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Sammanfattning 

   Denna uppsats syftar till att studera hur formell, professionell och känslomässig lojalitet 

tar sig till uttryck hos respondenter inom två olika organisationsformer. De teoretiska 

grunden är Allen & Mayers tredimensionella modell för lojalitet samt teori och artiklar 

kring tidigare forskning inom ämnet. Studien är kvalitativ och består av sex 

semistrukturerade intervjuer varav tre är genomförda med medarbetare i ett privat företag 

och tre på en statlig myndighet. Vid analys av materialet konstateras det att alla 

respondenterna upplever den formella lojaliteten ungefär lika mycket, medan den 

känslomässiga lojaliteten är starkare i det privata företaget. Intervjupersonerna i 

myndigheten upplever sig samtidigt känslomässigt undervärderade av arbetsgivaren och 

tenderar att istället vara mer professionellt lojala. En slutsats är att då den formella 

lojaliteten snarare är en samling institutionaliserade normer har den professionella 

lojaliteten en tendens att träda in där den känslomässiga brister. 
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1. Inledning  

Lack of loyalty is one of the major causes of failure in every walk of life.  

Napoleon Hill 

 

   De flesta av oss här i västvärlden har kanske någon gång hört uttrycket ”My country, right 

or wrong” citatet tillskrivs den amerikanske amiralen Stephen Decatur och används numera 

som uttryck för ovillkorlig lojalitet (Nationalencyklopedin). Decaturs yttrande framhåller 

visserligen en speciell typ av lojalitet som riktar sig mot en stat/land och oftare kallas för 

patriotism. Viljan att stå enade bakom någon eller något är dock inte begränsad till några 

landsgränser utan verkar snarare vara en del av människans natur, men hur långt sträcker sig 

denna vilja och vad tar den för utryck i så vardagliga situationer som en dag på jobbet? 

   Inom juridiken kan man hitta begreppet lojalitetsplikt – en ömsesidig plikt mellan 

arbetstagare och arbetsgivare, som förbinder dessa att vara lojala mot varandra. Samtidigt 

beskrivs lojalitet ofta som en känsla – går det verkligen att lagstadga fram en känsla? Det 

pratas om att allt fler företag kritiseras i sociala medier av sina anställda, trots 

lojalitetsplikten
1
. Varför? Det är förmodligen av yttersta vikt för varje arbetsgivare att kunna 

få svar på den frågan. Vad är det som får människor att känna eller inte känna lojalitet och hur 

kan det skilja sig mellan olika organisationsformer? Jag vill med denna uppsats empiriskt 

undersöka vad det är som enskilda arbetstagare inom olika organisationer känner sig lojala 

mot och vad som får dem att känna så. 

1.1 Avgränsningar 

   Uppsatser med vetenskapliga anspråk kräver konkreta ramverk, denna studie är inget 

undantag. Lojalitet är ett ganska vitt begrepp med flera olika definitioner, därför kommer 

denna uppsats att begränsa sig till tre olika lojalitetsformer som är aktuella i relationen mellan 

arbetstagare och arbetsgivare – formell, professionell och känslomässig lojalitet. Det ska även 

påpekas att denna uppsats endast fokuserar på arbetstagarens lojalitet med arbetsgivaren och 

inte det omvända. Det görs heller inga anspråk på att beskriva lojalitet i andra relationer än de 
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organisationsbundna (dvs. familjelojaliteter, etiska lojaliteter m.m.) Till sist ska man kanske 

påpeka att denna uppsats är en kvalitativ studie bestående av några få djupgående intervjuer 

och således inte kan vara statistiskt generaliserbar på samma sätt som t.ex. kvantitativa 

uppsatser. Samtidigt får det inte glömmas att det även i kvalitativa studier krävs en form av 

analytisk genrealiserbarhet för att uppsatsen överhuvudtaget ska ha en relevans för 

forskningsfältet. 

1.2 Syfte 

   Syftet med denna uppsats är att studera hur formell, professionell och känslomässig lojalitet 

upplevs och tar sig till uttryck hos respondenter inom två olika organisationsformer. Ett vidare 

syfte är att undersöka skillnaden i lojalitetsuppfattning mellan respondenterna i de olika 

organisationerna i den mån sådan skillnad förekommer. 

2. Teori och tidigare forskning  

It is easier for a man to be loyal to his club than to his planet; the bylaws are shorter,  

and he is personally acquainted with the other members.  

 Elwyn Brooks White 

 

    Lojalitet är som sagt ett mångtydligt begrepp, och har beskrivits både som total tillgivenhet 

till någon typ av objekt (Corvino 2002), och som engagemang att ta till sig omgivningens 

attityder och idéer (Steib 2006). I förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare finns dock 

en mer konkret lojalitetsplikt som regleras av rättspraxis och allmänna principer i arbetsrätten 

och bl.a. innebär att arbetstagaren ska tillgodose arbetsgivarens intresse genom att sköta sitt 

jobb, inte bedriva någon konkurrerande verksamhet, och inte avslöja hemliga uppgifter. 

(Nationalencyklopedin). Det finns enligt samma praxis även begränsade möjligheter att 

kritisera arbetsgivaren offentligt (t.ex. i olika typer av media), dessa möjligheter skiljer sig 

dock mellan privat och offentlig sektor då det inom den offentliga sektorn råder 

efterforskningsförbud som innebär att det inte är tillåtet att forska i varifrån den kritiska 

informationen kommer. (Yttrandefrihetsgrundlagen & Tryckfrihetsförordningen). För 

privatanställda går lojalitetsplikten mot arbetsgivaren dock före yttrandefriheten och man får 
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t.ex. inte utan vidare framföra kritik som kan skada arbetsgivarens verksamhet. Detta är den 

rättsliga ramen som reglerar lojaliteten mellan arbetstagare och arbetsgivare, denna uppsats 

har dock för syfte att studera lojalitet i organisationernas vardag och tar därför sikte på mer 

vardagliga lojalitetsdefinitioner och dess uttryck.  

2.1 Lojalitetsformerna  

   Många teorier om lojalitet /organizational commitment diskuterar olika former av lojalitet, 

oftast handlar det om två olika lojalitetsformer som sätts mot varandra. Ahrne & Papakostas 

(2002) pratar t.ex. om känslomässig och professionell lojalitet. Även Trollestad (2000) tar upp 

den känslomässiga lojaliteten (som han dock kallar för genuin) men emot den sätter han inte 

den professionella utan den formella lojaliteten. 

   De som sammanfattar dessa tre under olika benämningar och i olika konstellationer 

förekommande lojalitetsformer är Allen & Mayer (1996) som i sin kvantitativa studie 

presenterar en tredimensionell modell för lojalitet som delvis ligger till grund för 

definitionerna i denna uppsats. Three-dimensional model of organizational commitment består 

av continuance-, normative- och affective commitment. Författarna påpekar dock att dessa tre 

lojalitetstyper existerar parallellt och uppleves samtidigt om ändock i olika grad (ibid.)   

   Jag har i denna uppsats valt att utifrån övrig teori översätta Allen & Mayers begrepp till 

formell-, professionell- och känslomässig lojalitet samt tolka dessa utifrån såväl den aktuella 

teorin som studiens syfte. 

2.1.1 Formell lojalitet (continuance commitment) 

   Allen & Mayer (1996) beskriver den formella lojaliteten som en kostnadsavvägning för den 

enskilde, dvs. att man stannar i sin organisation och följer dess regler och normer för att det 

kostar mer att göra det motsatta – som t.ex. att bryta mot reglerna och riskera att bli uppsagd. 

Formell lojalitet innebär således att arbetstagaren gör det som krävs för att minimera 

kostnaderna och följaktligen ställer upp för att den måste. 

   En annan aspekt av det hela handlar om skyldigheter – enligt Steib (2006) måste den 

anställda vara lojal mot organisationen då individens och organisationens värderingar 

återspeglas i varandra och strävar efter en gemensam lojalitetsgrund, den anställde är således 

skyldig att utföra handlingar för sin arbetsgivare som inte skulle ha utförts av en extern och 

objektiv samarbetspartner. Steib (2006) tar dock i samma artikel själv upp och diskuterar en 

annan uppfattning tillhörande Duska & Duska (2003) som anser att arbetstagaren inte har 
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någon skyldighet att vara lojal mot sin organisation då denna överhuvudtaget inte utgör något 

lojalitetsobjekt. Duska & Duska (2003) menar istället att handlingar bara kan ses som lojala 

om en uppoffring begås utan förväntan av belöning och sådana handlingar förekommer i regel 

inte i relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare (ibid.).  

   Också Segerpalm (2003) beskriver den formella lojaliteten som något individen utövar av 

praktiska skäl som tvång eller rädsla, han menar även att denna typ av lojalitet är bräcklig och 

riskerar att brytas om förhållandena ändras. Något som man med en hänvisning till Neumanns 

& Morgensterns (2004) spelteori kanske skulle kunna se som en omdisponering av kostnader. 

2.1.2 Professionell lojalitet (normative commitment) 

   Den professionella lojaliteten kännetecknas enligt Allen & Mayer (1996) av den anställde 

individens pliktkänsla mot sin arbetsgivare. Professionell lojalitet innebär följaktligen att den 

anställde ställer upp för att den borde. 

   Även i detta fall handlar det om skyldigheter, professionell lojalitet bygger på ett 

engagemang hos den anställda, ett engagemang som har sin grund i ovannämnda pliktkänslan. 

Appelbaum (1992) menar att det har skett en förändring i lojalitetsriktning över tid och att den 

lojaliteten som arbetstagaren tidigare riktade mot personer i liknande positioner (och således 

mot yrket i sig) nu riktas mot organisationen man arbetar inom. Detta synsätt blir dock 

motsagt av bl.a. Ahrne & Papakostas (2002) som menar att losskoppling och försvagade band 

mellan människor och organisationer (som bl.a. tar sig till uttryck genom den allt växande 

bemanningssektorn) får till följd att lojaliteten blir allt mer professionell och riktad mot själva 

yrket än mot företaget där man är inhyrd och kanske inte stannar så länge. 

   Ett annat sätt att betrakta den professionella lojaliteten är genom det psykologiska 

kontraktet. Isaksson (2001) menar att psykologiska kontrakt reglerar hur arbetstagare och 

arbetsgivare i sin relation upplever och tolkar de villkor och förväntningar som detta 

relationsutbyte skapar. Enligt Isaksson har det under de senaste decennierna skett en 

förskjutning där det formella anställningsavtalet får lämna allt mer plats åt individuella 

framförhandlande avtal. Detta leder i sin tur till att de psykologiska kontrakten baserade på de 

enskilda parternas tolkningar av avtalet får allt större betydelse (ibid.) Vidare menar Isaksson 

att hittillsvarande forskning framförallt koncentrerat sig på arbetstagarens upplevelse att 

arbetsgivaren brutit kontraktet – de flesta arbetstagare verkar någon gång känt sig svikna av 

att ledningen på något sätt brutit det psykologiska kontraktet, något som dessutom tycks bli 

allt vanligare i de senaste decenniernas föränderliga arbetsliv (ibid). Dessa förändringar har 

lett till en generell försämring gällande t.ex. anställningstryggheten och påverkar antagligen 
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arbetstagarnas tillit till arbetsgivare och således i förlängningen även skyldigheterna den 

enskilde anser sig ha gentemot organisationen. Låg lojalitet är en vanlig reaktion hos 

arbetstagare som anser sitt psykologiska kontrakt vara brutet (ibid.)  

   Man skulle i detta sammanhang kunna se Isakssons (2001) psykologiska kontrakt som en 

vidareutveckling av Goldthorpes (2000) teori. Goldthorpe (2000) som tillämpar ett 

weberianskt synsätt på arbetsmarkanden menar att social klass hänger ihop med de kontrakt vi 

med utgångspunkt i våra resurser kan ingå. Han anammar en modell där social makt handlar 

om fördelning av egendom/resurser. Goldthorpe (2000) ser klasskillnader bland löneanställda 

som en följd av förhållandena – knapphet och kontroll. Det är således en fråga om hur 

svårersättlig och svårkontrollerad den anställda är för arbetsgivaren. Koppling till lojalitet är 

kanske inte så påtaglig men ändock ganska viktig – en anställd som är svår att ersätta och vars 

arbetsinsats är svårkontrollerad och svårmätt behöver på ett eller annat sätt vara lojal för att 

överhuvudtaget utföra sitt jobb. För att återknyta till Isaksson (2001) kan Goldthorpes (2000) 

synsätt i en sådan tolkning möjligtvist innebära att en anställd som upplever sin tjänst 

svårkontrollerad även kan ha högre förväntningar på sin arbetsgivare och således göra en 

annorlunda tolkning av sitt avtal än den lättkontrollerade anställde. 

   Problemet med Goldthorpes (2000) synsätt är dock det kan finnas en ömsesidighet inbyggd 

i modellen s.k. bilateralt beroende – då arbetsgivaren i vissa fall är lika oersättlig för den 

anställde som denne är för arbetsgivaren. Till exempel kan arbetstagaren ibland besitta viss 

företagsbunden kunskap (exempelvis i ett specifikt datasystem) som gör denne arbetstagare 

värdefull för den aktuella arbetsgivaren samtidigt som kunskapen i frågan är mer eller mindre 

värdelös utanför organisationens väggar.  

2.1.3 Känslomässig lojalitet (affective commitment) 

   Den känslomässiga lojaliteten definierar Allen & Mayer (1996) som arbetstagarens 

identifikation med organisationen, en emotionell anknytning som får individen att engagera 

sig i företaget. Känslomässig lojalitet innebär helt enkelt att den anställde ställer upp för att 

den vill. 

   Även Trollestad (2000) beskriver denna lojalitetsform som en attityd av känslomässig 

hängivenhet och identifikation med organisationen, han kallar det för en aktiv lojalitet där 

individerna är villiga att ge något av sig själva för att bidra till organisationens välbefinnande, 

till skillnad från passiv lojalitet där man endast gör vad man måste eller borde. Mowday m.fl. 

(1982) menar att lojalitet är ett fenomen som utvecklas över tid och börjar antingen med ett 

beteende som leder till en attityd eller en attityd som leder till ett beteende. Den 
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känslomässiga lojaliteten tar som sagt sitt ursprung ur en attityd (den ovannämnda attityden 

av känslomässig hängivenhet) samtidigt som de övriga lojalitetsformerna tar sikte på 

beteendemässiga handlingar och deras förutsägbarhet (Trollestad 2000). 

   Mowday m.fl. (1982) definierar i sin tur den aktiva lojaliteten (organizational commitment) 

som styrkan av individens identifikation med organisationen.  Mowday m.fl. (1982) menar att 

denna styrka regleras av tre faktorer – arbetstagarens tro på organisationens mål och 

värderingar, dennes vilja att göra en insats för sin organisation, samt viljan att stanna kvar och 

förbli medlem av organisationen (ibid.).  

   Även Staw & Salancik (1977) menar att arbetstagarens lojalitet mot organisationens mål 

påverkar dennes arbetsinsats. Den känslomässiga lojaliteten med en organisation eller en 

arbetsgrupp medför även att individen är mer villig att godta dess normer, och i de fall 

konflikter uppstår mellan dessa normer och samhällets allmänna eller individens enskilda 

värderingar kommer en arbetstagare med hög lojalitet enligt Randall (1987) att i första hand 

se till organisationens vilja. 

2.2 Forskningsfrågor  

Utifrån ovanstående teori och avgränsningar har jag brutit ner mitt syfte i följande 

forskningsfrågor: 

 Hur upplever respondenterna sin formella lojalitet? 

 Hur upplever respondenterna sin professionella lojalitet? 

 Hur upplever respondenterna sin känslomässiga lojalitet? 

Dessa tre frågor tar fasta på var sin lojalitetsform och ger möjlighet att jämföra 

respondenternas svar med varandra för att kunna besvara på den fjärde frågan: 

 Skiljer sig ovannämnda upplevelser bland respondenter i de olika organisationerna och 

hur tar sig denna skillnad i sådant fall till uttryck? 
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3. Metod och data  

3.1 Bakgrund och urval 

   Studien bygger på sex semistrukturerade djupintervjuer (á 30-40 minuter) varav tre är 

genomförda med medarbetare i ett privat företag och tre på en statlig myndighet. Valet av två 

olika organisationstyper är medvetet och ger möjlighet att utifrån syftet jämföra hur 

sambanden mellan de undersökta lojlalitetsformerna skiljer sig åt mellan respondenter i dessa 

organisationer.  

   Organisationerna där intervjuerna genomförts är ett företag inom telekombranschen (i 

fortsättningen – företaget) och en myndighet inom rättsväsendet (i fortsättningen – 

myndigheten). Av etiska skäl och med hänsyn till respondenternas anonymitet kommer det 

inte förekomma några företagsnamn i uppsatsen. Det ska dock nämnas att alla 

intervjupersoner ägnar sig åt någon form av administrativt arbete
2
 och sitter i stora 

kontorsbyggnader (över 100 människor i samma byggnad).   Då lojalitet som nämnts i 

teoridelen har tendenser att utvecklas över tid var det ett grundläggande urvalskriterium att 

alla intervjupersoner har arbetat i sina organisationer i flera år och är tillsvidareanställda. 

Dessutom var det av vikt att ingen av respondenterna skulle ha något eget personalansvar då 

chefsställning genererar lojalitetsförhållande som ligger utanför uppsatsens avgränsningar.  

  Urvalet har varit en blandning mellan tillgänglighetsurval och snöbollsurval där jag genom 

bekantskap fått tillgång till de nämnda organisationerna och sedan frågat personer som 

motsvarade ovanstående kriterier om dessa kunde tänka sig delta i studien eller kände någon 

annan som passade att göra det. För att kunna garantera respondenterna anonymitet även 

gentemot sin arbetsgivare kommer varken deras kön eller ålder
3
 att anges i uppsatsen, dessa 

egenskaper har för övrigt inget egenvärde för analysen. 

                                                 

2 Intervjupersonerna i myndigheten har titeln sekreterare medan de i det privata företaget är handläggare. 

 

3 Det ska dock påpekas att medelåldern för anställda inom det privata företaget är ca. 25-30 år medan 

den i myndigheten ligger på ca. 40 år, intervjupersonernas ålder är blandad men medelåldern motsvarar 

den i respektive organisation. 
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3.2 Tillvägagångssätt  

   Som ovan nämnts bestod datainsamlingen av semistrukturerade intervjuer, intervjuerna 

genomfördes i enighet med Langemars (2008) kvalitativa metod. Innan varje intervju 

informerade jag respondenterna om studiens syfte och hur intervjun skulle gå till. 

Respondenterna informerades självklart även om att deltagandet var frivilligt, att alla svaren 

behandlas konfidentiellt och endast ska användas till denna studie samt att deltagarnas 

identitet inte kommer att kunna utläsas från den färdiga rapporten. Intervjuerna genomfördes i 

enskilda rum i respektive organisations lokaler. Med respondenternas tillstånd spelades alla 

intervjuer in. 

   Intervjuguiden (bilaga) har i enlighet med Kvale (1997) utformats tematiskt, där 

forskningsfrågor utgör de teman som ligger till grund för de övriga frågorna i guiden. Det bör 

påpekas att denna guide är väldigt detaljerad och har inte följts slaviskt under intervjuerna då 

varje intervjusituation har haft sin egen dynamik. Syftet med att ha en så detaljerad guide har 

istället varit att underlätta den tematiska struktureringen vid transkribering och analys. 

3.3 Metodologiska ställningstaganden  

   Utgångspunkten i denna studie är subjektivistisk och kvalitativ. Enligt både Langemar 

(2008) och Aspers (2007) är kvalitativ metod lämplig att använda sig av då man vill studera 

innehållet i människors livsvärld, så som tankar, känslor, reflektioner m.m. Då syftet med 

studien är att undersöka människors upplevelser av ett visst fenomen ter sig semistrukturerade 

intervjuer som en lämplig metod. Observationer kan inte besvara de aktuella 

frågeställningarna då det inte är ett beteende som denna uppsats har för syfte att studera. Inte 

heller enkäter är lämpliga i sammanhanget då enkätfrågor sällan kan ge lika ingående och 

uttömmande beskrivningar som en intervju, dessutom ger den kvantitativa metoden liten eller 

ingen möjlighet att följa upp respondenternas svar med följdfrågor. 

   Studien är både teori- och empiristyrd då jag jämför de empiriska resultaten med teori och 

tidigare forskning. Synsättet är dock enligt Aspers (2007) definition induktiv dvs. slutsatserna 

dras utifrån empirin för att sedan jämföras med teori och inte tvärtom.  Utgångspunkten är 

hermeneutisk på så sätt att tolkningen av intervjupersonernas svar är centralt och det finns 

således ingen strävan efter någon absolut sanning. Hur tolkningen görs är dessutom färgad av 

både teori och min egen förförståelse.  
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   Urvalet i sig är också ett ställningstagande. Jag har medvetet valt att gå genom mitt sociala 

nätverk istället för att ta kontakt med organisationer jag inte hade någon anknytning till. 

Skälet till detta är jag på en okänd organisation förmodligen hade behövt vända mig till någon 

i ledningsposition och få intervjupersonerna tilldelade av chef eller personalavdelning, men då 

ämnet för studien just är lojalitet mot arbetsgivaren kan det vara olämpligt att låta 

representanter för arbetsgivaren välja intervjupersoner.  

   Vad gäller antalet intervjuer menar Langemar (2008) att antalet deltagare bör bestämmas 

under studiens gång beroende på hur uttömmande och rik information man får (dvs. beroende 

på när mättand uppnås). Jag har dock av tidsskäl i förhand bestämt att endast göra sex 

intervjuer, vilket kan ha lett till att jag missat relevant information. Även det faktum att jag 

varken anger kön eller ålder på mina respondenter kan vara till nackdel för analysen. Detta är 

dock ett etiskt ställningstagande som grundar sig på Vetenskapsrådets riktlinjer om samtycke 

och konfidentialitet (Gustafsson m.fl. 2004) – lojalitet är ett känsligt ämne och då uppsatsen i 

sig är offentlig måste jag garantera mina intervjupersoner anonymitet mot alla inklusive inte 

bara arbetsgivaren utan även varandra. I motsatta fall ökar risken att förlora 

intervjupersonernas samtycke eller få oärliga svar.  

4. Resultat och analys  

                                                                                      Loyalty is still the same,  

whether it win or lose the game;  

                                                                                      true as a dial to the sun,  

                                                                                                 although it be not shined upon. 

 Samuel Butler  

 

   Det första jag efter genomförandet av intervjuerna kunde konstatera var att alla mina 

respondenter på sätt och vis var lojala mot sina arbetsgivare. Vilket – om man ska anamma 

Allen & Mayers (1996) modell – inte är så konstigt då den i sig är så gott som heltäckande. 

De olika lojalitetsformerna sammantaget täcker in grunderna till i princip allt agerande en 

anställd kan företa mot sin arbetsgivare. Samtidigt är de beteenden eller uppfattningar som 

inte härrör ur en enskild lojalitetsform oftast följden av en konflikt mellan dessa former.  
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4.1 Formell lojalitet  

   Formell lojalitet grundar sig – som nämnts i teoridelen – på ömsesidiga skyldigheter mellan 

anställd och arbetsgivare. Mina intervjufrågor i denna del hade till syfte att skapa en bild av 

respondenternas uppfattning om deras organisation som en helhet, liksom av de formella 

reglerna och benägenheten att följa dessa.  Alla respondenterna i företaget och två av tre på 

myndigheten upplevde sig vara en del av organisationen – även om de på myndigheten var 

något mer osäkra på sina svar. Samtidigt uppgav alla sex att de aldrig någonsin skulle prata 

negativt om sin arbetsgivare med utomstående vare sig i sociala medier eller i vanliga samtal. 

Fem av sex menade att de inte ens skulle prata med sina vänner – om det råkade finnas 

missnöje så ventilerade man inte sådant utanför arbetet annat än med sina alla närmaste dvs. 

familjen. Detta är en ganska medveten form av formell lojalitet då alla intervjupersonerna var 

överens om varför de inte kunde tänka sig att klaga på sin arbetsgivare offentligt – det var ett 

illojalt beteende som inte var godtagbart. Ett sådant synsätt kan på sätt och vis härledas ur 

Steibs (2006) teori om att organisationens och individens värderingar återspeglas i varandra. 

Som en följd av den gemensamma lojalitetsgrunden tar enskilda arbetstagare för givet att ett 

visst beteende (i detta fall – att kritisera arbetsgivaren offentligt) är illojalt och otillåtet. Även 

i de fall där missnöjet med arbetsgivaren är befogat föredrar man således att hålla den inom 

gruppen – något man samtidigt inte anser lika nödvändigt då samma missnöje riktas mot en 

extern samarbetspartner. En annan aspekt av den formella lojaliteten handlar om 

arbetstagarens skyldighet att följa arbetsgivarens regler. Alla intervjupersoner godtog 

arbetsgivarens rätt att stifta och ändra både officiella och inofficiella regler, även om 

respondenterna på myndigheten uppgav att de inte alltid var helt på de klara med vissa reglers 

syfte. Dessa ifrågasattes dock inte utåt utan diskuterades inom gruppen för att sedan följas 

med motiveringen att ”det bara är så”. 

   Även om det ovanstående som sagt delvis bekräftar Steib (2006), är också Duskas & 

Duskas (2003) teori om att en organisation överhuvudtaget inte kan utgöra något 

lojalitetsobjekt intressant i sammanhanget. När jag frågade en av respondenterna på 

myndigheten om denne ansåg sig vara lojal mot sin arbetsgivare blev svaret – ”hur är man 

lojal mot en statlig myndighet?”. Duskas & Duskas (2003) uppfattning är att man helt enkelt 

inte är det – för att handlingar ska ses som lojala krävs det enligt Duska & Duska (2003) en 

uppoffring utan förväntan av belöning. När arbetstagare följer arbetsgivarens regler gör de det 

för att få ut sin lön och inte riskera sin anställning. Om man drar Goldthorpes (2000) teori ett 

steg längre skulle man kanske kunna se det som att arbetsgivare – i brist på möjlighet till 
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oavbruten kontroll av sina arbetstagare – istället ”köper” deras lojalitet. Således finns det 

alltid en underliggande förväntan på belöning inom denna typ av lojalitet som inte riktar sig 

mot människor utan endast mot opersonifierade organisationskoncept. 

   Ett annat mått på den formella lojaliteten kan vara arbetstagarens benägenhet att stanna eller 

lämna sin arbetsgivare. Fyra av mina sex respondenter uttalade avsikten att stanna på sin 

nuvarande arbetsplats över tid, anledningarna till detta varierade. Medan respondenterna som 

tänkte stanna i företaget menade sig vilja göra detta ”för att utvecklas inom organisationen” 

eller för att de ansåg sig ”funnit sig själva” motiverade de på myndigheten sitt beslut med att 

”jag har väl redan passerat bäst före datum” och ”vem vill ha en småbarnsförälder som 

jobbar deltid”. Här blir återigen Goldthorpes (2000) modell intressant i sammanhanget, eller 

snarare det tillhörande problemet som det inbyggda bilaterala beroendet innebär – 

myndighetsrespondenternas lojalitet kan i detta fall grunda sig i ett beroende som den 

anställda känner inför sin arbetsgivares förmodade oersättlighet. 

   Intentionerna att stanna till trots uppgav fyra av sex intervjupersoner att de under 

anställningstiden hade sökt annat arbete utanför sin nuvarande arbetsgivare, en femte hade 

sökt in på en utbildning. Samtidigt menade alla dessa fem att deras försök att söka sig någon 

annanstans inte berodde på något direkt missnöje med arbetsgivaren eller stark vilja att 

komma därifrån. Snarare handlade det om ett intresse för möjligheten att ”komma vidare” 

eller som en av respondenterna utryckte sig – ”bara på kul”. Detta kan kanske knytas tillbaka 

till Segerpalm (2003) som menar att den formella lojaliteten endast utövas av praktiska skäl 

och riskerar att brytas när förhållandena ändras. I detta fall kan det betyda att man är lojal med 

en viss organisation så länge man inte har några andra möjligheter, men då man på allvar får 

det där jobbet som man från början bara sökte ”på kul” riskerar den bräckliga formella 

lojaliteten till den nuvarande arbetsgivaren att brytas.  

4.2 Professionell lojalitet  

   Den professionella lojaliteten handlar bl.a. om pliktkänsla och arbetsmoral, i denna del var 

jag främst ute efter att granska intervjupersonernas upplevelse av yrket och det psykologiska 

kontraktet som den genererar. Alla intervjupersonerna uppgav att de kände någon form av 

samhörighet med andra människor i samma yrke och fyra av sex (två i vardera organisation) 

var med i facket. De flesta uppgav sig ha någon form av yrkesstolthet även om det på 

myndigheten fanns ett missnöje med titeln ”sekreterare” som enligt två av respondenterna inte 

tillräckligt ansågs återspegla de verkliga arbetsuppgifterna. 
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   En central fråga i denna del var hur svårkontrollerad respondenterna upplevde sin 

arbetsinsats vara för överordnade. Svaret blev att alla tre respondenterna på myndigheten 

ansåg sin arbetsinsats vara svårkontrollerad medan de på företaget menade sig vara tämligen 

lätta att kontrollera (något som även gjordes formellt genom t.ex. statistik). Om man här 

tillämpar Goldthorpes (2000) syn skulle slutsatsen förmodligen bli att de svårkontrollerade 

myndighetsanställda borde få ett högre incitament/belöningar för sina arbetsinsatser än de 

lättkontrollerade företagsanställda. Det kan vara just förväntningarna på detta ”förhöjda 

incitament” som ligger till grund för det faktum att respondenterna på myndigheten verkade 

vara besvikna och anse sitt psykologiska kontrakt brutet i mycket större utsträckning än de 

övriga tre. Ingen av respondenterna på företaget kände sig besviken på sin organisation 

samtidigt som alla intervjupersoner i myndigheten uppgav sig vara besvikna över en och 

samma sak – att inte värderas tillräckligt av arbetsgivaren – ”att ses som ett nödvändigt ont” – 

som en av respondenterna beskrev det. Nu är visserligen mitt urval ganska litet för att dra 

några generella slutsatser. Det är dock tydligt att de psykologiska kontrakten – i vart fall bland 

mina intervjupersoner – upplevs som brutna i mycket större utsträckning på myndigheten än 

vad de gör i företaget. Bristen på kontroll kan vara en av anledningarna till att 

intervjupersonerna på myndigheten helt enkelt inte känner sig sedda, alla tre menar för övrigt 

att deras arbetsinsats de facto går att kontrollera (även om det är svårt) men att det i praktiken 

inte görs. Om man ska tillämpa Isakssons (2001) tankegång borde följden av ovanstående bli 

att tilliten till arbetsgivaren och skyldigheterna mot denne är lägre för respondenterna inom 

myndigheten då dessa ju har fått sitt psykologiska kontrakt brutet. Detta är dock inte något jag 

fick bekräftat av mina respondenter, tilliten till arbetsgivaren (i form av bl.a. förväntningar) 

verkade visserligen vara lägre bland intervjupersonerna på myndigheten, dock tenderade 

dessa att samtidigt ta sina skyldigheter på större allvar än respondenterna i företaget. På 

frågan om huruvida man vara beredd att arbeta övertid svarade alla myndighetsrespondenter 

att detta gjordes kontinuerligt, de var även överens om anledningen – man jobbar över för att 

”jobba undan” och man ”får inte så mycket för det”. Även i företaget förekom det en del 

övertidsarbete men respondenternas skäl till att ställa upp varierade (för en handlade det t.ex. 

enbart om pengar och för en annan om att hjälpa sin arbetsgrupp). På myndigheten verkade 

det däremot (så vitt jag kan dra slutsatser av mina tre intervjuer) snarare vara regel än 

undantag att arbeta över – om det fanns mycket att göra förväntades man helt enkelt stanna 

och göra det. Det kan i sammanhanget vara värt att påpeka att myndigheten till skillnad från 

företaget tillämpar flextid – något som ökar risken för obetald övertid då arbetsdagen inte är 

normerad. Alla respondenterna på myndigheten uppgav sig ha mer övertid än vad de tog ut 
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som flextid. En sådan självuppoffrande inställning till arbetet där man mer eller mindre jobbar 

över gratis trots att man inte är nöjd med det psykologiska kontraktet kan onekligen te sig lite 

konstig.  Den går bl.a. tvärt emot Duskas & Duskas (2003) teori om omöjlighet till uppoffring 

utan förväntan till belöning i en arbetsgivarrelation. Det finns dock en liten detalj som manar 

till eftertanke – jag fick nämligen den uppfattningen att dessa människor varken jobbar över 

av hänsyn till arbetsgivaren eller till varandra – de jobbar över i hänsyn till sitt yrke. De anser 

helt enkelt att denna övertid är en del av deras tjänst och tar den för givet. Deras lojalitet är i 

det här fallet inget annat än en typ av arbetsmoral. Detta kan relateras till Ahren & Papakostas 

(2002) teori om losskoppling och försvagade band, här handlar det visserligen inte om något 

bemanningsföretag men väl en stor hierarkisk organisation med liknande tendenser till 

inplacering av sina anställda.  Ett annat faktum som kan härledas till detta är att 

respondenterna på myndigheten uppgav sig vara rädda att göra fel i mycket större 

utsträckning än de i företaget. Samtidigt som de på företaget menade att ”det mesta går att 

lösa” och ”det är så man lär sig”, sa de på myndigheten att man ”får ju jävligt mycket skit 

om man gör fel” och ”det blir det ett jädra liv”, även begreppet ”tjänstefel” kom upp i 

sammanhanget.   

4.3 Känslomässig lojalitet 

   Det centrala för den känslomässiga lojaliteten är identifikationen – den emotionella 

anknytningen till arbetsplatsen och arbetsgivaren. I denna del var jag mest ute efter att ta reda 

på hur mina respondenter kände för sin organisation och sin arbetsgrupp. Eftersom 

identifikationen med arbetsgivaren oftast har sin början i en identifikation med den närmaste 

chefen, var jag intresserad av hur intervjupersonerna uppfattade denne. Det visade sig att alla 

respondenterna på företaget upplevde sina närmaste chefer som kollegor medan de tre på 

myndigheten genomgående såg dessa som en del av ledningen. Följden blev att de första tre 

inte uppgav sig ha några problem att vända sig till sin närmaste chef om de upplevde att något 

var fel, de kände även att de fick gehör för sina eventuella klagomål. Intervjupersonerna på 

myndigheten å andra sidan drog sig för att gå till chefen bl.a. ”för att det kan slå tillbaka på 

en själv” istället valde man att prata med varandra inom arbetsgruppen ”för att prata av sig 

och få lite moraliskt stöd från andra i samma sits”. Trots denna känslomässiga koppling som 

gemensamma orättvisor har en tendens att skapa när man delar dem med varandra, umgicks 

ingen av myndighetsrespondenterna med sina kollegor privat. Intervjupersonerna i företaget 

däremot uppgav att ”vi har kul ihop” och ”umgås på fritiden många av oss” och även den av 
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dem som ansåg sig själv vara måttligt social menade att ”jag är trots det 150 gånger mer 

social här än vad jag varit på mina tidigare arbetsplatser”. Kontentan med hänsyn till 

ovanstående är att det i företaget verkar finnas en bättre grund för det Trollestad (2000) kallar 

för aktiv lojalitet, än vad det finns på myndigheten. Det lilla urvalet i denna uppsats gör det 

svårt att avgöra huruvida lojaliteten i företaget faktiskt är mer aktiv än den på myndigheten. 

Jag vill dock återknyta till det som sagts förra avsnittet – jag upplever 

myndighetrespondenternas lojalitet som mer knuten till yrket. Med hänvisning till Trollestad 

(2000) skulle denna lojalitet (hur självuppoffrande den än är) snarast betraktas som passiv då 

det primära syftet med arbetsinsatsen mer handlar om att agera utefter en roll än att bidra till 

organisationens välbefinnande. Detta synsätt kan även kopplas till Mowday m.fl. (1982) som 

menar att den aktiva/känslomässiga lojaliteten handlar om en attityd som leder till ett 

beteende. I fallet med mina myndighetsrespondenter är dock förhållandena de motsatta – 

deras beteende (exempelvis att ständigt jobba över) kan i förlängningen leda till en attityd (att 

det tas för givet). Således handlar det inte om någon egentlig känslomässig hängivenhet, utan 

är snarare att betrakta som en rationalisering bygd på ett tillstånd av s.k. kognitiv 

dissonansreducering. En kollision mellan erfarenheter och förväntningar som rättfärdigas 

genom en attitydförändring.  

   Något annat som kan påverka den känslomässiga lojaliteten är konkurrens, konkurrens 

mellan olika grupper kan leda till en ökad känslomässig lojalitet inom gruppen medan 

konkurrens mellan enskilda personer i gruppen ibland kan leda till motsatsen. Som jag 

nämnde i förra avsnittet, uppgav respondenterna i företaget att det fanns en bred statistik över 

deras arbetsinsatser, något som rent tekniskt borde öppna upp för konkurrens. Dock uppgav 

alla tre respondenter att de inte kände av någon större konkurrens, i vart fall inte in någon 

negativ bemärkelse, däremot menade de att insatser utöver det vanliga uppmärksammades och 

premierades. Intervjupersonerna på myndigheten uppgav däremot att konkurrensen (den 

svårkontrollerade arbetsinsatsen till trots) var ganska utbredd, både mellan arbetsgrupper och 

enskilda individer. Denna konkurrens gick enligt intervjupersonerna ut på att ”alla hela tiden 

måste tala om hur mycket de har att göra”, ”visa sig duktiga” och ”påpeka att någon annan 

gör fel eller för lite”. Möjligtvis kan denna konkurrens bygga på en vilja att visa upp sig som 

i sin tur kan härledas ur just den vaga kontrollen.  

   En annan aspekt av den känslomässiga lojaliteten som nämnts i teoridelen tas upp av Staw 

(2003) och behandlar individens vilja att stå bakom sin arbetsgivare i de sammanhang där 

konfliktsituationer uppstår. Alla sex respondenterna var ganska eniga på den punkten att de 
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kunde stå bakom arbetsgivaren så länge de själva tyckte att dennes agerande var berättigat. De 

valde således organisationens normer framförs samhällets men inte framför sina egna.  

5. Diskussion  

You've got to give loyalty down, if you want loyalty up.  

Donald Thomas Regan 

 

5.1 Diskussion kring forskningsfrågorna  

   Forskningsfrågorna i denna uppsats behandlade de olika lojalitetsformerna. Syftet var att se 

hur dessa upplevdes av respondenterna samt om det i detta avseende fanns någon skillnad 

mellan intervjupersoner i en statlig och en privat organisation.  

   Efter sammanställning och analys kan man konstatera att alla respondenter upplevde någon 

sorts formell lojalitet, alla intervjupersoner följde arbetsgivarens regler och ingen av dem 

kunde tänka sig att kritisera denne offentligt. Allmänt uppfattades dessa normer som 

självklara i relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Normerna togs därför för givet 

utan att ifrågasättas. Det man möjligtvis kan diskutera är huruvida den formella lojaliteten 

överhuvudtaget är en lojalitet i ordets rätta bemärkelse – eller om det egentligen bara är fråga 

om socialt samspel. Det finns många (både skrivna och oskrivna) vedertagna regler och 

normer i vårt samhälle som vi varje dag följer utan att tänka efter – som att betala för sig i 

affären eller bara att stå i kö. Att ställa sig i kö är ju knappast en handling som härrör ur en 

medveten lojalitet mot människorna framför – på samma sätt kan man tänka sig att den 

formella lojaliteten inte härrör ur något lojalt tänkande, utan snarare bara är en rutin – en följd 

av vår samhällsuppbyggnad – en samling institutionaliserade normer. 

   När det gäller den professionella lojaliteten visade det sig att denna upplevdes starkare av 

intervjupersonerna på myndigheten än i företaget. Detta trots att myndighetsrespondenterna 

ansåg sitt psykologiska kontrakt vara brutet. En möjlig förklaring till detta kan vara att det 

verkar existera en diskrepans mellan yrkesuppfattning på och utanför myndigheten. Mina tre 

statliga intervjupersoner uppgav nämligen allihop att en hänvisning till deras arbetsplats och 

position oftast mötte beundran och intresse hos utomstående, ”hemma” i sin organisation var 
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de däremot längst ner i en hierarki utan några möjligheter till utveckling. Denna diskrepans 

kan enligt min uppfattning skapa en form av professionell lojalitet som grundar sig i en 

ständig önskan att i sitt yrke bli bekräftad även av arbetsgivaren. Anledningen till att dessa 

människor upplevde sitt psykologiska kontrakt vara brutet låg ju för övrigt just i det faktum 

att de kände sig undervärderade på sin arbetsplats. Man kan fundera på vad som skiljer de 

privata och statliga respondenterna åt i detta avseende. Jag fick nämligen inte bilden av att 

intervjupersonerna i företaget hade bättre arbetsförhållanden än de på myndigheten – snarare 

tvärtom, ändå kände sig de på myndigheten besvikna. En möjlig förklaring kan återigen 

kopplas till den ovan beskrivna diskrepansen i yrkesuppfattning. Det psykologiska kontraktet 

består som bekant av förväntningar – om mina myndighetsrespondenter upplever att deras 

yrke värderas högre utanför organisationen än i den, så kännetecknade det förmodligen även 

deras förväntningar vid anställning. Företagsrespondenternas arbetsposition kan å andra sidan 

tendera att uppfattas ha lägre prestige, vilket kan återspeglas i att dessa vid det psykologiska 

kontraktets ingående (dvs. anställningen) inte hade lika höga förväntningar.  

   Med tanke på mitt knappa urval är det svårt att dra några generella slutsatser om den 

känslomässiga lojaliteten, men efter sammanställning och analys är min uppfattning ändå att 

denna lojalitetsform verkar den vara starkare hos respondenterna i företaget. Dessa 

upprätthåller till skillnad från myndighetsrespondenterna sina sociala relationer inom 

arbetsgruppen även utanför arbetstid och har dessutom en större tendens att identifiera sig 

med sina närmaste chefer. Företagsrespondenterna anser sig inte heller i samma utsträckning 

negativt drabbade av konkurrens som de på myndigheten. Man kan fråga sig vad denna 

skillnad beror på och även här kan en förklaring ligga i det som sagts i förra stycket. Som jag 

under analysen konstaterade verkar myndighetsrespondenterna känna att de inte får tillräckligt 

med uppmärksamhet i sin organisation. Deras konkurrens och vilja att ständigt visa upp sin 

arbetsinsats kan helt enkelt vara en tävling om denna uppmärksamhet – något som för övrigt 

torde vara en alternativ förklaring till all frivillig övertid. En lite annorlunda liknelse är att 

likna denna konkurrens vid förfördelade syskons konkurrens om föräldrarnas uppmärksamhet. 

   För att sammanfatta allt det ovanstående drar jag baserat på mitt urval följande slutsats: då 

den formella lojaliteten snarare är en samling institutionaliserade normer än någon medveten 

lojalitetsform, har den professionella lojaliteten en tendens att träda in där den känslomässiga 

brister. 
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5.2 Kritisk granskning  

   Detta är som sagt en uppsats med vetenskapliga anspråk, vilket gör det ytterst viktigt att 

förhålla sig kritisk till och reflektera över såväl själva resultatet som teorin och metoden som 

har lett fram till denna. Nedan tänker jag lyfta fram några aspekter som i denna studie kan 

vara problematiska.  

   Lojalitet är precis som påpekats i början ett mångtydigt begrepp, begreppsdefinitionerna i 

uppsatsen grundar sig i de teorier och tidigare forskning jag valt att utgå ifrån i detta arbete. 

Det utesluter dock inte att det finns andra definitioner som det inte tagits hänsyn till. Jag har 

valt att för mitt syfte anamma Allen & Mayers (1996) syn som urskiljer tre lojalitetstyper 

detta betyder inte att lojalitetstyperna i praktiken inte kan vara fler eller färre. Uppfattningar 

om vad som är lojalt och inte skiljer sig dessutom mellan olika länder då i vart fall en del av 

lojaliteten i arbetsgivarsammanhang härrör som konstaterat ur samhällets normer. Jag har 

försökt blanda svensk och utländsk teori i den mån det går, men man kan diskutera huruvida 

detta är tillräckligt.  

   Ett annat problem är att lojalitet är svårmätt och svåroperationaliserad begrepp, att försöka 

fånga de olika lojalitetsformerna genom intervjufrågor är inte lätt – för att överhuvudtaget 

kunna utforma några frågor måste man se lojaliteten som manifesterat i handling. Risken 

föreligger att mitt val av frågor och utformning av guiden (dvs. bedömning om vad som hör 

till vilken lojalitestyp) har varit godtycklig. Det kan till exempel finnas frågor som motsvarar 

flera lojalitetsformer på en gång och en annan typ av intervjuguide kunde möjligtvis ha 

genererat lite annorlunda svar. Lojalitet i sig är för övrigt ett ganska känsligt ämne vilket 

gjorde vissa frågor problematiska (t.ex. frågan huruvida man sökt andra jobb under pågående 

anställning) och trots att jag lovade alla mina respondenter full anonymitet så väll mot 

arbetsgivaren som mot varandra, kan jag inte vara helt säker på att de varje gång var 

uppriktiga i sina svar. Jag måste dock påpeka att min bestämda uppfattning är att de faktiskt 

var det.  

    Även mitt urval är begränsat, trots att detta är en kvalitativ studie kan man diskutera 

huruvida viss samstämmighet i svaren (t.ex. att respondenterna på myndigheten i många fall 

tenderade att ha samma uppfattningar) tillåter att vid analys dra slutsatser om myndigheten 

som arbetsplats. Ett annat möjligt problem är att jag beroende på den ovan beskrivna 

anonymitetsproblematiken medvetet har valt bort att ange intervjupersonernas kön, ålder, 

utbildning, anställningstid, exakta arbetsuppgifter m.m. vilket för läsaren gör det svårbedömt 

huruvida det kan finnas andra faktorer bakom respondenternas framkomna 
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lojalitetsuppfattning (till exempel kan den högre medelåldern bland respondenterna i 

myndigheten vara en anledning till deras uppfattning om att deras bilaterala beroende av 

arbetsgivaren).  Men då jag i detta fall inte har sett de ovanstående egenskaperna som något 

självändamål för analys har jag istället gjort mitt bästa för att vid urval försöka få till en så bra 

blandning mellan dessa som möjligt.  

   Slutligen bör det sägas att då detta är en kvalitativ, hermeneutisk studie där tolkningen av 

data är central föreligger det en risk för att min egen förförståelse kan ha haft viss inverkan på 

analysen. Detta är dock en risk som utifrån ett subjektivistiskt synsätt överhuvudtaget inte går 

att helt undvika. 

5.3 Förslag till fortsatt forskning   

   Att skapa lojalitet hos sina anställda är förmodligen varje arbetsgivares avsikt, trots det 

verkar området vara tämligen outforskat i detta avseende. Det finns visserligen studier som 

visar vad som gör människor mer eller mindre lojala generellt sett, men frågan är om det är 

tillämpbart på varje enskild organisation. Genom att prata med anställda i olika 

organisationskonstellationer kan man få fram intressanta skillnader som inte bara härrör ur 

organisationsform utan även ur andra faktorer. Det skulle t.ex. vara intressant att titta på små 

organisationer med ett tiotal anställda och en enda chef, där den känslomässiga lojaliteten 

ibland utgör en förutsättning för organisationens existens. 

   Samtidigt är alla de egenskaperna som jag i min uppsats valt att inte ta hänsyn till (som 

ålder, kön utbildning m.m.) i sig intressanta att studera ur lojalitetssynpunkt, och kan utgöra 

grund för fortsatt forskning.  

   Även andra typer av lojalitet kan vara av värde att studera i sammanhanget – framförallt är 

det då frågan om den omvända lojaliteten – arbetsgivarens lojalitet mot arbetstagaren – något 

som enligt min uppfattning alldeles för ofta glöms bort. I folkmun brukar ordet lojalitet oftast 

avse riktningen från arbetstagare till arbetsgivare, men hur påverkas denna egentligen av 

organisationens lojalitet mot sina anställda? Genererar en lojal arbetstagare en lojal 

arbetsgivare, eller är det tvärtom? Kan den känslomässiga lojaliteten bland respondenterna i 

det privata företaget vara högre än bland dem på myndigheten för att företaget helt enkelt 

visar mer lojalitet mot sina anställda? Det kanske vore av intresse att söka hitta empiriskt stöd 

för Donald Thomas Regans citat som inleder detta avsnitt.  
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Bilaga  

Intervjuguide
4
  

 

1. Formell lojalitet: 

(mot företaget, varumärke, ledningen m.m.) 

 Hur trivs du i din organisation? 

 Upplever du dig själv som en del av företaget? 

 Tycker du att du får rimliga belöningar för dina insatser (lön, förmåner, möjligheter till 

karriärutveckling men även sociala belöningar i form av uppmärksamhet t.ex. i 

personaltidning /intranät)? 

 Vad tycker du om arbetsplatsens/arbetsgivarens regler? Officiella? Inofficiella? 

 Vad har du för möjligheter att framföra ditt missnöje? 

 Berättar du om det felaktiga som du anser hända på din arbetsplats för dina vänner 

bekanta utanför företaget? Kan du tänka dig att ventilera detta i sociala medier? 

 Är du beredd att stå bakom ditt företag/ organisation/ varumärke även om 

omgivningen tycker att har gjort/gör något fel? Om du själv tycker det? 

 Har du någonsin under din anställning sökt jobb på ett annat företag? Varför /varför 

inte? 

 Har du planer på att stanna på din arbetsplats över tid? Varför /varför inte? 

 

2. Professionell lojalitet: 

(mot yrket och arbetsuppgifterna, samt människor med samma befattning) 

 Känner du någon yrkesstolthet? 

 Är du med i facket? Varför /Varför inte?  

 Känner du någon samhörighet med människor med samma befattning/arbetsuppgifter 

inom andra företag?  

                                                 

4 Denna guide är väldigt detaljerad och har inte följts slaviskt under intervjuerna, huvudteman har dock 

alltid varit desamma, sedan har jag låtit varje intervjusituation ha sin egen dynamik. Syftet med att ha en 

så detaljerad guide har istället varit att bl.a. underlätta den tematiska struktureringen vid analys. 
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 Är dina arbetsuppgifter, liksom din arbetsinsats i stort, enligt din uppfattning lätta eller 

svåra att kontrollera för din arbetsgivare? (utveckla genom följdfrågor) 

 Har du inom din befattning möjlighet till egna beslut? Har du några exempel? 

 Är du rädd att göra fel på jobbet? Varför /Varför inte? 

 Har du någonsin känt dig sviken i ditt jobb? Av vem? Utveckla. 

 

 

3. Känslomässig lojalitet: 

(mot arbetsgruppen och närmaste chef) 

 Ser du din närmaste chef som en kollega? Ser du denne som en del av ledningen? 

 Umgås du med dina kollegor i arbetsgruppen utanför arbetet? 

 Upplever du att det finns någon konkurrens inom arbetsgruppen? 

 Känner du någon känslomässig anknytning till din arbetspalts? 

 

Konfliktsituationer m.m: 

Samtliga lojalitetstyper 

 Hur känner du (skulle du känna) om det pratas negativt i t.ex. media om din: 

- Arbetsgivare, dvs. företaget /ledningen? (formell) 

- Yrke i stort? (professionell) 

- Avdelning eller närmaste chef? (känslomässig) 

Vilken av dessa fall skulle du uppleva som mest jobbig?  

 

 Om du jobbar övertid varför gör du det, eller varför skulle du mest troligt göra det om 

du blev tillfrågad?  

- Inbeordrad eller pga. högre lön? (formell) 

- För att bli klar med alla arbetsuppgifter / av intresse för arbetet (professionell) 

- För att hjälpa min avdelning, min närmaste chef eller företaget i stort (känslomässig) 

 

 Om du hade/har små tips och trix som underlättar arbetet och leder till ett bättre 

resultat skulle du då berätta dessa för: 

- dina kollegor i din arbetsgrupp? Varför/ varför inte? (känslomässig) 

- alla på företaget dvs. även människor i andra befattningar? Varför/ varför inte? 

(formell) 
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-  andra människor samma yrkesgrupp men utanför ditt företag? Varför/ varför inte? 

(professionell) 

 

Formell vs. professionell lojalitet 

 Hur beskriver du din arbetssituation i första hand – med din titel (ex. jag är 

sekreterare) eller med din arbetsplats (ex. jag jobbar på xxx) Utveckla och motivera.  

 

  Om du skulle behöva välja mellan ditt yrke och din arbetsgivare vad skulle du då 

välja? (dvs. skulle du hellre vilja byta arbetsgivare eller befattning?) Utveckla och 

motivera. 

 

 Var känner du själv att din lojalitet ligger? 

 

Avslutningsvis: 

 Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 


