteten.  
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Lojalitet gentemot företaget 
Vad gäller lojalitet riktat gentemot företaget framkom vissa skillnader mellan 
generationerna. En skillnad var att alla undersökningsdeltagare som var Boomers 
upplevde sig som lojala gentemot företaget, medan de flesta från Generation Y inte 
upplevde sig som särskilt lojala. En annan skillnad som framkom var att alla Boomers 
upplevde att företaget var lojalt gentemot dem själva, medan de flesta från Generation Y 
inte upplevde företaget som lojalt gentemot sig. Samtidigt som alla Boomers upplevde 
sig som lojala gentemot företaget hade ingen av dem någon speciell känsla för företaget. 
Flera dem uttryckte att de var lojala samtidigt som de inte kände sig lojala gentemot 
företaget.   

“I stort sett så är jag det men jag har ingen sån här känsla att nu jobbar jag för 
Connex eller Veolia och det är så bra, att jag ser dem som jättebra arbetsgivare 
och sånt, så är det inte.”, tunneltågförare#7 (Boomer). 

Även om alla Boomers upplevde att företaget var lojalt gentemot dem, hade de lite olika 
syn på hur. Flera upplevde att företaget hade ställt upp för dem när de behövt det, 
samtidigt som andra upplevde att det inte handlade om känslomässig lojalitet från 
företagets sida. De flesta från Generation Y kände sig inte som särskilt lojala mot 
företaget och avsåg då den känslomässiga lojaliteten. De upplevde heller inte att 
företaget var lojalt gentemot dem. “Jag skulle väl inte direkt säga att jag är jättelojal 
till företaget, därför jag anser inte att de egentligen är speciellt lojala mot oss som 
jobbar.”, tunneltågförare#3 (Gen Y). Det fanns en känsla bland de flesta från 
Generation Y att företaget inte brydde sig om medarbetarna.  
 

 
 
Lojalitet gentemot cheferna 

Vissa skillnader framkom mellan generationerna i upplevelserna av lojalitet gentemot 
cheferna. Alla Boomers upplevde sig som lojala gentemot cheferna, det gjorde inte de 
flesta från Generation Y. Alla Boomers upplevde även cheferna som lojala gentemot sig 
själva, medan bilden var mer splittrad hos Generation Y. Boomers hade en distanserad 
lojalitet gentemot cheferna. Det verkade inte finnas några känslor i relationerna till 
cheferna, men man ställde upp och jobbade extra/över när det behövdes. Och även om 
Boomers upplevde cheferna som lojala gentemot sig så handlade det inte om en 
känslomässig lojalitet utan mer om en ge och ta relation med tjänster och gentjänster. 
Även de flesta från Generation Y kände sig ganska distanserade från sina chefer. De 
flesta deltagarna från Generation Y kände sig inte särskilt lojala gentemot cheferna, och 
det verkade handla just om en känsla. Den personliga relationen verkar ha stor betydelse 
för hur Generation Y upplevde lojalitet i förhållande till sina chefer. De från Generation 
Y som haft kontakt med sina chefer och där upplevelserna varit positiva kände att de 
hade fått stöd när de behövde det. Detta hade en positiv prägel på bilden av chefen och 
på deras lojalitet med den chefen. ”Så att ja, jag känner absolut att om han skulle be 
mig om nåt och så då skulle jag ju göra det liksom, för att han har varit, han har varit 
schysst mot mig.”, tunneltågförare#6 (Gen Y). 
 

Lojalitet gentemot kollegorna 
Både Boomers och Generation Y upplevde sig som lojala gentemot sina kollegor. 
Generation Y upplevde dock inte kollegorna som lojala gentemot sig själva på samma 
oreserverade sätt som Boomers. Det fanns skillnader mellan generationernas 
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upplevelser. Alla Boomers uttryckte en självklar känsla av lojalitet att vilja hjälpa till, 
ställa upp för och skydda sina kollegor, och det var tydligt att det handlade om en 
känslomässig lojalitet. ”Och det finns en kåranda, som det brukar kallas för, som är 
väldigt stark i bolaget förarna emellan. Ja, det är en form utav lojalitet, som även går 
känslomässigt.”, tunneltågförare#4 (Boomer). Alla Boomers upplevde även samma 
känsla åt andra hållet, att kollegorna var lojala gentemot dem själva på samma sätt som 
de kände lojalitet gentemot kollegorna. Generation Y kände generellt lojalitet gentemot 
sina kollegor och menade att man ställer upp för varandra och hjälper varandra. Men 
även om ”Alla sitter i samma båt“, som tunneltågförare#3 (Gen Y) uttryckte det, så 
handlade det till viss del om individer. Generation Y hade en betydligt mer 
individualiserad syn på huruvida de upplevde kollegorna som lojala eller inte. Även om 
alla från Generation Y generellt upplevde kollegorna som hjälpsamma så verkade den 
personliga relationen spela en stor roll. ”Sen är det ju så pass många som jobbar så att 
man känner ju inte alla, men det är ju en del man får bättre kontakt med, ibland kan jag 
man ju känna att dem kan man lita på.”, tunneltågförare#5 (Gen Y). 
 
 

Lojalitet gentemot facket 
Även vad gäller lojalitet gentemot facket fanns skillnader mellan generationerna. Alla 
Boomers upplevde sig som lojala gentemot facket medan de flesta i Generation Y inte 
gjorde det. Boomers upplevde sig främst lojala gentemot det lokala facket, men hur de 
upplevde lojalitet varierade. De beskrev sig som lojala mot det fackliga systemet som 
sådant, passivt lojal, normativt lojal utan skyldigheter gentemot facket. En var fackligt 
aktiv men kände sig ändå inte helt solidarisk med facket eftersom han inte ställde sig 
bakom allt de gjorde. Alla Boomers upplevde även facket som lojalt gentemot dem 
själva, men det gällde facket på lokal nivå. På den lokala nivån hade deltagarna 
personliga relationer till de fackligt aktiva och detta verkade ha stor inverkan på 
upplevelsen av lojalitet.  

”Men visst, de, men alla som är där i styrelsen de är ju kollegor och kompisar 
och. Vi är ju nära varandra. Sen kan jag inte uttala mig om det här stora klubben, 
jag kan bara prata om facket som är på min bana.”, tunneltågförare#1 (Boomer). 

Facket på central nivå ställde sig Boomers mer frågande till och tunneltågförare#4 
(Boomer) tyckte rent av att ”…när det gäller SEKO centralt så kan de fara och flyga. 
Det är ett pampvälde…”. Generation Y hade väldigt olika upplevelser av lojaliteten till 
och från facket. Alla från Generation Y hade en positiv grundinställning till facket som 
bärande idé, men trots det var de flesta negativt inställda till facket. En var medlem men 
hade bytt fackförening, en var aktivt facklig och en var inte med i facket. De flesta hade 
negativa upplevelser av facket vilket påverkade deras lojalitet negativt. En kände sig 
rent av påhoppad av facket för att hon inte var medlem, vilket gjorde att hon inte kände 
sig lojal gentemot facket.   

”Nej men det är som jag sa att jag känner mig såhär påhoppad av dem liksom. 
[…] Det får mig att liksom känna bara längre och lägre avståndstagande. För 
annars skulle jag kanske ha gått med liksom, men nu så känner jag bara såhär för 
att jag blir väldigt trött på deras sätt att försöka värva mig.”, tunneltågförare#6 
(Gen Y). 

 
Vikten av lojalitet 
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Både Boomers och Generation Y var överens om att lojalitet i förhållande till 
arbetsplatsen var någonting viktigt. En sak som skiljde sig mellan generationerna var att 
flera i Generation Y uttryckte en känsla av att vara ganska liten i företagets värld och 
detta påverkade deras syn på lojalitet. Det ansågs inte vara lika viktigt att vara lojal 
gentemot företaget eftersom företaget inte uppfattades vara så lojalt gentemot dess 
anställda. Gemensamt för båda generationerna var att lojalitet sågs som en förutsättning 
för att trivas och för att kunna känna ömsesidig uppskattning i relationen mellan 
företaget och de anställda. Vidare upplevdes lojalitet som en trygghet, framförallt 
lojaliteten i förhållande till kollegorna, att kunna lita på folk och känna sig avslappnad. 
Det framkom åsikter som att lojalitet i relation till kollegorna gjorde att man kände att 
man var en del av varandra och fanns till för varandra. Trivsel och trygghet var 
nyckelord som återkom och kopplades till lojalitet. De flesta skiljde på lojalitet 
gentemot arbetsgivaren och lojalitet gentemot kollegorna, samtidigt som lojalitet ansågs 
vara någonting som var bra för hela företaget.  

 “…men jag tror att det är bra alltså för hela företaget om man känner lojalitet, 
alltså i fråga om (ohörbart) ställa upp om det är riktig lojalitet så är ju det väldigt 
bra. Ja om man är överens om vilka mål man har och man vet vad man strävar 
mot…och ställer upp på de värderingarna så är det ju bra. Men… det är ganska 
splittrat sådär tror jag.”, tunneltågförare#7 (Boomer). 

Flera tyckte att det är någonting fantastiskt för ett företag att ha en känslomässigt lojal 
personal. De flesta, både Boomers och Generation Y, var dock av åsikten att företaget 
inte hade lyckats med det.  
 
 
Viktiga faktorer för lojaliteten 
Detta huvudtema presenterar de faktorer som utifrån data uttytts som viktigast för 
lojaliteten. Även om faktorerna här presenteras separat så är det i verkligheten svårt att 
göra en skarp skiljelinje mellan dem då de flätas in i varandra och påverkar varandra. 
De faktorer som framkommit som viktigast för lojaliteten är trivsel, motivation, bild av 
företaget, ledarskap, och lojalitetskultur.  
 
 Trivsel  
Alla deltagare upplevde att trivsel och lojalitet går hand i hand. 
Undersökningsdeltagarna frågades om hur de trivdes generellt och sedan mer specifikt 
hur de trivdes med företaget, yrket, kollegorna och närmsta cheferna. Generellt trivdes 
Generation Y mindre bra med sitt yrke än Boomers. Boomers trivdes generellt bra i sitt 
arbete och många tog upp att de trivdes med kollegorna.  
 
När det gällde trivsel med företaget visste de flesta Boomers inte riktigt hur de trivdes 
medan Generation Y inte trivdes så bra med företaget. Boomers kände att 
tunneltågförarna var för sig och att företaget var övergripande, anonymt, och för sig. 
“Företaget eh. Ja för mig är företaget arbetskamraterna på nåt sätt. Jag har så lite 
kontakt med, med ...eller hur?”, tunneltågförare#1 (Boomer). Båda generationerna tog 
upp för- och nackdelar med yrket. Boomers trivdes med yrket, men inte utan 
reservation. Alla hade någon gång funderat på att byta jobb, men av olika anledningar 
bestämt sig för att stanna kvar. Även Generation Y trivdes helt ok till bra med yrket. 
Saker som båda generationerna upplevde som fördelar med yrket var självständigheten 
och att de kunde koppla bort jobbet när de gick hem för dagen. Yrket ansågs vara 
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välbetalt, och det ansågs också positivt att man hade möjlighet att odla sina tankar under 
arbetsdagen. Den största nackdelen med yrket var alla deltagare från båda 
generationerna överens om: att det var väldigt monotont och lätt blev långtråkigt att 
köra. Olika aspekter som Boomers trivdes mindre bra med var den fysiska arbetsmiljön 
och uttråkning gjorde att de trivdes mindre bra med jobbet i sig. Saker Generation Y tog 
upp som drog ner den generella trivseln var att man inte trivdes med företaget, att jobbet 
sågs mer som en tillfällighet än ett aktivt val och att man kunde bli uttråkad för att det 
var långtråkigt att köra tåg. De Boomers som hade fler roller inom företaget än att köra 
tåg berättade alla att de uppskattade variationen och stimulansen som dessa roller gav, 
oavsett om det handlade om andra uppdrag inom företaget eller fackliga uppdrag. Båda 
generationerna trivdes ”ok” med de närmsta cheferna. Det framkom dock att det var 
stor cirkulation på cheferna, att cheferna inte var så närvarande och att de flesta hade en 
ganska distanserad och icke-personlig relation till cheferna. Relationen var inte så 
personlig. Alla Boomers och Generation Y trivdes bra med kollegorna. Om det fanns 
någon man eventuellt inte trivdes med brydde man sig inte om det, den behövde man ju 
inte prata med. Man upplevde en god stämning i rastlokalen och brukade ha trevligt och 
sitta och prata och diskutera allehanda saker med kollegorna.  
 

Motivation 
Den huvudsakliga motivationen för alla deltagare var pengarna, att ha en inkomstkälla, 
och alla deltagare upplevde tunneltågföraryrket som välbetalt. Andra motiverande 
faktorer utöver lönen som nämndes var trygghet, att ha ett jobb, att ha en vettig 
sysselsättning och att ha arbetskamrater. Trygghet handlade om att deltagarna inte 
kände en oro för att bli av med jobbet under lågkonjunktur, och att de kände till hur 
tunnelbanevärlden fungerar och att ha arbetskamrater med god kamratskap. Deltagarna 
verkade ha en låg inre motivation till arbetet och det kan kopplas till det som tidigare 
framkommit om att alla upplevde att arbetet var monotont och blev långtråkigt i 
längden. Motivationen till arbetet påverkas också av vad en anställd har för planer för 
sitt framtida yrkesliv. Deltagarnas framtidsplaner visade att det fanns en stor skillnad 
mellan generationerna i avsikter att stanna kvar i företaget. Alla Boomers var inställda 
på att arbeta kvar fram till pensionen, medan alla från Generation Y hade som avsikt att 
sluta arbeta som tunneltågförare. Många Boomers upplevde att de inte hade så många 
alternativ till att arbeta som tunneltågförare. Ändå kände de sig inte fastlåsta eftersom 
det trots allt fanns andra alternativ, även om dessa oftast inte var lika välbetalda. Att 
köra pendeltåg togs upp som ett alternativ som låg nära till hands och som dessutom var 
mer välbetalt. Det faktum att Boomers ändå hade för avsikt att stanna kvar som 
tunneltågförare visar på att det fanns andra viktiga motiverande värden utöver lönen. 
Alla från Generation Y såg det som en tillfällighet att de blivit just tunneltågförare, 
snarare än ett aktivt val. Även om de tyckte att det var ett bra jobb ville ingen av dem 
ville jobba som tunneltågförare resten av sitt liv. Alla från Generation Y var inställda på 
att sluta jobba som tunneltågförare och i framtiden göra någonting annat.  
 
 Bilden av företaget 
Bilden av företaget handlar om hur anställda uppfattar företaget på ett mer övergripande 
plan. Det handlar om företagets värderingar, mål och intressen och vilka 
utvecklingsmöjligheter som finns inom företaget. Bilden av företaget handlar också om 
företagets syn på sina anställda, huruvida de anställda känner att företaget bryr sig om 
dem och värderar dem.  
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Det fanns tydliga skillnader mellan deltagarnas bild av företaget, där vissa hade en 
övervägande positiv bild av företaget medan andra hade en övervägande negativ bild. 
De flesta i Generation Y var övervägande negativa och bland Boomers var lika många 
övervägande negativa som övervägande positiva. Det blev tydligt att 
undersökningsdeltagarnas bild av företaget hänger ihop med deras lojalitet gentemot 
företaget. De deltagare som hade en övervägande positiv bild av företaget upplevde sig 
också som mer lojala gentemot företaget. De deltagare som hade en övervägande 
negativ bild av företaget gav uttryck för en låg lojalitet gentemot företaget.  
 
Positiva saker i bilden av företaget som lyftes fram av de flesta deltagare var att det 
fanns utvecklingsmöjligheter inom företaget, även om vissa deltagare tyckte att 
utvecklingsmöjligheterna var begränsade, och att jobbet var välbetalt. Andra positiva 
aspekter som nämndes av enskilda deltagare var att företaget uppfattades som rättvist, 
med kollektivavtal och lika villkor för alla, en uppfattning om att företaget ville att 
personalen skulle trivas, och att företaget upplevdes också som öppna, fördomsfria och 
antirasistiska. Förmåner, som exempelvis gymkort till ett förmånligt pris, och 
personalaktiviteter, upplevdes också som positivt.  
 
Negativa aspekter som de flesta deltagare tog upp i bilden av företaget var att förmåner 
hade försvunnit och att tjänsterna hade blivit längre och sämre, och att det tog lång tid 
innan företaget åtgärdade fel och brister som påtalades. En annan negativ sak var att 
företaget inte uppfattades lägga ner tillräckligt resurser på långsiktighet. Flera deltagare 
menade att företaget måste gå med vinst och prestera för aktieägarna vilket resulterar i 
ett kortsiktigt vinsttänkande som gör att de inte vågar satsa långsiktigt. 

” Väldigt många chefer försöker spara tioöringar och förlorar sedan tusenlappar 
i förtroendekapital. Det är väl en form utav den här kvartalskapitalismen som vi 
har nu. Och jag förstår pressen men.. Ja alltså att man ser inte längre än till 
nästa kvartalsrapport.”, tunneltågförare#4 (Boomer). 

Företagets interna information upplevdes också som bristfällig, till exempel fick 
medarbetarna ofta läsa om nyheter kring jobbet i externa media. Det fanns en skepsis 
mot den information som gick ut internt, då företagets bild av verkligheten upplevdes 
glappa med den verklighet som tunneltågförarna upplevde i sin vardag. ”Att när man 
läser de hära bladen, informationbladen som kommer från arbetsgivaren så är det så 
väldigt väldigt positivt. Och det går bara bättre och bättre men vi som kör känner inte 
att det är nån större skillnad.”, tunneltågförare#7 (Boomer). De här negativa aspekterna 
skadade bilden av företaget och gjorde att deltagarna fick minskat förtroende för 
företaget och dess ledning, vilket alltså påverkade lojaliteten i negativ riktning. De 
deltagare som hade en mer övervägande negativ bild av företaget upplevde det som att 
“Ja det är att vi är motståndare i olika läger och att det är få gemensamma intressen 
som vi har”, tunneltågförare#4 (Boomer). 
 
Alla från Generation Y tog upp att det förekom en hel del ”gnäll” kring jobbet bland 
kollegorna. Det kunde handla om att någon inte hade fått sin rast, eller att de tyckte att 
företaget körde med dem eller att tjänsterna var dåliga. ” Ja tror att många är jävligt 
gnälliga kan jag väl känna. … Glada men gnälliga sådära. Man får ofta höra hur jävla 
missnöjda de är med sina tjänster utan att ha bett om det.”, tunneltågförare#5 (Gen Y). 
Det upplevdes som att det var mycket skitsnack om företaget i rastlokalerna, och bilden 
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av företaget verkade påverkas i en negativ riktning av detta. Även de deltagare som 
hade en övervägande positiv bild av företaget var därför medvetna om att den negativa 
bild som fanns. ”Alltså generellt sett så har jag ju en bra bild av företaget, men det är 
väl för att jag inte har jobbat så länge liksom, att jag inte har upplevt alla de här 
negativa sidorna.”, tunneltågförare#6 (Gen Y). 
 

 
Ledarskap  

Medan ”Bilden av företaget” handlar om de anställdas bild av företaget på en 
övergripande nivå, handlar ”Ledarskap” om de anställdas upplevelser av företaget på en 
nära nivå. Med ledarskapet menas de i ledande befattning som tunneltågförarna kommer 
i kontakt med i sin arbetsvardag. Bilden av ledarskapet är viktigt för lojaliteten på 
många sätt. Det är cheferna som representerar företagsledningen gentemot de anställda. 
En positiv erfarenhet av en chef bidrar till att skapa förtroende och en positiv bild av 
företagets ledarskap, lika väl som en negativ erfarenhet av en chef bidrar till att skapa 
misstroende och en negativ bild av företaget. Vissa deltagare hade lågt förtroende för 
cheferna medan andra kände mer förtroende för cheferna.  
 
Alla Boomers upplevde sig som lojala gentemot cheferna medan de flesta från 
Generation Y inte gjorde det. Ingen gav dock uttryck för en känslomässig lojalitet i 
relationen till cheferna, utan på sin höjd handlade det om en ge och ta relation med 
tjänster och gentjänster. Cheferna upplevdes som osynliga och de flesta deltagare hade 
en distanserad och icke-personlig relation till cheferna. Det uppfattades också vara stor 
cirkulation på cheferna. Deltagarna träffade sällan sin chef och de gånger de träffade 
chefen var det ofta på grund av en speciell händelse, en incident eller att något fel eller 
misstag begåtts. Skötte man sig och inte var med om en incident så kunde det gå väldigt 
lång tid innan man träffade någon i ledande befattning.  

”Jag vet jag körde ett år utan att ha en trafikledare med mig och det är ju alltså 
lägsta nivån. […] Och det där är ju inte bra alltså, det blir ju en osynlig ledning 
även på en så låg nivå.”, tunneltågförare#4 (Boomer). 

Många av deltagarna uttryckte en önskan om att cheferna skulle bli mer närvarande. 
Några Boomers tyckte att samhörigheten var bättre under SL-tiden och att cheferna då 
var mer närvarande ute på marken och relationerna var personligare. Att frånvarande 
chefer kan ge en känsla av att företaget inte bryr sig om de anställda och vad de gör blev 
tydligt när deltagarna fick beskriva sin bild av den ideala chefen. Den ideala chefen 
beskrevs av båda generationerna som en närvarande och tillgänglig person som pratar 
med personalen, lyssnar och tar förslag, önskemål och krav i beaktande och försöker att 
tillgodose dem även om det inte alltid går. Den ideala chefen är tydlig, handlingskraftig, 
visar respekt, bryr sig och visar engagemang. Det viktigaste är att chefen är kontaktbar 
och att personalen känner att de kan prata med sin chef.  

 “Så att liksom man känner sig hörd, att man känner sig sedd, det är väl 
egentligen det viktigaste. […] En bra chef är väl egentligen den som lyckas lyfta 
fram liksom individen och faktiskt få den personen att se sig sedd och hörd, även 
ifall de faktiskt inte kan genomföra det den personen vill, men att ändå bli bemött 
på det sättet att liksom, jag har hört dig, jag ska se vad jag kan göra.”, 
tunneltågförare#3 (Gen Y). 
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Bilden av ledarskapet hänger ihop med lojaliteten gentemot cheferna och företaget. De 
deltagare som kände förtroende för cheferna kände också lojalitet gentemot cheferna. 
Och de deltagare som inte kände förtroende för cheferna hade låg lojalitet gentemot 
cheferna.  
  

Organisationskultur 
En organisations kultur och subkulturer är någonting abstrakt, svårfångat och oerhört 
intressant, inte minst ur ett lojalitetsperspektiv. Här presenteras två bitar av 
tunneltågförarnas kultur som uttytts som viktiga för lojaliteten; yrkesidentitet och 
kårandan.  
 
   Yrkesidentitet 
Det blev tydligt att undersökningsdeltagarna hade en stark yrkesidentitet som 
tunneltågförare. Yrkesidentiteten präglades av stolthet, en känsla av att arbetet är viktigt 
och ansvarsfyllt, gemenskap med kollegor, status för en del, att vara en del av en sluten 
värld och ett ”vi-och-de” tänkande. Alla undersökningsdeltagare kände en stolthet inför 
sin yrkesroll och upplevde det som ett stort förtroende att arbeta som tunneltågförare 
med ett stort säkerhetsansvar. Deltagarna kände att de hade ett viktigt jobb där de var 
del av en större helhet och bidrog till en viktig samhällsfunktion. Som tunneltågförare är 
man en del av en sluten värld som inte så många har inblick i och vet så mycket mer än 
gemene man om vad som händer i tunnelbanan. Att vara del av en sluten värld skapar 
en känsla av gemenskap och en lojalitet med de andra som är del av samma värld. En 
yttring på detta är att man inom tunnelbanan har en egen jargong. En annan stark yttring 
på detta är ett ”vi-och-de” tänkande. Ett ”vi-och-de” tänkande har en stor inverkan på 
lojaliteten i förhållande till arbetsplatsen. Deltagarna uttryckte sig ofta i termer av vi. Vi 
syftade då oftast på tunneltågförarna som grupp, men kunde även vara vidare i 
bemärkelse och innefatta flera grupper inom tunnelbanevärlden, såsom facket, eller 
syfta på hela tunnelbaneverksamheten som sådan. Med ett vi följer som bekant ofta ett 
de. Alla deltagare gav uttryck för uppfattningar om ett vi och ett de, och inga 
generationsspecifika skillnader framkom, utan skillnaderna låg i individuella 
uppfattningar om vilka som var vi och de. När vi syftade på tunneltågförarna var de ofta 
chefer, företagsledningen eller företaget i stort. De deltagare som kände ett starkt vi och 
de mellan tunneltågförarna och cheferna upplevde en polarisering mellan 
tunneltågförarna och cheferna/företaget, som att de var motståndare i olika läger. När vi 
syftade på hela tunnelbaneverksamheten så avsåg de trafikanterna eller människor 
utanför tunnelbanevärlden. Flera deltagare berättade om situationer då de upplevt sig 
påhoppade eller anklagade för brister i tunnelbanan, och att de då känt att de behövt gå 
in och försvara verksamheten, vilket tyder på en lojalitet med organisationen i stort. 
Eftersom vi innebär en identifiering med de personer eller grupper som inkluderas i vi 
så kan man anta att lojaliteten med dessa är stor. Bilden av de andra är tvärtom ett 
mentalt avståndstagande med de personer eller grupper som ingår i de. Därför kan man 
anta att lojaliteten med de personer eller den grupp som identifieras som de är låg eller 
uteblir. Detta antagande stärks av de resultat som tidigare presenterats, att de deltagare 
som var övervägande negativt inställda till företaget också kände mindre lojalitet i 
förhållande till företaget.  
 
Upplevelsen av status med yrket skiljde sig åt för generationerna. Generation Y 
upplevde en högre status i att jobba som tunneltågförare än vad Boomers gjorde. De 
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tyckte att det var lite tufft att vara tunneltågförare för att det var den attityden de mötte 
från utomstående, som tyckte att det var spännande och häftigt.  

”Ja men man känner sig lite såhär häftig när man berättar och alla blir såhär 
jaha ok men hur funkar och lalalala. Det, det kan ju vara såhär, det är ju lite 
statusgrej (skratt). Alltså jag antar att det inte blir det när man är typ 60 och 
jobbar, men som ung tjej så är det en statusgrej liksom.”, tunneltågförare#6 (Gen 
Y). 

 
Yrkesidentiteten stärktes också av folk utifrån. Alla deltagarna berättade att de mötte en 
nyfikenhet på deras yrke från folk som inte jobbade i tunnelbanan. De fick ofta frågor 
om hur det var att arbeta som tunneltågförare, och på så sätt stärktes deras yrkesidentitet 
även utanför arbetet. Även om generationernas grundsyn på yrkesidentitet var liknande 
så framkom också vissa skillnader. Boomers betonade känslan av stolthet, verkade ha 
starkare yrkesidentitet och känna en starkare lojalitet med yrkesrollen än Generation Y. 
Boomers verkade känna en starkare identitet med yrket än med företaget de arbetade 
för. ” Ja alltså jag känner ju inte direkt att jag har jobbat för varken Connex eller 
Veolia sådär alltså, utan jag kör tunnelbana.”, tunneltågförare#7 (Boomer) 
 
   Kårandan 
Det finns en stark gemenskap mellan tunneltågförare, ett fenomen som flera av 
deltagarna kallade kåranda. Även om inte alla deltagare använde just det begreppet så 
beskrevs fenomenet på ett likartat sätt. Kårandan beskrevs som en känsla av 
kamratskap, samhörighet, gemenskap med och tillit till sina tunneltågförarkollegor. Det 
handlade om att backa upp varandra och ställa upp för sina kollegor, att hjälpas åt även 
om man inte har direkt egen vinning av det. Kårandan är uttryck för en känslomässig 
lojalitet som finns mellan tunneltågförare. Många av deltagarna tog upp att många 
tunneltågförare umgicks med kollegor på fritiden. Det var heller inte ovanligt att 
tunneltågförare hade anhöriga som också arbetar som tunneltågförare eller inom 
tunnelbanan (eller kollektivtrafiken). En deltagare var till exempel gift med en person 
som också var tunneltågförare. Detta stärker den familjära känslan och samhörigheten 
som är en del av kårandan. Kårandan kan också handla om att inte ange en kollega som 
begår en felaktighet. Flera deltagare menade att de inte skvallrar om de såg en kollega 
som gjorde en felaktighet, om det inte handlade om något allvarligt.  

“Dels så sätter jag inte dit nån om jag märker att man har gjort nån tabbe eller 
sådär, alltså som inte är så allvarlig. Så jag vet att, man får ju inte prata i 
mobiltelefonen men om det år nån som gör det då säger ju inte jag, går ju inte jag 
och skvallrar.”, tunneltågförare#7 (Boomer). 

Alla deltagare kände kåranda, mer eller mindre. En skillnad som kunde uttydas mellan 
generationerna var att Generation Y betonade den personliga relationen mer än 
Boomers. Det pekar på att Generation Y har ett mer individualiserat synsätt på kårandan 
medan Boomers har ett mer kollektivt förhållningssätt. Generellt verkade kårandan 
upplevas starkare bland Boomers än bland Generation Y.  
 
 

 Diskussion 
 
Det övergripande syftet med denna undersökning var att nå en djupare förståelse för 
lojalitet i förhållande till arbetsplatsen när man jämför Generation Y och Baby 
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Boomers. Nedan presenteras först en kort sammanfattning av resultaten, sedan förs en 
diskussion kring resultaten, därefter kommer en metoddiskussion om undersökningens 
begränsningar och slutligen följer praktiska implikationer för arbetsgivare. 
 
Resultaten visade att båda generationerna hade en likartad uppfattning om vad lojalitet 
innebär. Resultaten pekar på att lojalitetsbegreppet är multidimensionellt och att lojalitet 
kan ha olika riktningar, vilket stämmer väl överens med tidigare forskning (Meyer & 
Herscovitch, 2001). Viktiga faktorer för lojalitet som framkom i resultatet var trivsel, 
motivation, bild av företaget, ledarskapet och organisationskultur. Här uppenbarade sig 
flera skillnader mellan undersökningsdeltagarna från Generation Y och Boomers. 
Tendensen var att undersökningsdeltagarna från Generation Y inte upplevde sig som så 
lojala gentemot företaget, cheferna och facket medan Baby Boomers upplevde sig 
lojala. Alla undersökningsdeltagare från Generation Y hade för avsikt att sluta i 
företaget medan alla Boomers avsåg stanna. En annan tendens från resultatet var att 
undersökningsdeltagarna från Generation Y hade ett mer individualiserat 
förhållningssätt till lojalitet än Boomers. Resultatet diskuteras vidare här nedan.  
 
Resultatdiskussion 
För att nå en djupare förståelse för lojalitet i förhållande till arbetsplatsen har denna 
undersökning haft tre olika teoretiska infallsvinklar: lojalitetsbegreppet i sig, 
psykologiska kontrakt och generationsteori. Genom att tolka undersökningens resultat 
utifrån dessa olika perspektiv är förhoppningen att ge olika infallsvinklar som kan bidra 
till en bredare förståelse av lojalitet i förhållande till arbetsplatsen. Resultaten kommer 
nu att diskuteras vidare utifrån dessa tre perspektiv.  
 
När det kommer till lojalitetsbegreppet i sig så gav undersökningsdeltagarna uttryck för 
två olika typer av lojalitet, en känslomässig lojalitet och en mer normativ lojalitet. Detta 
resultat går i linje med tidigare forskning som visat att lojalitet är ett multidimensionellt 
begrepp (Meyer & Herscovitch, 2001). Det är dock viktigt att framhålla att det inte 
utifrån denna undersökning går att uttyda exakt vilka dimensioner som lojalitet består 
av. Vad gäller olika viktiga faktorer för lojaliteten blev det i resultatet tydligt att de 
hänger ihop med varandra. De deltagare som hade en övervägande positiv bild av 
företaget kände sig lojala gentemot företaget och cheferna och trivdes bra. Att trivsel 
och lojalitet har ett starkt samband framkom både i resultatet från denna undersökning 
likväl som i tidigare forskning (Matieu & Zajac, 1990). Undersökningsdeltagarna som 
trivdes kände också lojalitet gentemot organisationen och cheferna. En annan faktor 
som i tidigare forskning har visat sig vara starkt korrelerad med lojalitet är motivation 
(Matieu & Zajac, 1990). Resultaten från denna undersökning tyder på att den inre 
arbetsrelaterade motivationen var låg bland undersökningsdeltagarna eftersom alla 
angav lönen och arbetet som inkomstkälla som den viktigaste motivationen. Det tyder 
på att deltagarna hade en hög nivå av kontinuerlig lojalitet. Det kan till exempel ha 
inneburit att de upplevde att kostnaderna förknippade med att lämna organisationen var 
stora och att de sannolikt stannade kvar i organisationen för att de upplevde att de måste 
(Meyer & Allen, 1997). Även om det är troligt att anställda med en hög kontinuerlig 
lojalitet stannar kvar i organisationen är det inte säkert att de anstränger sig och bidrar 
med lika mycket till organisationen om de inte också känner känslomässig lojalitet. 
Undersökningsdeltagarna gav också uttryck för låg känslomässig lojalitet gentemot 
företaget och cheferna, och detta stärker den tidigare forskningen om ett starkt samband 
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mellan motivation och lojalitet (Matieu & Zajac, 1990). I resultaten framkom att vissa 
deltagare inte upplevde organisatoriskt stöd och att de deltagarna inte heller kände sig 
särskilt lojala varken gentemot företaget eller cheferna. Det stämmer väl med tidigare 
forskning som konsekvent har påvisat ett positivt samband mellan organisatoriskt stöd 
och känslomässig lojalitet gentemot organisationen (Chalofsky & Krishna, 2009; 
Dessler, 1999; Meyer et al., 2002). Kultur och subkulturer i en organisation inverkar på 
lojalitet (Huey Yiing & Bin Ahmad, 2008; Simosi & Xenikou, 2010). Resultatet visade 
att en del av tunneltågförarnas kultur är en stark kåranda som stärker gemenskapen och 
lojaliteten mellan tunneltågförarna. Men den starka kårandan i kombination med en 
negativ bild av företaget kan också skapa en klyfta mellan tunneltågförarna och 
företaget. Kårandan i sig är en positiv kraft som innebär gemenskap och en 
känslomässig lojalitet, men den kan också verka splittrande om den inte omfattar hela 
organisationen. Kårandan tenderade att vara starkare bland Boomers deltagarna vilket 
också framkommer i resultatet att Generation Y deltagarna inte kände lika stark lojalitet 
med kollegorna eller snarare att lojaliteten var mer individuellt betingad. Sammantaget 
kan man säga att det inte fanns någonting som framkom i resultatet gällande viktiga 
faktorer för lojaliteten som gick emot tidigare forskning. Det intressanta med viktiga 
faktorer för lojaliteten är just sambandet med lojalitet. Ur ett arbetsgivarperspektiv 
innebär detta samband att en organisation indirekt skulle kunna påverka de anställdas 
lojalitet genom att påverka faktorerna som har ett samband med lojaliteten.  
 
Resultatet visade att undersökningsdeltagarna från Generation Y tenderade att vara 
mindre lojala och ha kortare tidshorisont på sin anställning jämfört med 
undersökningens Baby Boomers. Innan jag går vidare till att försöka förklara dessa 
tendenser från resultatet så vill jag föra in Meyer och Allens (1991) 
trekomponentsmodell i resonemanget. Modellen säger att det finns olika typer av 
lojalitet: känslomässig, kontinuerlig och normativ som en anställd kan uppleva i 
varierande grader. Alltså, att undersökningsdeltagarna från Generation Y upplevde låg 
lojalitet gentemot företaget, cheferna och facket kan innebära olika saker. Det behöver 
inte innebära att de var mindre lojala i handlingar, utan det kan mer handla om en 
upplevelse och känsla. Det kan alltså finnas flera olika förklaringar till resultatet att 
undersökningsdeltagarna från Generation Y tenderade att vara mindre lojala och ha 
kortare tidshorisont på sin anställning jämfört med undersökningens Baby Boomers.  
 
En förklaring kan ligga i just ålder och arbetslivserfarenheter. Generationerna befinner 
sig i olika skeden av karriären. Generation Y är unga och har hela sitt yrkesverksamma 
liv framför sig till skillnad från Baby Boomers som har större delen av sitt 
yrkesverksamma liv bakom sig. Det ger Generation Y fler möjligheter, och förmodligen 
en större nyfikenhet på världen där ute. Att ingen av undersökningsdeltagarna från 
Generation Y avsåg stanna kvar inom yrket eller organisationen stämmer väl med 
tidigare forskning som visat att Generation Y har en kortare tidshorisont på sina 
anställningar (Parment, 2008; Twenge, 2010). Att undersökningsdeltagarna från 
Generation Y avsåg lämna organisationen betyder inte att de är illojala, och det behöver 
heller inte innebära att de är mindre lojala i känsla och handling. Man kan tolka detta 
utifrån Meyer & Allens trekomponentsmodell (Meyer & Allen, 1991; Meyer & Allen, 
1997; Meyer & Herscovitch, 2001). Att alla Generation Y deltagare avsåg lämna 
organisationen skulle kunna tyda på att de hade en låg grad av kontinuerlig- och 
normativ lojalitet. Det vill säga att de inte upplevde kostnaderna förknippade med att 
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lämna organisationen som så höga och därmed inte upplevde att de måste stanna kvar i 
organisationen, och att de inte kände sig tvungna att stanna kvar i organisationen. Alla 
Boomers avsåg tvärtemot att arbeta kvar som tunneltågförare fram till pensionen. 
Eftersom lönen var den främsta motivationen är det troligt att de upplevde en hög grad 
av kontinuerlig lojalitet. Generation Y och Boomers befinner sig i olika skeden av livet 
och det är möjligt att det kan finnas en skillnad i hur starkt de upplever de olika typerna 
av lojalitet (känslomässig, kontinuerlig och normativ) just på grund av åldern. 
 
En annan förklaring till att undersökningsdeltagarna från Generation Y tenderade att 
vara mindre lojala och ha kortare tidshorisont på sin anställning kan ligga i att de har 
andra normer kring arbetslivet än Baby Boomers. Den arbetsmarknad som Generation 
Y kommer ut på är flexibel, osäker och global (Gillberg, 2010). Glass (2007) menar att 
en generations värderingar, världsbild och förväntningar formas av de tidstypiska 
världshändelser och erfarenheter som präglar uppväxttiden. Då Generation Y:s och 
Baby Boomers tidiga arbetslivserfarenheter har präglats av olika tidstypiska händelser 
och villkor på arbetsmarknaden så är det troligt att anta att generationerna har olika 
värderingar och normer kring arbetslivet. Idag är det inte längre självklart eller troligt 
att en anställd kommer att arbeta i samma organisation fram till pensionen, som det var 
för några årtionden sedan (Allvin et al., 2006). Många i Generation Y har sett sina 
föräldrar bli av med jobbet under 90-talskrisen (Loughlin & Barling, 2001) och kanske 
har de även egna erfarenheter av att företag kan vara snabba att göra sig av med 
anställda när konjunkturkurvan vänder nedåt. Därför är det mycket mer aktuellt idag än 
tidigare att vara anställningsbar, det vill säga att kunna skaffa sig ett nytt likvärdigt eller 
bättre arbete när det är nödvändigt (Berntsson, 2008). Ett sätt att öka sin 
anställningsbarhet att byta jobb, och på så sätt få nya erfarenheter och möjligheter att 
utvecklas och bredda sig. På så sätt kan man tänka sig att Generation Y:s 
arbetsrelaterade normer har präglats av arbetsmarknadens villkor med globalisering, 
ökad individualisering och ständiga förändringar och idén om att vara anställningsbar. I 
resultatet framkom tendensen att undersökningsdeltagarna från Generation Y gav 
uttryck för ett mer individualiserat synsätt på lojalitet än Boomers, vilket kan vara ett 
uttryck för andra arbetsrelaterade normer. Det skulle kunna innebära att generationerna 
utifrån Meyer och Allens trekomponentsmodell (1991) kan ha olika grader av de olika 
typerna av lojalitet. Den normativa lojaliteten speglar en känsla av plikt eller skyldighet 
att stanna i organisationen, och en anställd med hög normativ lojalitet känner att de 
borde stanna kvar i organisationen (Meyer & Allen, 1991). Boomers kom ut på en 
arbetsmarknad där normen var att man arbetade lång tid i samma organisation (Allvin et 
al., 2006), medan Generation kommer ut på en mycket rörligare arbetsmarknad 
(Gillberg, 2010). Det gör det troligt att den normativa lojaliteten kan skilja sig mellan 
generationerna.  
 
Ett annat sätt att resonera kring de skillnader och tendenser som kunde uttydas i 
resultatet mellan generationerna är utifrån det psykologiska kontraktet. Tidigare 
forskning har visat att anställningstiden tycks påverka innehållet i det psykologiska 
kontraktet (Isaksson et al, 2003). Kort anställningstid har visat sig vara mer förknippat 
med materiellt utbyte medan långt anställningsperspektiv har ett mer relationsinriktat 
utbyte. Undersökningsdeltagarnas Boomers hade varit anställda mellan 9 till 31 år, och 
Generation Y hade varit anställda mellan 6 månader och 6 år. 
Undersökningsdeltagarnas Boomers hade alltså betydande längre tid i organisationen än 
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Generation Y och såg dessutom hela sin yrkesverksamma framtid inom organisationen. 
Utöver att undersökningsdeltagarna från Generation Y hade kortare tid i organisationen 
avsåg alla sluta i som tunneltågförare. Dessa skilda utgångspunkter gör att man kan 
fundera om undersökningsdeltagarna från Generation Y med sin kortare anställningstid 
skulle kunna ha ett psykologiskt kontrakt som var mer inriktat på materiellt utbyte, 
medan Boomers med sin längre anställningstid skulle kunna ha ett mer relationsinriktat 
psykologiskt kontrakt. Det psykologiska kontraktet har förändrats över tid på så sätt att 
den relationella komponenten har minskat under de senaste fem årtiondena (De Meuse 
et al., 2001). De Meuse et al. menar att det psykologiska kontraktet idag karaktäriseras 
av lägre nivåer av tillit, stöd, respekt, lojalitet och engagemang. Studien påvisade inte 
någon skillnad i generationernas uppfattning om det psykologiska kontraktets innehåll 
men det innebär inte att det inte kan finnas skillnader. Dels fanns brister i studiens 
validitet, men det finns också andra faktorer än ändringen av den relationella 
komponenten över tid som skulle kunna inverka på och skapa skillnader mellan 
generationernas uppfattning av det psykologiska kontraktets innehåll. Ålder, 
anställningstid, generationsspecifika värderingar, bransch, yrke och land är exempel på 
några sådana faktorer. Skillnader mellan generationerna från resultatet i denna 
undersökning skulle kunna förklaras med att deltagarna från de olika generationerna 
hade olika förväntningar på arbetsgivaren och att det psykologiska kontraktet såg olika 
ut för generationerna. 
 
Metoddiskussion 
Denna undersökning har ett antal begränsningar som gör att man får tolka resultaten 
med försiktighet. En begränsning med undersökningen är antalet 
undersökningsdeltagare. Uppsatsen bygger på totalt sju intervjuer, varav tre med 
deltagare från Generation Y och fyra med deltagare från Baby Boomersgenerationen. 
Med ett större antal undersökningsdeltagare hade resultaten kunnat tolkas med större 
säkerhet, men omfattningen på denna undersökning tillät inte fler deltagare. En annan 
aspekt som skulle kunna hota validiteten i en sådan här typ av undersökning är att 
deltagarna inte skulle våga kritisera sin organisation eller dess ledning. Variationen i 
deltagarnas svar tyder dock på att deltagarna varit uppriktiga. Ytterligare en aspekt som 
skulle kunna påverka undersökningens validitet är att jag vid tidpunkten för 
datainsamlingen själv arbetade på företaget. Eftersom jag varken hade någon 
arbetsrelaterad relation till någon av undersökningsdeltagarna sedan tidigare och att 
ingen var i beroendeställning till mig tror jag inte att det hade någon negativ inverkan på 
validiteten. Tvärtom tror jag att det kan ha ökat undersökningsdeltagarna förtroende för 
mig på så sätt att jag hade en förförståelse för tunnelbanevärlden och respondenternas 
yrkesroller.  
 
Man bör också ta i beaktande att undersökningsdeltagarna är från en och samma 
yrkesgrupp, tunneltågförare, inom ett och samma företag, Veolia Transport. Detta 
stärker validiteten i undersökningen på så sätt att skillnader i resultaten inte kan bero på 
skillnader i yrke, bransch eller organisation. Samtidigt kan det ha en negativ inverkan på 
validiteten för att generaliserbarheten till andra branscher kan vara begränsad. Det kan 
tänkas att resultatet hade blivit annorlunda om undersökningsdeltagare hade valts från 
en annan bransch och organisation. Tendenser från resultaten i denna undersökning bör 
därför tolkas med försiktighet. Vidare forskning med större undersökningar behövs för 
ökad generaliserbarhet.  
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En annan sak som är viktigt att ta i beaktning är att mycket av det som går att läsa om 
generation och arbetsrelaterad lojalitet primärt är baserat på undersökningar från olika 
marknadsundersökningsbolag snarare än vetenskaplig forskning. En svaghet med 
konsultbolagens undersökningar är att de många gånger har fokuserat på en viss 
målgrupp bland Generation Y, ofta akademiker tillhörande samhällsvetenskaperna eller 
teknik. Ibland har undersökningarna gjorts bland studenter, vilket också är en svaghet 
eftersom deras arbetslivsattityder kan ändras när de väl kommer ut på arbetsmarknaden. 
Ytterligare en viktig sak att ta i beaktning är att generationsforskningen främst har ett 
västerländskt perspektiv vilket gör att den kanske inte är lika gångbar i andra delar av 
världen.  
 
Sammanfattningsvis vill jag betona att även om man från denna undersökning har 
kunnat se mönstret att undersökningsdeltagarna från Generation Y tenderade att vara 
mindre lojala och ha kortare tidshorisont på sin anställning jämfört med 
undersökningens Baby Boomers, så går det inte att dra slutsatsen att alla i Generation Y 
är mindre lojala än Baby Boomers. Det tyder på att generationerna kan ha olika mönster 
vad gäller grader av känslomässig-, kontinuerlig och normativ lojalitet, men mer 
forskning behövs kring relationen mellan generation och lojalitet för att kunna svara på 
den frågan. Det vore intressant att se en fördjupad undersökning om relationen mellan 
generation och lojalitet med hänsyn till olika faktorer såsom ålder, anställningstid, 
generationsspecifika värderingar, bransch, yrke och land. Det vore också intressant att 
se mer framtida forskning kring generation och lojalitet i förhållande till arbetsplatsen 
med fokus på det psykologiska kontraktet.  
 
En reflektion utifrån denna undersökning handlar om hur långt lojalitet sträcker sig och 
vad det betyder för arbetsgivare idag. Andra förutsättningar med ökad rörlighet, 
flexibilitet (inte minst exemplifierat av bemanningsbranschen enorma framväxt), 
individualisering och framväxten av de sociala medierna ger nya möjligheter och 
utmaningar för dagens arbetsgivare. I ljuset av detta skulle det vara mycket intressant att 
genom framtida forskning få djupare insikt i hur arbetsgivare förhåller sig till lojalitet.  
 
Praktiska implikationer för arbetsgivare 
Det finns en del praktiska implikationer för arbetsgivare utifrån resultaten från denna 
undersökning och framförallt från tidigare forskning. För arbetsgivare är det 
eftersträvansvärt att ha en hög andel anställda med stark känslomässig lojalitet till 
organisationen och det finns många ekonomiska argument för detta. Organisationer kan 
indirekt påverka sina anställdas lojalitet genom att påverka olika faktorer som har visat 
sig ha ett samband med lojalitet. Exempelvis har organisatoriskt stöd visat sig ha ett 
positivt samband med de anställdas känslomässiga lojalitet (Chalofsky & Krishna, 
2009). Det innebär att organisationer skulle kunna arbeta med att förbättra 
organisatoriskt stöd gentemot de anställda och på så sätt påverka de anställdas 
känslomässiga lojalitet gentemot organisationen. Till exempel kan organisationer arbeta 
med att skapa en bra arbetsmiljö, till exempel genom att behandla anställda rättvist och 
att ha ett starkt ledarskap. Trivsel har visat sig ha ett starkt samband med lojalitet 
gentemot organisationen. Det innebär att genom att mäta trivsel, kan organisationen 
även indirekt få indikationer på hur de anställdas lojalitet gentemot organisationen ser 
ut.  
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Generella tips för att få behålla kompetenta unga medarbetare är att skapa 
utvecklingsmöjligheter, en god arbetsmiljö och hög trivsel. Parment (2008) menar att 
Generation Y vill ha möjlighet att påverka, utveckla och förändras i sin arbetsroll och 
detta kan organisationerna möta genom att skapa formbara arbetsroller. Andra tips från 
Parment (2008) är att utveckla ett individfokuserat personalarbete med rak och öppen 
kommunikationen och snabb feedback. Parment menar att även mentorskap kan vara 
bra eftersom det fokuserar på individen och ger möjlighet till utveckling och snabb 
feedback. Om Generation Y trivs i sitt arbete och får möjligheter som ökar deras 
framtida anställningsbarhet så minskar man risken för att de lämnar organisationen. Om 
arbetsgivaren däremot misslyckas med detta så är chansen stor att Generation Y ser sig 
om efter andra möjligheter. 
 
Slutligen rekommenderas att utveckla en långsiktig strategi och plan för organisationens 
kompetensförsörjning. Det är ett faktum att Boomers är på väg ut och Generation Y på 
väg in. De arbetsgivare som står beredda att möta utmaningen att lyckas attrahera, 
rekrytera – och behålla kompetenta medarbetare från Generation Y i tuff konkurrens på 
en global och flexibel arbetsmarknad kommer att ha starka ekonomiska och 
konkurrensfördelar.  
 
Tack 
Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla på er som har bidragit till att denna 
undersökning har kunnat bli möjlig; Veolia Transport Sverige AB, som vid tidpunkten 
för datainsamlingen ansvarade för driften av Stockholms tunnelbana. Alla ni 
undersökningsdeltagare som lät mig ta del av er tid och era tankar. Min handledare, 
Claudia, som har stöttat och coachat mig i skrivandet. Corinne och Daniel, som har gjort 
skrivandet så mycket roligare. Sist men inte minst, Miko, som har hjälpt mig med 
slutfinishen. Tack!  
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