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Förord 
 

 

Denna uppsats är skriven under vårterminen 2017 för Handelshögskolan vid Karlstads 

universitet inom ämnet arbetsvetenskap. 

 

Vi vill börja med att tacka de kommuner som ställt upp och även de respondenter som med en 

öppen inställning medverkat i undersökningen. Ni har delat med er av era reflektioner och 

tankar som hjälpt oss att få en djupare förståelse och lyckats uppfylla vårt syfte. Vi vill även 

tacka våra kontaktpersoner i respektive kommun för er hjälpsamhet och engagemang. 

 

Vi vill framföra ett tack till samtliga föreläsare inom Personal och arbetslivsprogrammet som 

alla på ett pedagogiskt sätt bidragit med inspiration och kunskaper under vår tid på 

utbildningen. Detta har gett oss en insikt i att hålla oss kritiska och kreativa i vårt tänkande. 

 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Jonas Axelsson som genom hela 

processen försett oss med stöttande kommentarer, nytänkande infallsvinklar och vägledande 

rådgivning. Du har skapat ett klimat vid varje handledning där vi fritt har kunnat samtala om 

våra idéer och tankar som lett till en konstruktiv diskussion. 

 

 

 

 

 

 

Maja Pagander & Tamar Tekle-Ghiorghis  

Karlstad 2017



 
 

 

Sammanfattning 
 

Lojalitetsbegreppet är allt mer aktuellt idag och efterfrågas på arbetsmarknaden som dels en 

kompetens men också en värdegrund. Dock så finns det fortfarande inte en tydlig definition 

om vad begreppet innebär. Forskning har tidigare fokuserat på begreppet i koppling till andra 

teman, som till exempel organisationskultur och maktrelationer och saknar därför en renodlad 

arbetsvetenskaplig innebörd. I denna studie har vi valt att undersöka temat med ett försök till 

att utesluta andra teorier än de som enbart berör lojalitet som begrepp. Syftet med studien är 

att få en djupare förståelse för hur de som arbetar inom den offentliga verksamheten 

reflekterar kring och upplever lojalitet i ett arbetssammanhang. 

 

Studiens empiri utgår från en kvalitativ ansats där vi intervjuat tio stycken kommunanställda. 

Då studien dels har en komparativ frågeställning valdes två kommuner ut för att kunna göra 

en jämförelse organisationerna emellan. Vi intervjuade fem yrkesverksamma från varje 

kommun som skedde via personliga möten samt på telefon. För att skilja på dessa kommuner 

men samtidigt upprätthålla en konfidentialitet så döps kommunerna till “Medelstor Kommun” 

och “Liten Kommun” i studien. 

 

Resultatet av undersökningen påvisar att lojalitet överlag på organisationer är ett fenomen 

som är svårt att greppa även om det finns en medvetenhet om att den finns där. Det 

framkommer också att lojalitet en viktig komponent för en välfungerande organisation. 

Vidare framkommer det utifrån resultatet att uppfattningen bland de verksamma är att lojalitet 

förekommer i olika former och olika lager. Den jämförelse som görs mellan två olika 

organisationer visar att synen på lojalitet är likvärdig, men att det finns vissa mindre 

skillnader i lojalitetens uttryckssätt. 
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1. Inledning 

________________________________________________________ 

I det inledande kapitlet kommer det först göras en kort presentation av undersökningens ämne 

- lojalitet. Efter inledningen kommer det redogöras för tidigare forskning samt studiens syfte, 

frågeställningar och avgränsningar. För att avsluta kapitlet kommer det göras en beskrivning 

av studiens fortsatta disposition.   

___________________________________________________________________________ 

 

Lojalitet är ett ord som ofta förekommer i vardagliga konversationer. Det är ett ord som 

många människor uppfattar som något positivt och som en egenskap man gärna tillskriver sig 

själv. Men frågan är hur många som är medvetna om vad begreppet egentligen står för. Svaret 

på frågan är inte så självklart som man kan tro. Citatet som inspirerade till studiens titel visar 

tydligt svårigheten när en av de medverkande i studien säger att lojalitet “känns som en grå 

sörja som finns där, men man vet inte riktigt vilken form eller vilken färg den har”. Detta blev 

början på vägen mot en djupare förståelse för hur lojalitet uppfattas i arbetslivet. 

 

I århundraden har det gjorts försök att definiera begreppet ur olika perspektiv och synvinklar, 

och även om grundkärnan ofta varit densamma skiljer sig innebörden åt beroende på vem som 

tillfrågats. Svenska Akademiens (2015) definition av begreppet är att “visa sammanhållning, 

solidaritet och laglydighet”, medan Oxford Dictionary of English (2015) definierar det som “a 

strong feeling of support or allegiance”
1
. Dessa snarlika definitioner tyder på att det finns en 

global övergripande konsensus av begreppets innebörd, samtidigt som det framkommer vissa 

skillnader i vad som kan innefattas och hur begreppet uttrycks. I den brittiska definitionen 

innefattas även lojaliteten till monarkin, vilket är något som inte framkommer i Svenska 

Akademiens definition av begreppet. Arvidson och Axelsson (2014) har i sin artikel 

Lojalitetens sociala former – om lojalitet och arbetsliv lyft problemet med lojalitetsbegreppets 

definition. De menar att svårigheten med att lojalitet inte klart definieras innebär en risk för 

att begreppet används allt för vardagligt och på så vis mister sitt syfte. 

 

Som ett led i utbildningen studerade vi hösten 2016 en kurs i arbetsrätt. Under kursen skrevs 

en uppsats inom ämnet lojalitet med en fördjupning i den juridiska lojalitetsplikten och vilken 

roll det spelar i ett anställningsförhållande. Lojalitet är ett begrepp som allmänt varit 

svårdefinierat, men inom juridiken har det blivit konkretiserat i och med en så kallad 

lojalitetsplikt. Det är därmed inte frågan kring definitionen som blir problemet, utan 

svårigheten är att veta hur lojaliteten ska avgränsas. Vi förstod snabbt att lojalitetsplikten inte 

fanns reglerad i den svenska lagstiftningen, utan att den enbart reglerades genom dolda 

klausuler i enskilda anställningsavtal eller kollektivavtal. Detta gör det än mer svårare att 

avgöra när lojaliteten bryts. I vår tidigare uppsats valde vi att ställa den juridiska 

lojalitetsplikten mot en av de svenska grundlagarna, nämligen yttrandefriheten. Anledningen 

till det var för att försöka fastslå om skyldigheten att vara lojal eller rättigheten att yttra sig 

                                                
1
 En stark känsla av stöd och solidaritet (fri översättning) 
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väger tyngst i ett anställningsförhållande. Arbetet väckte vårt intresse för vilken roll lojalitet 

har i ett arbetslivsperspektiv och vi ville än en gång fördjupa oss i ämnet, men denna gång 

med mer fokus på lojalitet som inte regleras i de tidigare nämnda avtalsformerna.  

 

Beroende på vilken sektor man är anställd i finns det skillnader i hur långt lojaliteten sträcker 

sig utan att övergå i illojalitet. I den offentliga sektorn, som den här studien kommer inrikta 

sig på, finns det en möjlighet för anställda att vända sig till media för att öppet rapportera 

missnöjen med sin arbetsgivare utan att för den delen klassas som illojal. Detta fenomen 

kallas för whistleblowing, på svenska översatt till visselblåsning. Att rapportera missnöjen till 

utomstående är vid första anblick inget som påverkar organisationen positivt, men Ahlstrand 

et al. (2017) understryker att det inte enbart innebär negativa konsekvenser. Ahlstrand et al. 

(2017)  hävdar att genom teoretiker som Hirschman (1970) och Fletcher (1993) kan man få en 

djupare förståelse kring whistleblowing. Enligt Ahlstrand et al. (2017) är visselblåsare-

situationer komplicerade och innebär mer än att uttrycka sina missnöjen, det kan nämligen 

även vara ett uttryck för en form av lojalitet. För att styrka offentligt anställdas möjlighet att 

vända sig till media finns det numera lagstadgat i Lagen (2016:749) om särskilt skydd mot 

repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Denna 

visselblåsarlag syftar inte till att ge arbetstagaren rätt att slå larm, men däremot ska den 

skydda arbetstagare om han eller hon upplever missförhållanden på sin arbetsplats som är så 

pass allvarliga att de måste rapporteras. Att regeringen valt att utöka den svenska 

lagstiftningen tyder på att lojalitet är ett aktuellt ämne i dagens arbetsliv och är ett fenomen 

som är värt att diskutera.   

 

1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsning 

Syftet med denna undersökning är att få en förståelse för hur de verksamma inom den 

offentliga sektorn reflekterar kring begreppet lojalitet i ett arbetssammanhang. För att besvara 

vårt syfte har vi utgått från tre frågeställningar: 

 

● Vad innebär begreppet lojalitet för verksamma inom den offentliga sektorn?  

● Vem eller vilka är lojaliteten riktad mot och hur ser den ut?  

● Är det någon skillnad i synen på lojalitet beroende på kommunens storlek, och hur ser 

den i så fall ut?   

 

I studien beskrivs den juridiska lojalitetsplikten kort i teorikapitlet men är inget det kommer 

fokuseras på i någon större utsträckning i undersökningen. Anledningen till detta är att vi 

istället är intresserade av den form av lojalitet som inte finns reglerat i kollektivavtal eller 

enskilda anställningsavtal. Vi kommer inte heller lyfta någon teori kring gruppdynamik, 

organisationskultur eller maktrelationer, utan kommer enbart fokusera på teorier som berör 

lojalitetsbegreppet. Denna avgränsning gör vi eftersom lojalitet flera gånger tidigare kopplats 

till liknande teorier. Vi är intresserade av ett arbetsvetenskapligt perspektiv med renodlade 

teorier om lojalitet, för att hitta varierande definitioner av begreppet utifrån respondenternas 

olika svar. Genom detta hoppas vi kunna få en arbetsvetenskaplig definition av begreppet och 
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frångå den vardagliga mer informella innebörden. Det kommer dessutom ske en avgränsning 

från begreppet illojalitet i den teoretiska referensramen som inte innefattar ett eget avsnitt 

kring begreppet. Vi kommer istället att nudda vid begreppet genomgående under hela 

uppsatsen. Vi är medvetna om att kunskap kring definitionen av illojalitet kan ge oss en 

djupare förståelse av lojalitet och lojalitetsbegreppet men har valt att bortse från det på grund 

av dess komplexitet.  

 

1.2 Disposition  

I det följande kapitlet presenteras den teoretiska referensramen som beskriver de teorier kring 

begreppet lojalitet som varit relevanta för att kunna uppfylla studiens syfte. Det tredje kapitlet 

redogör för den metod som använts och de val som gjorts. Kapitlet innefattar en förklaring till 

varför det har tillämpats en kvalitativ ansats, förberedelser och genomförande av intervjuer, 

samt diskussioner kring tillförlitlighet, giltighet och forskningsetik. I det fjärde kapitlet 

presenteras undersökningens resultat och analys utifrån de teorier som tillämpats. Det femte 

och sista kapitlet presenterar sammanfattande slutsatser och diskussioner kring studiens 

resultat. Som en avslutning på arbetet kommer det ges förslag till vidare forskning inom 

området.     
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2. Teoretisk referensram 

_______________________________________________________ 

I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen presenteras. Kapitlets struktur är att 

genom olika definitioner beskriva begreppet lojalitet. Utgångspunkten är att till en början 

förklara lojalitet som något abstrakt för att övergångsmässigt sedan presentera det som något 

allt mer konkret. De första, mer abstrakta definitionerna, behandlar lojalitet som begrepp, 

emotion, partiskhet och kritik. De konkreta definitionerna förklarar begreppet som moralisk 

handling, motiverande handling, sociala former, psykologiskt kontrakt och till sist som plikt. 

__________________________________________________________________________ 

 

2.1 Lojalitet som begrepp 

Begreppet lojalitet har sina rötter i latinets juridiska begrepp lex, som betyder lag, och legalis, 

som betyder laglig. I det latinska språket användes dessa begrepp för att beskriva händelser 

som skett korrekt enligt lag. Det kunde till exempel vara att beskriva pengar som inte 

hanterades via den svarta marknaden för lojala pengar eller barn som föds inom äktenskapet 

för lojala barn. Ordet användes som en synonym till ordet legitim (Kleinig 2014, s 14). Även 

i den gamla franskan hittar man begrepp som loialté som liknar lojalitet. Detta ord har en mer 

allmän mening om skyldigheter mot exempelvis familj och vänner än latinets lex. I det mer 

moderna franska språket har ordet utvecklats och i huvudsak fått meningen trofasthet och 

skyldighet (Kleinig 2014, s 14). Intressant är även att det som vi i Sverige kallar för 

Konungens skål fortfarande kan beskrivas som loyal toast i andra länder då man utbringar en 

skål för landets statschef, för att på så sätt visa sin trofasthet till landet. Ytterligare en historisk 

aspekt är att man svär sin lojalitet till ett land och därmed lovar värna om landets bästa och 

alltid vara landet troget (Kleinig 2014, s 14). Ett tydligt exempel som påvisar att detta 

fortfarande lever vidare kan man se i USAs helgdag som kallas Loyalty Day. Denna helgdag 

firas varje år första maj för att på nytt bekräfta sin lojalitet till landet, detta görs genom olika 

aktiviteter och firande med parader
2
. 

 

Som tema har lojalitet diskuterats under många århundraden och det är därför inte särskilt 

märkligt att olika definitioner växt fram och ändrats under tidens gång. Däremot är det 

intressant att se likheterna mellan olika tänkares definitioner, även om de ibland levt med 

hundratals år emellan sig. John C Haughey (1993) tar i en av sina artiklar upp lojalitetens 

olika karaktärsdrag med inspiration från framstående teoretiker. Enligt Haughey (1993) finns 

det alltid ett visst mönster inom lojalitet som främst består av tre större karaktäristiska drag. 

 

Det första draget menar Haughey (1993) är en respons till något eller någon som anses 

tillförlitlig, det skulle innebära att en person inte kan vara lojal om inte lojaliteten riktas mot 

något utanför sig själv som människa. Detta är däremot något som kommit att diskuteras av 

Arvidson och Axelsson (2014) som i sina artiklar resonerar kring det begrepp de kallar för 

självlojalitet, vilket kommer redogöras för längre fram i kapitlet.  

                                                
2
 https://en.wikipedia.org/wiki/Loyalty_Day 
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Det andra draget karaktäristiskt för lojalitet är enligt Haughey (1993) känslan av tillgivenhet. 

Problemet som kan uppstå med tillgivenhet är att det är en känsla som inte är kontrollerbar, 

vilket innebär att en person inte på något vis kan resonera sig fram till vart känslan ska riktas. 

Detta är varför lojaliteten mellan individer blir så pass viktig då människan generellt sett styrs 

av känslor och inte genom logiska resonemang. Även Josiah Royce (1995, s 29) är en av dem 

som argumenterar mot individers olika känslor och emotioner inom lojalitet. Royce (1995) är 

av uppfattningen att hur människor ser på sin lojalitet till stor del beror på de känslor som 

finns till sin omgivning och hur beroende individer är av att ha någon form av lojalitet till vår 

omvärld.  

 

Det tredje och sista typiska draget hos lojalitet är kravet på feedback och gensvar (Haughey, 

1993). Individer som inte får någon form av feedback tillbaka kommer inte kunna uppehålla 

den lojalitet som byggts upp. Utifrån Haugheys (1993) resonemang i artikeln blir det tydligt 

att det krävs ett personligt förhållande för att kunna upprätthålla lojaliteten. 

 

2.2 Lojalitet som emotion 

Vid diskussioner gällande lojalitet är det av vikt att komma ihåg att begreppet innebär viss 

subjektivitet. Eftersom lojalitet är ett begrepp som utvecklats under en lång period finns det 

inte några tydliga avgränsningar, vilket gör det svårt att reda ut en övergripande och universell 

definition (Connor 2007, s 10). I sina resonemang lägger därmed Connor (2007) en vikt vid 

historien bakom begreppet och de olika definitioner och förändringar det har genomgått, för 

att sedan landa i att lojalitet är en mänsklig emotion.  

 

Connors (2007) resonemang kring lojalitet som en emotion istället för en tanke får stöd av 

Shklar (1993, s 184), som menar att lojalitet är starkt känslosamt och inte något rationellt. 

Shklar (1993) hävdar att lojalitet aldrig kan vara ett aktivt val. I många situationer, 

exempelvis tillhörighet till olika sorters grupperingar, finns det inga valmöjligheter. Shklar 

(1993, s 184) exemplifierar detta genom att resonera kring etnicitet, där hon menar att 

lojaliteten till sin etniska bakgrund är ett resultat av uppfostran och disciplinering och därmed 

inte innebär ett aktivt val för individen.   

 

Connor (2007, s 47) menar att lojalitet är en social struktur i flera lager som sträcker sig från 

mikro till makro, från de små förhållandena till de stora relationerna, från vänner och familj 

till nationalitet och etnicitet. Enligt Connor (2007, s 47) besitter individer lojalitet i olika 

lager, och beroende på den aktuella sociala miljön är någon av dem mer dominant. För att den 

ena är mer dominant försvinner inte den andra, men däremot kan det uppstå konflikter mellan 

två eller fler lager av lojalitet. Detta är en intressant aspekt då lojalitet inte kan uppstå för 

någon eller något om det inte finns ett konkurrerande alternativ (Fletcher 1995), det kan alltså 

sägas att för att det ska finnas lojalitet måste det också finnas rivalitet. Ett talande exempel 

Connor (2007) tar upp är människor och nationalitet. Eftersom det endast finns en 

människoras kan individer inte känna någon lojalitet mot mänskligheten i sig, men människor 
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kan däremot uppdelas i olika konkurrerande nationaliteter och det är då möjligt att vara lojal 

mot sin nation (Connor 2007, s 48).   

 

Det görs försök att beskriva lojalitet som starka känslor som uppstår vid tillgivenhet till ett 

objekt eller en person. Känslorna speglar en individs handlingar och sättet de uttrycks på 

tolkas som lojalitet. Dessa starka känslor uppkommer ofta till objekt eller individer som vi 

känner en viss samhörighet till eller kan identifiera oss i. Objekten eller personerna i fråga har 

en emotionell påverkan på vår lojalitet, som till exempel vår familj, vänner eller ett land. På 

grund av detta menas det också att en känslosam kontakt till ett objekt eller en individ måste 

infinna sig för att få någon lojal. John Kleinig (2014, s 16f) argumenterar dock för att det kan 

vara en för enkel beskrivning på lojalitet då en person skulle kunna vara lojal utan ha en stark 

emotionell känsla till objektet eller individen. Exempelvis har en advokat inte alltid en 

emotionell kontakt med sin klient även om hen är lojal i sitt arbete. Det kan dock vara så att 

man istället är lojal till yrket som advokat (Kleinig 2014, s 16f). 

  

2.3 Lojalitet som partiskhet 

Under hela livet präglas människor av olika relationer som både sker inom den privata och i 

arbetets sfär. Dessa relationer kan till exempel innefatta familjen, vänner och bekanta, eller 

det som är avsett att undersökas i denna studie, nämligen organisationen man arbetar på. 

Människan umgås så pass mycket med sina arbetskollegor under det vardagliga livet att det är 

svårt att på något sätt inte skapa ett band till organisationen (Fletcher 1995, kap 1). 

Dessa relationer kopplas samman genom en delad historia av upplevelser och erfarenheter 

som enligt Fletcher (1995) är viktigt för att en lojalitet ska uppstå. Han går vidare med att 

använda Aristoteles definition på olika vänskapsrelationer som utvecklas genom att man 

skaffat sig erfarenheter om den andra personen. Detta är enligt Aristoteles ett krav för att 

relationer ska kunna växa fram. Men det påpekas också att relationer har olika grader, där en 

låg grad innebär en relation baserad på att individen kan ta nytta eller infinna sig i nöje av 

relationen. Ett exempel på en sådan låggradig relation skulle kunna vara de relationer som 

skapas på organisationer med arbetskollegor (Fletcher 1995, kap 1).  

 

För att en relation ska gå från en låg grad till den högsta graden krävs det att båda parter, 

utöver det nöje och den nytta man får i relationen, vill varandra väl långsiktigt och hjälper den 

andra att uppfylla sina mål utan att fokusera på hur det gynnar sig själv. Detta ska då ske 

ömsesidigt från båda parter för att nå en hög grad av vänskap, vilket Fletcher (1995) menar är 

svårt. Vare sig man har en hög eller låg grad av vänskap så infinner sig lojaliteten i relationen 

på ett eller annat sätt och Fletcher (1995) påstår dessutom att vänskap överlag vilar på 

lojaliteten. 

 

Men det räcker inte med att ha fått en relation för att påstå sig vara lojal enligt Fletcher 

(1995). För att kunna säga att det finns lojalitet i en relation behöver det alltid finnas en tredje 

part som står som konkurrent till personen eller objektet som lojaliteten är riktad mot. För att 

tydligare beskriva det döps de första parterna i relationen som A och B, den tredje parten 
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benämns C. För att A ska kunna säga att den är lojal mot B så måste man avstå från den 

potentiella konkurrenten som är C. I den stunden som A förhåller sig lojal mot B och avvisar 

tillfället att bryta sin lojalitet när det finns en frestande tredje part är A:s lojalitet mot B 

bevisad. Ett relevant exempel i organisationssammanhang skulle vara att en individ förhåller 

sig lojal mot en organisation och deras företagshemligheter för att inte svika de resterande på 

organisationen när det finns en annan hotande organisation på utsidan (Fletcher 1995, kap 1).  

 

Fletcher (1995) beskriver det ovanstående exemplet då man avvisar att svika individen eller 

objektet lojaliteten är riktad mot genom den tredje parten som den lägsta formen av lojalitet. 

Men även lojalitet som vänskap finns i olika grader, därför betyder det inte att det inte finns 

en lojalitet till C men lojaliteten till B måste vara starkare än lojaliteten till C. Detta för att 

visa att man kan vara lojal mot flera samtidigt men att dessa lojaliteter kan precis som 

vänskapsrelationer förhålla sig i olika grader. Den högsta formen av lojalitet, utöver att man 

avstår från svek, är att man helt och hållet negligerar det egna behovet till fördel för den andra 

parten. Detta genom att stödja deras mål och intresse för att införliva dessa till sina egna 

(Fletcher 1995, kap 1).  

 

2.4 Lojalitet som kritik 

Albert O. Hirschman (1970) är en av de ekonomer som studerat lojalitet som fenomen, och är 

även en av dem som fått stor betydelse för forskningen. Genom nytänkande och modet att 

kritisera, kopplade Hirschman med sina idéer samman ekonomi och statsvetenskap 

(Andersson, 1998) för att förstå vilken betydelse lojalitet har på marknaden och i människors 

individuella liv.  

 

Utifrån sin forskning utformade han den teori som blivit känd som exit and voice, på svenska 

översatt till sorti och protest. Dessa två begrepp menar Hirschman (1970) är två olika 

möjligheter för lojalitet att yttra sig när en organisation upplevt försämringar i sin kvalitet. 

Uppfattningen var tidigt att om organisationen försämras var den logiska följden en nedgång i 

efterfrågan eller demonstrationer inom organisationen, vilket också blev utgångspunkten i 

Hirschmans (1970) teori. Sorti och protest är enligt Hirschman (1970) två valmöjligheter i alla 

individers liv, och det är vår grad av lojalitet som avgör om vi väljer det ena eller det andra. 

Med detta menar Hirschman (1970, s 77f) att om vi upplever en högre grad av lojalitet är 

sannolikheten större att vi väljer alternativet att protestera, medan en låg grad av lojalitet på så 

vis ökar risken för att lämna organisationen.  

 

Enligt Hirschman (1970) är det första alternativet sorti, alltså att vid missnöje lämna 

organisationen. Anledningar till att lämna en organisation kan vara många, men för de flesta 

arbetstagare handlar det om en sista utväg, då Hirschman (1970) diskuterar lojalitetens 

inverkan på arbetstagarens beslut. Känner en anställd någon form av lojalitet till sin 

arbetsgivare är denne mindre benägen att avsluta sin anställning i organisationen. Däremot, 

när en anställd känner att det krävs för mycket för att avsluta sin relation till organisationen 

kan det istället leda till passivitet hos arbetstagaren. Denna passivitet innebär enligt Gerald P. 
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Cusack (2009) minskat engagemang, tillgivenhet och även brister i lojalitet. Soo-Young Lee 

och Andrew P. Whitford (2008) för också de en diskussion gällande sannolikheten för 

arbetstagare väljer att lämna organisationen beror på de förutsättningar som finns för att välja 

Hirschmans (1970) andra alternativ, protest. Finns det förutsättningar för arbetstagare att 

uttrycka sitt missnöje på annat vis än att lämna sin anställning är chansen stor att de väljer det 

alternativet istället.    

 

Det andra alternativet, protest, definierar Hirschman (1970, s. 30) som “alla försöka att få till 

förändring, istället för att fly”. Detta innebär att arbetstagare som upplever missbelåtenhet i 

arbetet använder sin röst för att framföra protester mot ledningen, istället för att som sista 

utväg välja att lämna organisationen. Ett led i detta kan för arbetstagare innebära att utnyttja 

sin lagstadgade föreningsrätt för att på så vis få fram förändringar i organisationen och 

verksamheten. Valet att som arbetstagare använda sin röst och protestera mot ledningen 

menar Hirschman (1970) kan vara det mest lojala alternativet, då det ger arbetsgivaren 

chansen att förbättra de villkor som råder. Motsatsen till detta blir därmed att en tyst 

arbetstagare som upplever missnöje, men som ändå väljer att acceptera situationen uppvisar 

vad som kan tolkas som blind lydnad. Matthew T. Witt (2011) menar däremot att det finns 

brister i Hirschmans (1970) resonemang. I Witts (2011) resonemang framkommer det 

funderingar och kritik kring komplexiteten berörande det Hirschman (1970) kallar för protest. 

Enligt Witt (2011) är Hirschmans (1970) synsätt för avgränsat, och bilden av arbetstagare som 

individer i en grupp där alla protesterar mot samma villkor inte stämmer, då alla har sina egna 

rationella och individuella uppfattningar.    

 

2.5 Lojalitet som moralisk handling 

En av de som tidigt försökte definiera begreppet lojalitet var Josiah Royce (1995) som ville 

hitta de beståndsdelarna som skapar lojalitet hos en individ för en annan person eller sak. 

Även om Royce (1995) definierade lojalitet för över hundra år sedan är hans definition 

fortfarande en som det refereras till idag. Hans tankar kring begreppet har haft inverkan på 

efterkommande forskning, därför väljer även vi att uppmärksamma hans tankar och teorier i 

denna uppsats. 

 

Innan Royces (1995) definition presenteras behövs det en förståelse för vad en moralisk 

handling är. En individs moral innebär enligt nationalencyklopedin den personliga 

uppfattningen om vad som är rätt och vad som är fel.
3
 På så vis fungerar en människas moral 

som en kompass när man står inför valet av vad som bör göras. Valet som görs och 

handlingen som utförs speglar på så vis individens moraliska inställning om vad som i varje 

situation ses som det rätta uppförandet. 

 

Lojalitet kan komma att förknippas med en form av avhumanisering (Clendenning 1999, s 

299), då det riskerar att innebära en blind lydnad mot en överordnad, övertramp av det egna 

samvetet och förnekelse av sina värderingar och sin personliga ställning. Dessa egenskaper 

                                                
3
 http://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=moral  

http://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=moral


 

 

14 

 

stämmer inte överens med Royces (1995) definition av lojaliteten, utan han menar att lojalitet 

är starkt personlig. Enligt Royces (1995) mening är lojalitet det enda sättet individers unika 

personligheter får ett etiskt uttryck och det är så nära man kan komma ett äkta engagemang 

för någon eller något (Clendenning, 1999, s 299). Detta etiska perspektiv på lojalitet blir 

uppenbart i Royces (1995, s 9) definition av begreppet:    

 

In loyalty, when loyalty is properly defined, is the fulfillment of the whole moral law. 

 

Josiah Royce (1995) utgår från lojalitet som en filosofisk och etisk princip vilket framkommer 

genom detta citat där han menar att i lojaliteten finns även den mänskliga moralen. Royce 

(1995) argumenterar för att lojalitet och moral går hand i hand. I fall lojalitet logiskt och 

rationellt kan definieras, är lojaliteten en av grunderna till de moraliska lagar som vi 

människor lever efter. En individ kan därmed grunda hela sin moraliska världsbild och leva 

därefter, utifrån dess lojalitet.  

 

A man is loyal when, first, he has some cause to which he is loyal; when, secondly, he 

willingly and thoroughly devotes himself to this cause; and when, thirdly, he expresses his 

devotion in some sustained and practical way, by acting steadily in the service of his cause 

 

Royces (1995, s 9) definition av lojalitet innebär att en människa själv måste vilja visa 

lojalitet mot någon eller något, lojalitet är på så vis ingenting någon kan bli tvingad till. En 

vilja till att vara lojal mot en sak för att sedan kunna visa hängivenhet till saken genom 

handling är de grundstenar Royce (1995) använder i sin definition. Den fria viljan i Royces 

(1995, s 10) definition är en anledning till varför han till skillnad från Connor (2007) menar 

att lojalitet aldrig bara kan vara en känsla. Individer gör varje gång ett frivilligt val att vara 

lojala mot någon eller något för att tjäna sitt syfte och låter därmed inga känslor styra.  

 

Bernard Gert (2013, s 5) menar att lojalitet innebär att värna mer om medlemmarna i sin egen 

“grupp” framför de som står utanför gruppen. Detta medför därmed att välja bort personliga 

önskningar för att undvika skada i gruppen och på dess medlemmar. En aspekt av detta som 

enligt Gert (2013, s 5f) tål att diskuteras är konflikten mellan lojalitet och en mänsklig känsla 

av moral. De val som görs för att skydda den egna gruppen betyder att de istället skadar de 

som inte är en del av grupperingen, vilket ställer frågan om det är viktigare att skydda en liten 

minoritet framför den stora majoriteten. Enligt Gert (2013, s 5f) är en person som prioriterar 

den egna gruppen framför samhället i stort på grund av rädsla eller girighet inte lojal. Inte 

heller är en människa lojal om anledningen beror på rädsla för att utsättas för hämnd eller 

ekonomisk ersättning som belöning. Att vara lojal menar Gert (2013, s 6) innebär att 

åsidosätta sina egna värderingar och handla utifrån gruppens bästa, även i fall det sker till en 

personlig kostnad.  

 

När en arbetstagare som utifrån förväntningar och lojalitet mot sin arbetsgivare utför uppgifter 

som strider mot sin egen övertygelse tåls det att ställa frågan om det enbart rör sig om god 
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professionsetik eller inte. Problemet som kan uppstå med etik i arbetslivet är att den bortses 

från och de byråkratiska strukturerna blir de som enhälligt styr, vilket innebär en risk att 

människor behandlas som siffror på ett papper istället för individer (Henriksen & Vetlesen, 

2013, s 34). Vad författarna i och med detta resonemang vill markera är att vid ett arbete som 

innefattar andra människor bör byråkratin ibland åsidosättas till fördel för en etisk bedömning. 

En formell byråkrati har fördelar, men regler, normer och praxis får inte utesluta ett personligt 

engagemang eller olika perspektiv. Ett tydligt exempel på hur lojalitet och de etiska 

aspekterna kan komma i konflikt med varandra är att se till yrkesverksamma advokater och 

hur deras lojalitet mot sina klienter ibland måste väga tyngre än vad som eventuellt ses som 

moraliskt rätt (Gert 2013, s 5).  

 

Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen (2013, s 35f) menar att etik i arbete ska hjälpa 

arbetstagare att få en tillräcklig närhet, samtidigt som den tillgodoser det nödvändiga 

avståndet. Balansen mellan dessa är av vikt för att kunna upprätthålla en professionell etik i 

arbetslivet, då tillräcklig närhet till något innebär ett personligt intresse, medan ett nödvändigt 

avstånd innebär att lättare kunna förhålla sig till möjligheterna i ett problem. Förmågan att 

hålla en distans och se med ett kritiskt perspektiv på de situationer som uppstår i arbetslivet är 

väsentligt för att kunna skapa sig en etik som är passande för de förhållanden som råder inom 

yrkesverksamhet. Denna professionella distans är nödvändig i fråga om lojaliteten till sin 

arbetsplats och sina arbetsuppgifter hävdar Henriksen och Vetlesen (2013, s 40). Om en 

arbetstagares grad av lojalitet mot regler och normer på en arbetsplats är så pass hög att det 

förhindrar det egna moraliska omdömet går det inte att motivera eller ta ansvar för sina 

handlingar. Grundar sig inte en individs handlande i en personlig övertygelse menar 

Henriksen och Vetlesen (2013, s 40) att det inte heller finns något att betrakta som god 

yrkesetik.  

 

2.6 Lojalitet som olika uttryckssätt 

En av dem som ställer sig emot att det endast finns ett uttryckssätt för att visa sin lojalitet är 

Simon Keller (2007). Enligt honom är det en för enkel beskrivning att påstå att lojalitet är att 

negligera sina egna intressen för att prioritera de intressen som personen eller objektet man är 

lojal mot har. Lojaliteten till exempelvis sin partner uttrycker sig inte på samma sätt som 

lojaliteten till sin idol eller till favoritfotbollslaget. Keller (2007) menar att detta inte är ett 

uttryckssätt för lojalitet, utan att det bara är ett av många uttryckssätt som finns. Han 

presenterar i sin bok The Limits Of Loyalty (2007) fem olika uttryckssätt som han kallar för 

loyalty in concern, loyalty in advocacy, loyalty in ritual, loyalty in identification och loyalty in 

belief.
4
 

 

Det första uttryckssätt av lojalitet som Keller (2007) presenterar är loyalty in concern. Det är 

också detta uttryckssätt han menar är den vanligaste beskrivningen av lojalitet. Att uttrycka 

sin lojalitet till en individ eller objekt genom att prioritera intressen och mål som den eller det 

                                                
4
 Lojalitet som omsorg, lojalitet som försvar, lojalitet som ritual, lojalitet som identifikation, lojalitet som tro (Fri 

översättning) 
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har framför sina egna. Prioriteringen innebär dessutom ett avståndstagande från andra 

utomstående personers eller objekts intressen som skulle kunna ses som adekvat jämförbara 

med personen eller objektet som lojaliteten är riktad mot. Med adekvat jämförbar person 

menas en person eller ett objekt som är fullt motsvarande till personen eller objektet 

lojaliteten är riktad mot. Ett tydligt exempel på loyalty in concern är en förälder som visar 

lojalitet gentemot sitt barn. Föräldrar är beredda att göra allt för sitt barn och prioriterar 

dennes intressen framför sina egna eller andras runt omkring. Men denna uppoffring är inte 

lika självklart till vilket barn som helst, utan det gäller sitt eget barn då det är dit lojaliteten är 

riktad (Keller 2007, s. 3). 

 

Keller (2007) går sedan vidare med nästa uttryckssätt som han kallar loyalty in advocacy. Det 

handlar om att ha ett inneboende behov av att försvara den eller det man är lojal mot. Det kan 

till exempel vara att det finns en koppling till X, en upplevelse och positiv erfarenhet av X, 

eller bara att vara från samma stad. Detta leder till att behovet uttrycks i form av försvar när 

det eller den lojaliteten är riktad mot hamnar i ett negativt rampljus. För att visa på hur detta 

kan utspela sig tar Keller (2007) som exempel en person som är lojal mot Al Gore och hamnar 

i en situation under ett middagssamtal där övriga gäster pratar dåligt om Al Gore. Personen 

som då beundrar Al Gore känner ett behov att försvara honom, inte för att prioritera hans 

intressen före sina egna eller övertyga de andra, utan för att försvara. Hade det varit en 

adekvat jämförbar person som en individ inte beundrat och känt en lojalitet till så hade 

individen antagligen bara spelat med under middagssamtalet eller inte yttrat sig alls.  

 

Det tredje uttryckssättet benämns som loyalty in ritual där det beskrivs hur lojalitet ibland 

uttrycks genom ritualer eller traditioner som man deltar i för att symbolisera och visa på sin 

lojalitet. En enkel version av loyalty in ritual redogör Keller (2007) för genom att ta som 

exempel när en individ stannar tills en fotbollsmatch är slut även fast det är tydligt att laget 

man hejar på kommer förlora. Detta görs för att kommunicera sin lojalitet till laget och andra 

som också hejar på samma lag. Detta uttryckssätt sker oftast i strukturerade och traditionella 

former, som till exempel genom att ställa sig upp för att sjunga nationalsången för att på så 

sätt visa sin lojalitet till landet. Det skulle även kunna kopplas till patriotism, men Keller 

(2007) menar att det är skillnad på att till exempel ställa sig upp hemma för att sjunga 

nationalsången och när det görs framför andra för att kommunicera lojaliteten till landet för 

andra. När lojaliteten visas tydligt för andra handlar det förutom patriotism även om ett 

uttryckssätt för lojalitet.  

 

Loyalty in identification, som är det fjärde uttryckssättet av lojalitet, handlar om att identifiera 

sig med personen eller objektet. Identifieringen till objektets eller personens känslor, tankar 

och handlingar görs i en sådan hög grad att dessa ses som sina egna (Keller 2007, s. 6). Det 

kan betyda att det uppstår en känsla av stolthet om lojaliteten till exempel är riktad mot en 

organisation och den gör något bra, som exempelvis donerar till välgörenhet. Motsatt infinner 

sig en känsla av skam om organisationen gör något dåligt. Detta menar Keller (2007) ligger 
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bortom att endast vilja utveckla intressen som prioriterars, ha ett behov att försvara eller delta 

i passande ritualer hos den eller det lojaliteten syftar till. 

 

Det sista uttryckssättet som kan visa på lojalitet är loyalty in belief. Denna form uttrycker sig 

inte genom emotioner eller handlingar, utan genom en tro och en övertygelse. Lojaliteten får 

individen övertygad till att tro det objektet eller personen vill eller inte vill att du ska tro på, 

oavsett om det är sanning eller inte (Keller 2007, s 6f). Om en person till exempel är lojal mot 

en vän så är du mer benägen till att lita på att vännen är oskyldig om vännen i fråga är 

misstänkt för exempelvis ett brott, eftersom vännen faktiskt sagt att den är oskyldig. Du 

struntar då i den bevisning som skulle kunna ge en sanning, och utgår från det vännen har sagt 

eftersom du är lojal. För att ifrågasätta om en person är övertygad till att tro på vännen på 

grund av den lojalitet som finns kan här jämföras med en adekvat jämförbar person som man 

inte är lojal mot, och reflektera över om uppfattningen varit den samma med den bevisning 

som finns (Keller 2007, s 6f).      

 

Som en intressant dimension till loyalty in belief tar Keller (2007) upp loyalty in self-

awareness
5
 där han förklarar att personer som uttrycker sin lojalitet genom en övertygelse inte 

är medvetna om att övertygelsen grundar sig i en lojalitet. Övertygelsen leder till att man 

bortser från de fakta som finns och väljer lojaliteten utan att ifrågasätta fakta. Ingen person 

skulle medvetet välja att utesluta sanningen om det kan användas som motbevis, utan det 

finns en övertygelse om att det är sant och därför upprätthålls också lojaliteten. Detta betyder 

att en persons handlingar kan påverkas av den lojalitet som finns, även om individen inte tror 

sig vara lojal till personen eller objektet alls. En individ kan alltså vara lojal till den graden att 

det påverkar individens egna handlingar även om individen själv uppfattar sig som objektiv. 

Detta sker omedvetet och är ett resultat av lojaliteten till individen.          

  

Keller (2007) medger att dessa fem uttryckssätt som han presenterat inte är en fullständig lista 

med alla de lojaliteter som finns, utan det finns fler uttryckssätt som är värda att undersöka. 

Det är inte heller säkert att uttryckssättet av lojalitet ofta hamnar inom en av dessa kategorier. 

Det kan mycket väl vara kombinationer av två eller flera då gränserna mellan dessa fem 

uttryckssätt är konturlösa.   

 

2.7 Lojalitet som sociala former 

I likhet med Hirschmans teori om exit och voice som olika yttringar av lojalitet argumenterar 

Markus Arvidson och Jonas Axelsson (2014) för lojalitetens möjliga uttryck. De 

uppmärksammar att lojalitet som begrepp allt som oftast används i vardagen utan någon större 

reflektion kring vad det står för, att det många gånger är en term för att beskriva tilliten till 

någon eller något när det möjligtvis skulle kunna vara det motsatta. I sin teori utgår de från 

Royces (1995) klassiska definition av lojalitet som något frivilligt och tillsätter en ofrivillig 

dimension, samt vertikala och horisontella relationer. Genom att tillföra dessa dimensioner 

                                                
5
 Lojalitet som självmedvetande (Fri översättning) 
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utvidgas lojalitetsbegreppet och gör det möjligt att placera lojaliteten utifrån olika sociala 

situationer.  

 

Lojalitet ses många gånger ur ett vertikalt perspektiv på så vis att det hela tiden förekommer 

ett beroendeförhållande mellan en underordnad och en överordnad. Ett tydligt exempel är 

förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare där lojaliteten mäts i hur villig den anställde 

är till att rätta sig efter sin chefs förväntningar och villkor, men också syns den vertikala 

dimensionen enbart genom ordets latinska ursprung, legalis, vilket betyder lag. Författarna 

menar att begreppets rent legala och vertikala ursprung även går att koppla till demokrati och 

den horisontella dimensionen. Enligt Arvidson och Axelsson (2014) kan det horisontella 

perspektivet liknas vid medborgare i ett demokratiskt samhälle där alla medborgare är 

medbestämmande vid lagstiftning. 

 

Det Arvidson och Axelsson (2014) tagit vara på är det faktum att lojalitet inte enbart existerar 

i vardagliga förhållanden, utan även i de professionella situationer som förekommer, 

exempelvis på en arbetsplats. Detta illustreras genom en fyrfältare över lojalitetens fyra olika 

sociala former: 

 

 Vertikal Horisontell 

Frivillig Frivillig och vertikal 

lojalitet. Exempel: lojalitet 

till karismatisk ledare 

Frivillig och horisontell 

lojalitet. 

Exempel: kollegial lojalitet 

mellan 

jämbördiga/likasinnade 

Ofrivillig Ofrivillig och vertikal 

lojalitet. 

Exempel: individen avkrävs 

lojalitet av organisationen. 

Lojalitetsplikten 

Ofrivillig och horisontell 

lojalitet. 

Exempel: grupptryck och 

jantelagstänkande mellan 

jämbördiga/likasinnade. 

 

Figur 1: egen bild av Arvidson och Axelssons (2014) fyrfältare. 

 

Dessa olika sociala former av lojalitet ska enligt Arvidson och Axelsson (2014) ses om 

renodlingar. De är teoretiska, abstrakta konstruktioner som kan var svåra att urskilja var för 

sig, utan det är vanligare att de förekommer som en blandning av varandra.   

 

Den frivilliga och vertikala lojaliteten menar Arvidson och Axelsson (2014) ofta kan 

förekomma i konstnärliga sammanhang. Bland annat ger de exempel gällande musiker som 

frivilligt underordnar sig en ledare för att de på så vis utvecklas både personligen och 

talangmässigt. Kopplas detta till arbetslivet finns det likheter i hur anställda knyter sig till och 

är lojala till överordnade de uppfattar som ett föredöme. 
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En frivillig lojalitet som inte har någon hierarkisk dimension i arbetslivet, utan den är 

horisontell, är en informell form till skillnad från den vertikala. Enligt Arvidson och Axelsson 

(2014) är detta en form av lojalitet vilken uppkommer mellan kollegor som upplever sig 

likasinnade på arbetsplatsen. Ett exempel som ges är arbetsplatser där det förekommer 

arbetslag där det varken finns något förhållande mellan underordnade och överordnade, utan 

de anställda är alla på samma nivå och genom lojaliteten utvecklas en form av vänskap mellan 

dem. Lojaliteten får då som funktion att både beskydda och bekräfta individerna i arbetslaget 

eller gruppen (Arvidson och Axelsson, 2014, s 61). 

 

De frivilliga lojaliteterna i arbetslivet är enligt Arvidson och Axelsson (2014) de svårare 

formerna att upptäcka, detta beror troligtvis på att de ofrivilliga lojaliteterna är betydligt 

tydligare i de sätt de yttrar sig. Den ofrivilliga vertikala lojaliteten till exempel menar 

författarna är den allra enklaste att upptäcka, ett tydligt exempel på detta är den lojalitetsplikt 

som finns i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare till följd av 

anställningsförhållandet. I och med anställningen ingår arbetstagaren ett löfte att vara lojal 

mot sin arbetsgivare och rätta sig efter de regler som sätts och de värderingar som genomsyrar 

arbetsplatsen, oavsett om detta strider mot arbetstagarens personliga uppfattning. Arvidson 

och Axelsson (2014) använder begreppet “hjärntvätt”, för att på ett enkelt sätt beskriva vad 

som händer i sådana situationer, och menar att detta även förekommer i arbetslivet där 

arbetstagare påverkas av organisationen till den grad att de inte uppfattar något som helst 

negativt med arbetsplatsen. Paralleller kan här dras till den amerikanska organisationen 

Amerco i Arlie Russel Hochschilds bok The Time Bind - When Work Becomes Home and 

Home Becomes Work (2001), där vissa av arbetstagarna känner så pass stor lojalitet till 

organisationen att de ser sin arbetsplats som sin familj.  

 

Den ofrivilliga och horisontella lojaliteten är den fjärde och sista sociala formen Arvidson och 

Axelsson (2014) diskuterar. Enligt dem kan en sådan lojalitet ta sin form utifrån de negativa 

situationer som kan uppkomma i en grupp av likasinnade på arbetsplatsen, om någon i 

gruppen till exempel blir befordrad och avancerar i organisationen. Detta är något Sverre 

Lysgaard tagit vara på och studerat i vad han kallar för arbeiderkollektivet (1985). Han 

intresserade sig för samhörigheten på en arbetsplats och hur arbetstagarna skiljde på oss och 

de andra, alltså medarbetare och ledning (Lysgaard 1985, s 27). När någon i gruppen får nya 

arbetsuppgifter och plötsligt ska leda och ge direktiv åt sin gamla grupp innebär det att denna 

person förflyttas från oss och tillhör nu de andra, och därmed förändras också samhörigheten 

och lojaliteten (Lysgaard, 1985, s 31ff).   

 

En vidare dimension som Arvidson och Axelsson (kommande) diskuterar är formen av 

lojalitet människor har till sig själva och sin egen person. De menar att även människor som 

lever i ensamhet eller isolering omger sig av andra personer i sitt medvetna, i sina tankar och i 

sina känslor. I och med detta kan det sägas att även denna lojalitetsform är av det sociala 

slaget Arvidson och Axelsson (kommande). Denna självlojalitet kan vara både frivillig och 
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ofrivillig i olika grad vilket innebär att den utgör ytterligare dimensioner i Arvidsons och 

Axelssons (kommande) teori. En frivillig självlojalitet innebär att följa sin egen vilja och sina 

egna värderingar trots yttre förväntningar och förhållanden. Denna form av lojalitet är relativt 

enkel att se i musiker och idrottsmän som håller kvar för att uppfylla sina drömmar även då de 

uppfattar sin omvärld som tveksam till deras beslut (Ivarsson, 2014). Dessa individer drivs av 

en passion till sina drömmar, eller som Arvidson och Axelsson (kommande) menar, en 

självlojalitet. När självlojaliteten är ofrivillig är det inte längre de personliga drömmarna som 

styr, utan den uppfattas istället som ett tvång från omvärlden att hävda sig och sitt egna 

“varumärke” Arvidson och Axelsson (kommande). Konkurrens och ständig press från sin 

omgivning leder till att lojaliteten mot sig själv blir påtvingad istället för självvald. 

 

2.8 Lojalitet som kontrakt och avtal 

 

2.8.1 Det psykologiska kontraktet  

Mellan arbetstagare och organisationen finns det ömsesidiga förväntningar och ett utbyte i 

relationen utöver anställningskontraktet, dessa beskrivs och definieras som det psykologiska 

kontraktet (Kaufmann & Kaufmann 2016, s 328). Det psykologiska kontraktet har använts 

som begrepp till syfte att beskriva den relation som finns mellan arbetstagaren och 

organisationen. Det fokuserar på att förstå det som står utanför det skriftliga 

anställningskontraktet men ändå förväntas av de båda parterna att den andre uppfyller, bland 

annat arbetstagares lojalitet mot sin arbetsgivare. Det psykologiska kontraktet är således 

viktigt att ta upp när man diskuterar kring begreppet lojalitet för att inte missa denna 

intressanta aspekt då den kan ha en påverkan på lojaliteten. 

 

Förväntningarna eller utbytet kan vara både klart uttalade, eller underförstådda, samtidigt som 

de kan uppfattas som subjektivt hos båda parter. Oftast varierar omfattningen av det 

psykologiska kontraktet beroende på vilken anställningsform man har, någon som arbetar 

extra vid sidan av studierna kanske inte är lika intresserad av ett långsiktigt utbyte som någon 

som har en tillsvidaretjänst vid en organisation (Isaksson & Bellaagh, 2005). Det finns ingen 

gemensam definition på det psykologiska kontraktet men Guest och Conway (2002) menar att 

de definitioner som finns är alla överens om att det handlar om ett ömsesidigt utbyte i det 

psykologiska i förhållande mellan arbetstagaren och organisationen.  

 

Det psykologiska kontraktet fungerar som en trygghet för både den anställde och 

organisationen då man vet vad som förväntas och vad man får i utbyte om man gör sin del. 

Båda parterna vet vad som gäller och det bildas en typ av stabilitet i relationen.  

Till skillnad från det juridiska anställningskontraktet kan det psykologiska kontraktet vara 

föränderligt över tid och kan påverkas av olika faktorer på arbetet, bland annat i relationerna 

till kollegorna, relationen till cheferna eller förändringar i organisationen. Men det de båda 

kontrakten har gemensamt är att i likhet med anställningskontraktet kan också det 

psykologiska kontraktet brytas av någon part. Rapporter har visat att det är vanligt att 

psykologiska kontrakt bryts parallellt med omorganiseringar då en anställds arbetsuppgifter 
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ofta påverkas av förändringen och det är inte alltid till det positiva. Om den anställde då 

förväntat sig något annat och de ömsesidiga löftena och förväntningarna bryts, kan detta 

påverka den anställdes lojalitet och engagemang gentemot organisationen (Isaksson & 

Bellaagh, 2005) 

 

2.8.2 Lojalitetsplikt 

I relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare ingår det fler förutsättningar än vad som 

finns reglerat i anställningsavtal och kollektivavtal. Det innebär att arbetstagaren i praktiken 

binder sig till dolda klausuler och fler villkor än vad som står skrivet i det faktiska kontraktet. 

En av dessa klausuler är den om lojalitetsplikt till sin arbetsgivare, som grundas på 

inställningen att ett anställningsavtal även har en personlig dimension. Även om 

lojalitetsplikten allmänt ses som en plikt från arbetstagarens sida innebär den i praktiken att 

både arbetstagare och arbetsgivare har skyldigheter och rättigheter gentemot varandra. Utifrån 

Schmidt (1994, s 257) definierade Arbetsdomstolen lojalitetsplikten i mål 1994:79 som en 

grundläggande princip där arbetstagaren inte på något sätt får orsaka sin arbetsgivare skada. 

De fastslår på det viset att förutom att anställningsavtalet leder till ett utbyte av prestationer 

mellan parterna innebär det även att arbetstagaren accepterat att prioritera arbetsgivarens 

intressen framför sina egna, och är därmed tvungen att försöka eliminera de situationer som 

skulle innebära konflikter mellan dennes skyldigheter och rättigheter. 

 

Lojalitetsplikten är ingenting som finns reglerat i lag, utan existerar enbart efter praxis som en 

dold klausul i anställningsavtalet. Arbetstagarens lojalitet gentemot sin arbetsgivare innefattar 

mer än det personliga förhållandet mellan de två parterna. Huvudsakligen kan det sägas att 

lojalitetsplikten innebär de principer som föreligger alla de biförpliktelser som kan uppkomma 

i ett samverkande anställningsförhållande (Källström & Malmberg 2013, s 244).   

 

Principen om arbetstagarens lojalitet mot sin arbetsgivare är en viktig del i förhållandet 

mellan de två parterna, och därför kan frågan väckas om varför den inte finns nedskriven i 

kontraktet. Anledningarna till detta är flera till antalet. Dels finns det villkor i avtal som i stort 

sett är så pass självklara för båda parter att de inte reflekteras över, än mindre skrivs ned i ett 

anställningsavtal (Holm 2004, s 118)  dels vore det inte rimligt att på detaljnivå inkludera i ett 

enskilt avtal alla tänkbara situationer som kan uppstå i ett anställningsförhållande. Som en 

tredje anledning till varför lojalitetsplikten inte skriftligen innefattas i kontrakten anger Holm 

(2004, s 119) vara svårigheter att enas vid eventuell förhandling kring förutsättningarna, 

därmed utesluts lojalitet för att på så vis undvika problemet.     

 

Om man som arbetstagare bryter mot lojalitetsplikten är risken stor för påföljder, men 

eftersom lojalitetsplikten grundar sig i praxis från Arbetsdomstolen är det svårt att avgöra 

exakt vart gränsen går.  Då föreskrift i lag saknas finns det inte heller några tydliga påföljder, 

utan i sådana fall tvist uppkommer är det viktigt att domstolen gör en helhetsbedömning och 

ser till de omgivande faktorerna och bakomliggande motiven. Om Arbetsdomstolen fastslår 

att en arbetstagare åsidosatt sin lojalitetsplikt brukar det i de flesta fall innebära uppsägning 
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eller avskedande, men även beslut om skadestånd och andra påföljder är möjliga (Källström 

& Malmberg 2013, s 245).  
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3. Metod 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi redogöra för de metoder som använts och de val som gjorts. Till en 

början beskrivs motiveringen till valet av vetenskapligt förhållningssätt, val av metod, samt 

vår förförståelse. Efter detta görs en övergripande redogörelse av strukturering och 

genomförande av intervjuer, för att sedan avsluta kapitlet med diskussion kring reliabilitet, 

validitet och etiska principer.  

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Hermeneutiken är ett vetenskapligt förhållningssätt och ordet kan direkt översättas till 

tolkningslära eller förståelselära (Molander 2003, s 166f). Hermeneutiken utvecklades till en 

mer generell människovetenskap som användes för att undersöka det som inte täcktes in i den 

klassiska naturvetenskapen. Det man ställde sig emot var det positivistiska synsättet att allt 

kan förklaras med lagbundenheter, i stället för att se till att varje individ har en egen fri vilja. 

(Molander 2003, s 168). 

 

Precis som hermeneutiken ser vi att det inte går att förklara lojalitet med lagbundenheter utan 

det vi är ute efter är en förståelse genom att tolka respondenternas svar. Genom att bortse från 

lagbundenheterna ville hermeneutiken förklara människan genom en förståelse av dennes 

uttryckssätt som bland annat kunde innebära texter, konstverk eller handlingar. Dessa uttryck 

som vi får efter genomförd intervju i form av intervjusvar är sedan tänkta att användas i ett 

försök till att återskapa respondenternas tankegångar. Till skillnad från den vardagliga 

förståelsen menar hermeneutiken att detta ska genomföras på ett noggrant och metodiskt sätt 

(Molander 2003, s 168).    

 

3.2 Förförståelse 

I ett försök till att kunna identifiera vår förförståelse har vi ställt reflektionsfrågor till varandra 

för att se om vi själva kan beskriva vad vi definierar som lojalitet. Vi har sedan valt att 

jämföra våra egna svar i vissa frågor för att titta på om vi det är något som vi kanske 

definierar olika. Vi har båda definierat lojalitet på ungefär samma sätt, att man förhåller sig 

lojal till den som är lojal mot en själv och i och med det har vi också förklarat det som en 

handling, något man gör. Denna lojalitet kan uttrycka sig på olika sätt som till exempel att 

bevara en hemlighet åt en vän eller ställa upp när en vän är i behov av hjälp.  

 

Dock har detta endast beskrivit vår förförståelse kring det vardagliga begreppet lojalitet och 

inte den som finns i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det finns allmänt 

betydligt mindre forskning i jämförelse med andra ämnen inom arbetsvetenskapen, men detta 

bidrog till att vi fann ämnet ännu mer intressant. För att komplettera vår kunskap gick vi 

sedan vidare till att hitta relevant litteratur och teorier. 
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Förutom detta har vi haft en förförståelse kring det juridiska begreppet lojalitetsplikt då vi 

tidigare skrivit en uppsats kring ämnet och jämfört olika praxis med ett arbetsgivarperspektiv. 

Det var också vår förförståelse kring den juridiska lojalitetsplikten som initierade vårt intresse 

till denna studie och för ämnet lojalitet ur ett arbetsvetenskapligt perspektiv. 

 

Thurén (2007) nämner att man inte ska se sin förförståelse som något negativt utan som ett 

komplement för att förstå respondenternas verklighet vilket annars kan bli problematiskt. Om 

man inte vet hur något fungerar, vet man heller inte hur det ska användas. Vi har därför valt 

att se på vår förförståelse som något positivt som kan bidra till en ökad förståelse kring att nå 

vårt syfte med studien utan att färga resultaten i för hög grad.  

 

3.3 Kvalitativ ansats 

Innan man väljer vilken ansats som ska tillämpas är det viktigt att veta vad det är som ska 

undersökas och reflektera över om syftet är att uppnå en förståelse kring ett ämne eller 

fenomen (Patel & Davidson 2013). Då intentionen med uppsatsen är att undersöka 

arbetstagares tankar och känslor kring lojalitet i ett arbetssammanhang och ta reda på varför 

man är lojal mot sin arbetsgivare kunde vi tydligt se att vårt syfte grundade sig i ett varför. 

 

För att på bästa tillämpningssätt kunna besvara syfte och frågeställning använde vi oss av en 

kvalitativ ansats då kvalitativa undersökningar har som mening att förstå och skaffa sig en 

djupare kunskap kring ett ämne (Patel & Davidson, 2013). Avsikten med denna uppsats har 

varit att kunna förstå och analysera arbetstagarens känslor och tankar kring ämnet lojalitet och 

inte att mäta i någon form hur lojala arbetstagarna förhåller sig till sina arbetsgivare. Valet av 

den kvalitativa ansatsen sågs därför som mest lämplig i förhållande till det problem som ska 

undersökas, som är en fråga om vad lojalitet innebär genom individers egna upplevelser (Patel 

& Davidson 2013, s 14).  

 

Tillvägagångssättet i den kvalitativa ansatsen kan variera och det finns ett antal metoder att 

välja mellan för att samla in data och information. Efter en noggrann reflektion om vilket 

tillvägagångssätt för insamling av data som passade denna uppsats landade valet på intervjuer, 

då vi på det sättet når arbetstagarnas tankar och känslor kring lojalitet. Patel & Davidson 

(2013) nämner att kvalitativa intervjuer kan ge en mer nyanserad bild av vardagliga 

företeelser som sker i respondentens värld. Vi tror då att den lojalitet vi vill undersöka finns i 

dessa vardagliga företeelser och att vi kan nå dessa genom intervjuer förutsatt att vi ställer rätt 

frågor. Vi valde att ha tio intervjuer med tio olika respondenter som skedde enskilt där 

intervjufrågorna var semistrukturerade, vilket vi kommer beskriva ytterligare i genomförandet 

av studien. 

 

3.4 Deduktion  

Vi har i denna studie använt oss av en arbetsprocess som kan kopplas till den deduktiva 

ansatsen. Vi har utgått från de teorier som tidigare presenterats för att utforma vår 

intervjuguide, för att empiriskt kunna testa genom att ställa frågor till våra respondenter och 
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analysera deras svar. Denna arbetsprocess tror vi stärker vårt syfte då vi försökt hålla oss 

objektiva till vår forskningsfråga genom att utgå från redan befintliga teorier (Patel & 

Davidson 2013, s 23). Den deduktiva arbetsprocessen kännetecknas av att den som genomför 

studien förhåller sig objektivt genom att utgå från redan förankrade teorier. De teorier som 

tillämpas påverkar hur man tolkar och ser på det data som samlats in för att till sist återkoppla 

resultatet till den teoretiska referensramen. Men Patel & Davidson (2013) nämner också att 

även om intentionen med objektiviteten i det deduktiva arbetssättet är till för att i mindre grad 

färga resultatet så finns det också en risk i att man inte upptäcker nya företeelser då de teorier 

man utgår ifrån kan påverka studiens riktning. Detta är dock något vi är medvetna om och inte 

tror kommer påverka vårt syfte då meningen med studien inte varit att se något nytt mönster 

utan endast att redovisa arbetstagarnas tankar och känslor kring begreppet lojalitet genom att 

få en djupare förståelse i deras upplevelser. 

 

3.5 Utformning av intervjuguide  

För att kunna genomföra våra intervjuer på ett så tillfredsställande sätt som möjligt, och för att 

alla intervjuer skulle likna varandra valde vi att utforma en intervjuguide att använda oss av 

som hjälpmedel. Vår intervjuguide var av den semistrukturerade formen, vilket innebär att 

frågorna ställdes i en förutbestämt följd men fortfarande gav respondenterna möjligheten att 

fritt reflektera och analysera kring sina tankar (Lantz 2013, s 47). Denna utformning av 

intervjuguide ger även forskaren chansen att tänka igenom intervjupersonens svar och därefter 

vid behov ställa eventuella följdfrågor. Utifrån de teorier vi valt att använda oss av önskade vi 

att ordningsföljden av frågorna var både logisk och lätt att följa för att etablera en kontakt 

med intervjupersonen (Bell 2006, s 159). Den inledande delen av intervjuguiden bestod av 

bakgrundsfrågor. Vi valde att enbart ställa ett fåtal frågor gällande respondenternas bakgrund 

då det inte var av särskild vikt för den fortsatta intervjun. Dock var de bakgrundsfrågor som 

ställdes nödvändiga för att gå vidare med intervjun in på vårt huvudämne lojalitet. När vi 

diskuterade kring ämnet lojalitet var vi medvetna om att begreppet är svårt att definiera och 

innebär relativt subjektiva uppfattningar. I och med detta insåg vi att de frågor vi ställer kunde 

vara svåra att få besvarade. När vi strukturerade guiden var det därför viktigt att de första 

frågorna som ställdes gav respondenterna möjlighet att begrunda sina svar, så att de lättare 

skulle kunna besvara frågorna längre fram. Som avslutning på våra intervjuer valde vi att 

fråga intervjupersonerna om de önskade tillägga något som de ansåg vara av vikt för oss i vårt 

fortsatta arbete, detta då det var en möjlighet för oss att ta del av sådant vi själva inte 

reflekterat över.    

 

3.6 Urval  

Under våra förberedelser inför arbetet insåg vi att det fanns intresse av att göra en jämförelse 

mellan två olika organisationer. Vi ville undersöka om medarbetares uppfattning av lojalitet 

skiljde sig åt beroende av en organisations storlek. Valet föll på två organisationer som 

skiljdes åt via tre variabler: geografiskt läge, areal storlek, samt antal anställda. De två 

kommunerna kontaktades genom ett tillgänglighetsurval, då det i respektive organisation 

fanns bra möjligheter till att ta kontakt.  



 

 

26 

 

 

För att hitta individer som var villiga att medverka i vår undersökning använde vi oss av ett så 

kallat bekvämlighetsurval, vilket enligt Trost (2012, s 31) innebär att forskaren sprider 

förfrågan om deltagande, så väljer personer själva om de vill medverka eller inte. I vårt fall 

innebar detta tillvägagångssätt att vi kontaktade våra kontaktpersoner på respektive kommun 

som förmedlade frågan vidare till de anställda i organisationen. De som då svarade ja på 

frågan om medverkan var dem vi valde att intervjua. När vi efterfrågade intervjupersoner till 

vår undersökning fanns det även inslag av ett strategiskt urval. Detta då det fanns ett 

kriterium som var viktigt för oss, nämligen att de tillfrågade inte hade någon form av ledarroll 

i sina arbetsuppgifter. Anledningen till detta var en uppfattning om känslor kring lojalitet 

möjligtvis skulle skilja sig mellan anställda med en tydlig ledarroll och de som arbetar längre 

ut i organisationen.  

 

För att komma i kontakt med våra respondenter använde vi oss av mejlkontakt. När vi 

kontaktade personerna för våra intervjuer hade våra kontaktpersoner i de två olika 

kommunerna redan diskuterat med dem kring ämnet och ifall de kunde tänka sig att 

medverka. Detta underlättade för oss då det innebar att vi inte behövde förklara något vidare 

för dem när vi tog kontakt. Att kontakten togs via mejl föll för oss naturligt, då det var dessa 

kontaktuppgifter vi fick. All kontakt skedde via mejl, varav i en av kommunerna skedde det 

med intervjupersonerna personligen, medan i den andra kommunen med vår kontaktperson 

som förmedlade intervjupersonernas svar. Fördelen med mejlkontakt var att respondenterna 

fick chansen till att fundera och själva planera in i sina fullbokade scheman när intervjun 

passade. Nackdelen kunde däremot vara en fördröjning i återkoppling som därmed också 

kunde innebära en senareläggning av intervjuer, vilket hade kunnat undvikas genom 

exempelvis ett telefonsamtal.  

   

Urvalet kom att bestå av sammanlagt tio respondenter, fem anställda från vardera kommun. 

Längden på de olika anställningarna tyckte vi var en intressant aspekt då ett mått på lojalitet 

förr varit antalet år i en organisation. Därför ansåg vi det vara värt att uppmärksamma ifall 

tankarna skiljde sig mellan de tillfrågade beroende på hur länge de varit anställda vid sin 

nuvarande arbetsplats.    

 

3.7 Genomförande av intervjuer  

När vi fick återkoppling från de tillfrågade respondenterna och fastställt att de alla ville 

medverka i vår undersökning var det dags att boka in intervjutillfällen. Vi var inställda på att 

utgå från deras scheman och kalendrar, så därför lämnade vi en öppen fråga om det fanns 

möjlighet att boka en intervju inom den kommande tvåveckorsperioden. Innan vi utförde 

intervjuerna hade vi fastställt ett datum då vi hoppades ha alla intervjuer genomförda och 

klara, detta var anledningen till varför vi ville boka intervjuerna inom två veckor. I nio av de 

tio intervjuerna fungerade denna tidsplanering, men i det sista fallet var vi tvungna att planera 

in intervjun vid ett senare tillfälle för att det skulle passa i in i respondentens personliga 
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schema. Även om detta inte var önskvärt kände vi inte att det påverkade vår planering av det 

resterande arbetet avsevärt, utan det kunde fortgå utan några större problem.  

 

Eftersom det till stor del var upp till intervjupersonerna att bestämma när intervjuerna skulle 

äga rum överlät vi det också till dem att bestämma plats, detta då det var det enklaste 

alternativet för båda parter. Den ena kommunen hade vi möjlighet att besöka för att 

genomföra intervjuerna då samtliga av de medverkande på arbetsplatsen kände att det vore det 

lämpligaste tillvägagångssättet. Med den andra kommunen däremot fanns inte samma 

möjlighet eftersom kommunen i fråga är belägen på ett betydligt längre avstånd. Eftersom 

personliga intervjuer är att föredra ville vi på något sätt lösa så att detta var möjligt, men efter 

diskussioner med vår kontaktperson beslöt vi att telefonintervjuer var det mest passande 

alternativet. 

 

För oss var det av vikt att vi båda kunde delta under varje intervjutillfälle, då vi ansåg det 

fördelaktigt på fler än ett sätt. Dels gav det en av oss tillfälle att anteckna respondenternas 

svar, medan den andra ställde frågor och helt fokuserade på intervjupersonen, dels kunde 

reflektera och diskutera de olika svaren tillsammans efter varje intervjutillfälle.  

Vidare när vi planerade in intervjuerna var det ett medvetet val av oss att inte göra fler än 

maximalt två intervjuer per dag. Det var ett val vi gjorde både för vår egen skull och för 

intervjupersonernas skull. Att ha en spridning av intervjuerna innebar att vi inte behövde 

känna någon stress under tiden vi gjorde intervjuerna och vi behövde heller inte skynda på 

intervjupersonerna med deras svar, utan vi genomförde intervjuerna med inställningen att 

“det får ta den tid det tar”. 

 

Innan intervjuerna påbörjades tillfrågades intervjupersonerna om de var bekväma med att en 

inspelning gjordes under tiden. Det var ingen av respondenterna som upplevde detta som 

oacceptabelt, så därmed spelades intervjuerna in på en mobiltelefon för att sedan raderas efter 

transkribering. Längden på majoriteten av intervjuerna blev runt trettio minuter, men något 

tillfälle utmärkte sig som kortare och något som längre än så.          

 

3.8 Bearbetning och analys 

När intervjuerna var genomförda påbörjade arbetet med transkribering vilket innebar att vi 

överförde ljudinspelningar till textformat. Vi valde att dela upp arbetet med transkribering 

mellan oss då vi ansåg att det skulle vara det effektivaste tillvägagångssättet. All 

transkribering gjordes när intervjuerna var genomförda eftersom det gav oss möjlighet att 

arbeta var för sig. Vid transkriberingen valde vi att bortse från vissa av de små ord som ofta 

förekommer i tal vid situationer som kan uppfattas som stressande. Exempel på ord vi inte 

transkriberade är “ehh”, “ja” och “mm”, för att på så vis få ett bättre flyt i texten och göra den 

lättare att läsa i det fortsatta arbetet. Det som också har tagits bort i transkriberingen är en del 

“småprat” och fakta om personen i sig, inte något kring respondentens känslor och tankar 

kring lojalitet, för att få en tydligare bild och kunna ta ut det viktiga från varje intervju.  
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När transkriberingen var färdigställd skrevs materialet ut för att lättare få en översikt och 

analysera texten. Vi läste igenom materialet ett flertal gånger på varsitt håll för att sedan byta 

transkriberingarna mellan varandra, och förde anteckningar på det som uppfattades som extra 

intressant för vårt syfte. I texten letade vi efter gemensamma faktorer mellan respondenternas 

olika svar, men samtidigt ville vi lyfta fram de skillnader som utmärkte sig. I analysarbetet av 

den insamlade informationen använde vi oss av en metod med vissa inslag av grounded 

theory (Corbin & Strauss, 2015). Allt det som ansågs intressant i intervjun översattes genom 

en analys till nyckelord för att på så sätt korta ner transkriberingarna och för att få en ökad 

förståelse av vad respondenternas svar innebar. Exempel på nyckelord vi kodade fram är: 

värdegrund, hjälpsamhet och samhörighet. Efter att vi hittat nyckelord med både likheter och 

olikheter i texten kopplades nyckelorden sedan till olika teman. Dessa teman kategoriserades 

efter till exempel respondenternas omständigheter som medarbetare på en offentlig sektor 

eller deras definitioner kring begreppet lojalitet. Det kunde vara svar som respondenten 

uttryckligen berättat eller som vi tolkat efter att ha ställt oss själva frågan vad det är som 

faktiskt besvarats till intervjufrågan. För att hitta dessa teman har vi pendlat mellan att 

systematiskt gå igenom varje intervjufråga samt se intervjun som en helhet, detta då vi känt 

att det ger oss en bredare förståelse eftersom vissa respondenter ibland svarat vid en tidigare 

fråga på det som skulle efterfrågas senare i intervjun. De har då hänvisat till det de sa innan 

och då blir det problematiskt att endast se till varje intervjufråga för sig utan att se till 

helheten. Ytterligare ett argument till att pendla mellan dessa olika tillväggångssätt är att vi då 

inte missar information som kan kopplas samman med varandra som vi kanske inte frågat om 

men ändå är relevant till analysen.  

 

Efter att transkriberingarna kortades ner med nyckelord som sedan fått kodats in i teman 

kopplades dessa till de teorier vi använt oss av i studien. Detta för att underlätta när vi sedan 

ska påbörja analysen så att vi kan tillämpa det resultat vi fått på bästa sätt och utnyttja allt 

material vi har. Ett exempel på en sådan anteckning vi fört:  

 

Ett återkommande ordval av respondenterna är värdegrund, detta kan kopplas 

till etik och moral, något som samtalas om när organisationen presenterar sina 

riktlinjer. Detta för att skapa en tydlig gemensam bild av hur man uppför sig 

internt och externt i respektive kommun. Kan kopplas till Gert (2013) samt till 

Henriksen och Vetlesen (2013) angående professionsetik.  

 

I arbetet med jämförelsen av de två kommunerna använde vi oss av en komparativ 

analysmetod. Denna form av metod för analysarbete innebär en jämförelse av två eller flera 

begrepp knutna till ett av våra nyckelord som kodades fram (Aspers 2007, s 192).  

 

3.9 Validitet och reliabilitet 

Oberoende av vilken metod som används för att samla in information vid undersökningar 

måste det alltid finnas en kritisk granskning för att kunna avgöra tillförlitligheten och 

giltigheten av informationen (Bell 2006, s 117). Denna validitet och reliabilitet är relaterade 
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till varandra och det går därför inte att bortse från någon av dem när det görs någon form av 

undersökning (Patel & Davidsson 2013, s 102).  

 

Validiteten syftar till att mäta undersökningens giltighet. Har studien en hög validitet innebär 

det enkelt sagt att undersökningen uppfyllt det studien avsett att undersöka. För att nå en hög 

validitet i sin studie krävs det att den teoretiska referensramen stämmer överens med studiens 

syfte och de frågeställningar som ställs. De centrala begreppen och teorierna ska kunna 

översättas till variabler som vidare kan tillämpas i enkäter eller i intervjufrågor för att nå fram 

till den önskade informationen (Patel & Davidsson 2013, s 103). Validitet inom kvalitativ 

metod och kvantitativ metod har sina skillnader. Vid intervjutillfällen syftar en god validitet 

till att tolka och förstå, upptäcka och beskriva en människas uppfattningar och strävas mot 

genom hela processen, till skillnad från validiteten i en kvantitativ metod som enbart 

fokuserar på insamlingen av information. Kvalitativa undersökningar ser aldrig likadana ut 

utan karaktäriseras av en stor variation, och innebär därmed att det inte finns några tydliga 

riktlinjer eller processer för att uppnå en så hög validitet som möjligt (Patel & Davidsson 

2013, s 109). I och med detta är det därför av vikt att kvalitativa forskare tydligt beskriver 

hela forskningsprocessens samtliga delar för att ge läsaren möjlighet att bilda sig en 

uppfattning om tillvägagångssättet. Är metodologin tydlig och detaljerad kan det därför stärka 

undersökningens validitet.  

 

Att uppnå hög validitet inom kvalitativ metod kan vara problematiskt då validitet förutsätter 

en standardisering utan några slumpmässiga omständigheter. Exempelvis kan en 

intervjuperson nyligen upplevt en händelse som påverkat hans eller hennes åsikter, vilket även 

skulle påverka dennes svar vid intervjutillfället. I och med att kvalitativa metoder inte är lika 

strukturerade som exempelvis en enkät, är det i kvantitativa metoder lättare att uppnå en högre 

grad av reliabilitet. 

 

Reliabiliteten i en studie mäter hur tillförlitlig undersökningen är. Som forskare vill man 

uppnå en så hög reliabilitet som möjligt, vilket innebär att tillvägagångssättet skulle generera 

ett likartat resultat även om undersökningen gjordes vid ett senare tillfälle (Bell 2006, s 117).  

 

Ett moment vi tidigt insåg skulle kunna innebära risker var problematiken kring att planera 

intervjuer med en av kommunerna. Beslutet att genomföra intervjuerna över telefon var ett 

beslut vi väntade med så länge vi kunde, då vi ville undersöka alla möjligheter till att kunna 

intervjua respondenterna på plats. När vi insåg att detta inte var möjligt var vi istället tvungna 

att reflektera över vad detta skulle kunna ha för inverkan på reliabiliteten i vår undersökning. 

Personliga intervjuer är alltid att föredra då det ger forskaren möjlighet att ta del av fler 

intryck är de svar respondenten ger. Vid ett personligt samtal uppfattas ansiktsuttryck, 

ögonkontakt och eventuella osäkerheter på ett sätt som inte är möjligt vid genomförande av 

telefonintervjuer. Valet att intervjua hälften av respondenterna över telefon är därmed en 

omständighet som kan vara värd att diskutera kring och eventuellt även kritisera då det 

möjligtvis påverkat vår reliabilitet.  
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En fundering vi har kring studiens reabilitet är huruvida intervjusamtalen hade gett andra svar 

om intervjuerna inte genomfördes under respondenternas arbetstid. Att genomföra intervjuer 

under respondenternas schemalagda kontorstider skulle kunna bidra till en känsla av att de ser 

sig själva som representanter för organisationen och svarar som de känner att de bör göra. 

Ännu en faktor som skulle kunnat bidra till detta är att vi inte kontaktade respondenterna 

personligen utan gick via våra kontaktpersoner på respektive kommun. Vi tror dock inte att 

detta har påverkat resultatet utan kände att det fanns en ärlighet och öppenhet i diskussionerna 

från våra respondenter. Däremot är detta en aspekt som bör uppmärksammas i frågan om 

reabilitet.  

 

Ytterligare en kritisk omständighet är själva utförandet av intervjuerna. Att genomföra 

intervjuer kräver träning och en vana som ingen av oss fullt ut besitter, vilket medförde en 

viss nervositet genom de första intervjuerna. Nervositeten från vår sida kunde uttrycka sig 

genom att intervjun inte utvecklades till den diskussion vi önskat oss, utan det hela föreföll sig 

istället som ett mer strukturerat samtal. Vid de tillfällen intervjun inte ledde till några längre 

diskussioner är det möjligt att fråga sig ifall intervjun gav en så hög validitet som den hade 

potential till. Det är av vikt att påpeka att en viss nervositet även kunde uppfattas från 

respondenterna själva. Det är möjligt att denna nervositet grundade sig i bristande erfarenhet 

av att befinna sig i en intervjusituation, och kan ha bidragit till att respondenterna antingen 

glömt någon aspekt de ville dela med sig av eller upplevt situationen som stressande.   

 

Ännu en aspekt som kan diskuteras är vad intervjuerna hade för påverkan på respondenternas 

personliga scheman. Intervjuerna genomfördes under deras arbetsdag, och de var därför 

tvungna att bortse från sina dagliga arbetsuppgifter för att ha möjlighet att medverka. Denna 

vetskap kan ha påverkat validiteten i och med att vi inte ville uppehålla respondenterna längre 

än vad som var nödvändigt och att vi därmed kan ha skyndat på intervjun mer än vad som 

behövdes. Detta kan ha uttryckt sig i att vi inte alltid var observanta på de svar vi fick och 

därmed även eventuellt glömde bort att ställa en följdfråga för att få ut mer information kring 

ämnet.  

 

3.10 Forskningsetik 

För att forskning ska kunna bedrivas tillfredsställande utan att hamna i konflikt med 

individens krav och rättighet till att den personliga integriteten inte kränks har 

Vetenskapsrådet (2002) framställt fyra stycken forskningsetiska principer inom det 

humanistiskt-samhällsvetenskapliga området. Dessa principer utgör inte regler, utan ska 

fungera som riktlinjer och vägledning för forskaren i processen. 

 

Den första principen kallas för informationskravet. Med detta menas att intervjupersonerna 

ska ha kännedom om sina rättigheter inför, under och efter intervjun. Intervjupersonerna ska 

ha kunskap om att de när som helst, även under pågående intervju kan välja att avbryta sitt 

medverkande i studien. Denna information ska delges till intervjupersonerna innan 



 

 

31 

 

medverkandet och i och med detta ska de också få en insikt i hur deras medverkan kommer 

påverkar studien (Vetenskapsrådet 2002, s 7). Vi har som tidigare nämnt fått kontakt med 

våra intervjupersoner genom en kontaktperson på respektive kommun som har fått 

information om vad uppsatsen ska handla om för att hitta frivilliga respondenter. Dessa har 

sedan frivilligt valt att ha fortsatt kontakt med oss genom att bestämma tid för intervjutillfälle.         

  

Den andra principen är samtyckeskravet. Med samtyckeskravet vill Vetenskapsrådet (2002, s 

9) informera om att de är av vikt att det finns ett samtycke till att medverka i studien. Detta 

genom att tillsammans med de medverkande komma överens över de villkor som presenteras 

samt hur långt ett intervjutillfälle är. Genom att de tackat ja till att medverka i studien genom 

våra kontaktpersoner på respektive kommun har vi sett detta som ett samtycke till att vilja 

delta, vi har också tillsammans med intervjuperson antingen direkt till individen i fråga eller 

genom kontaktpersonen tillsammans kommit fram till ett tillfälle som passar alla samt gett en 

ungefär tid på intervjuns längd i förväg. Vid varje intervjutillfälle har också en fråga ställts till 

de medverkande om de godkänner att vi spelar in, samtliga har tackat ja och de ser vi också 

som ett samtycke till att vidare medverka. Eftersom vi i denna studie inte har haft någon 

intervjuperson som valt att avbryta har Vetenskapsrådets (2002) uppmaning till att inte vara 

för påtryckande om någon väljer att avsluta sin medverkan inte varit aktuell.  

 

Den tredje principen är handlar om konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet behandlar 

vikten av att hantera alla personliga uppgifter på ett sådant vis att ingen utomstående kan ta 

del av dem (Vetenskapsrådet 2002, s 12). Detta innebär att medverkande ska förbli anonyma 

och inte kunna identifieras utifrån de svar som ges. Innan intervjuerna påbörjades var 

konfidentialitet något som påpekades och kan ha medfört en större bekvämlighet hos 

respondenterna. För att upprätthålla konfidentialitet hos de medverkande har vi valt att i vårt 

resultatkapitel inte benämna någon respondent vid namn, samt bortse från vilken kommun de 

är anställda av. Den enda gången organisationen är en variabel är då de görs en jämförelse i 

resultatkapitlets avslutande del, men ingen av organisationerna kommer nämnas vid namn.  

 

Den fjärde och sista principen Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar är nyttjandekravet. 

Nyttjandekravet belyser vikten i att den insamlade informationen inte används till någonting 

utanför forskningen den syftar till. Informationen får således enbart användas till 

forskningsändamål och ingen data får nyttjas i kommersiellt avseende, eller på ett sådant vis 

som kan orsaka skada på någon av de medverkande (Vetenskapsrådet 2002, 14). 

 

3.11 Etisk diskussion 

I största möjliga mån har vi under processens gång strävat mot att uppfylla Vetenskapsrådets 

rekommendationer, men det finns moment som kan vara värda att se kritiskt på. Under några 

intervjutillfällen kunde vi varit mer tydliga med att ge information till de medverkande 

gällande deras deltagande och hur deras medverkan skulle komma att behandlas. Vid en av 

intervjuerna glömdes detta helt bort och var istället något som diskuterades först efter 

intervjun var genomförd. Respondenten upplevde inte detta som ett problem och bör därmed 
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inte ha påverkat studiens resultat. Däremot kan det ur ett etiskt perspektiv ses som opassande 

och obetänksamt.  

 

En annan aspekt att se kritiskt på gällande de etiska rekommendationerna är 

tillvägagångssättet för att finna deltagare till undersökningen. Det skulle kunna innebära en 

risk för konfidentialitetskravet då våra kontaktpersoner för respektive kommun har en inblick 

i vilka som medverkat. Vi har medvetet därför valt bort vissa variabler som skulle kunna ses 

som intressanta i denna studie för att inte riskera deltagarnas konfidentialitet.  
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4. Analys och resultat 

________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer det redogöras för det resultat som framkommit av de genomförda 

intervjuerna, samt en analys av det empiriska materialet utifrån teorier som presenterats i 

den teoretiska referensramen. Kapitlet är strukturerat på sådant sätt att våra frågeställningar 

besvaras i turordning. Till varje frågeställning finns det en tillhörande sammanställning där 

resultatet analyseras.  

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Att prata om lojalitet 

I denna inledande del kommer den första frågeställningen besvaras: Vad innebär begreppet 

lojalitet för verksamma inom den offentliga sektorn? I den teoretiska referensramen 

redogjordes det för ett antal olika definitioner av lojalitet som begrepp. De olika 

definitionerna var nödvändiga då lojalitet är begrepp med många sidor, och det fanns en 

överhängande möjlighet att de olika respondenternas uppfattningar skulle skiljas åt. Olika sätt 

att beskriva och förklara begreppet skulle göra det enklare att upptäcka olikheter och 

eventuella likheter i intervjupersonernas reflektioner.  

 

4.1.1 Att förhålla sig lojal mot ett organisationsnummer 

Utifrån resultatet från de genomförda intervjuerna framkommer det tydliga likheter mellan 

respondenterna i de olika organisationerna. Förutom att det finns likheter i hur respondenterna 

ser på lojalitet till sin arbetsgivare, finns det också likheter i hur de uttrycker sig om sina 

arbetsplatser. Utifrån resultatet blir det tydligt att kommunarbetare värdesätter kulturen på 

sina respektive arbetsplatser. Genom hela studien uttrycks det en glädje och ett engagemang 

bland de medverkande till att bidra till sin omgivning. Denna glädje och detta engagemang 

hos respondenterna uppfattas som ett driv att påverka organisationen till det bättre och 

uttrycks genom samstämmighet och hjälpsamhet. Det är mycket möjligt att detta faktum inte 

är unikt för de som arbetar inom den offentliga sektorn, men det föreföll tydligt att 

respondenterna strävar efter att upprätthålla en kultur och ett arbetsklimat som gynnar 

organisationen i stort. 

 

Genom studien framkommer svårigheten med begreppet lojalitet relativt snabbt. När en av de 

medverkande försökte beskriva vad lojalitet innebär uttrycktes detta som: “det är svårt att veta 

exakt vad det är för någonting, det känns som det är en liten grå sörja som finns där, man vet 

inte riktigt vilken form den har eller vilken färg den har.” Detta uttryck är målande av den 

problematik lojalitet innebär, både i ett arbetslivsperspektiv och i en individs privatliv. 

Lojalitet är aldrig svart eller vitt utan som respondenten nämner grå. Valet från respondenten 

att använda ”grå” är värt en reflektion då det dels pekar på att lojalitet alltid finns där som en 

bakgrund i vardagen och dels att den trots detta inte går att ta på. Med tanke på svårigheten 

respondenten upplevde när hen ville förklara begreppet är det inte märkligt att olika teoretiker 

kommit fram till en mängd varierande definitioner. 
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Enligt Haughey (1993) krävs det tre olika karaktärsdrag för att det ska uppstå lojalitet mellan 

två parter. Den första egenskapen Haughey (1993) tar upp är kravet på respons mot någon 

eller något utanför sig själv. I resultatet finns en klar uppfattning bland de medverkande att en 

del av lojaliteten riktas mot organisationen i respektive kommun. En av respondenterna 

uttrycker det som att “... jag är lojal mot ett organisationsnummer”, vilket tydligt visar på 

Haugheys (1993) resonemang om att lojalitet syftar till något utanför sig själv. Detta uttryck 

kan tyckas vara opersonligt och tolkas som att lojaliteten mest handlar om en sakfråga. Men 

det kan också tolkas som en uppfattning att man i vissa former måste bortse från sig själv, för 

att på så vis på bästa sätt kunna uttrycka en lojalitet mot arbetsgivaren. Att vara lojal mot “ett 

organisationsnummer” säger ingenting om en eventuell lojalitet mot sig själv som person, 

utan tyder mer på en känsla av plikttrogenhet till sin arbetsplats och arbetsgivare.  

 

Det andra draget som är typiskt enligt Haughey (1993) är ett krav på feedback. Det innebär att 

det inte är möjligt att upprätthålla ett lojalitetsförhållande om det inte finns ett ömsesidigt 

utbyte av återkoppling. Haugheys (1993) resonemang är något som återspeglas i resultatet. En 

av respondenterna uttrycker det “om jag får mycket tilltro, om folk tror på mig och det jag gör 

blir jag mer [lojal] … får man inte den feedback man vill ha så kanske man inte är lika lojal”. 

Av detta ser vi att det andra karaktärsdraget har en betydelse för en individs beslut och egen 

tankeprocess inför valet av var lojaliteten ska riktas. Finns det inget inslag av feedback efter 

att man uttryckt sin lojalitet kan detta påverka den fortsatta lojaliteten negativt till den grad att 

det finns risk att den upphör.  

 

Det tredje och sista draget menar Haughey (1993) är en känsla av tillgivenhet, vilket skulle 

innebära att respondenterna i vår undersökning möjligtvis skulle sakna ett logiskt resonemang 

till varför de är lojala mot organisationen. Resultatet påvisar att det finns en känsla av lojalitet 

som under tid växt fram, vilket framkommer i en av respondenternas reflektion kring sin 

arbetsplats:  

 

Den [lojaliteten] har i alla fall utvecklats, för jag känner ett hjärta för kommunen, det hade 

jag inte innan. Jag hade en bild av kommunen och sen har den besannats och visat sig vara 

bättre än vad jag trodde den skulle vara och det är ju som en relation, att man blir lite 

förälskad i sin arbetsplats och känner en lojalitet för den anledningen. Jag vill inte bryta 

den relationen så jag håller mig till det som är överenskommet.  

 

Även om reflektionen tydligt visar på en känsla för organisationen kan det tolkas att det finns 

ett bakomliggande, rationellt tänkande kring varifrån lojaliteten kommer och vart den ska 

riktas. Detta skulle tyda på att känslan av tillgivenhet är något som växer fram efter ett 

faktiskt beslut om att vara lojal. Respondenten använder uttryck som “förälskad” och 

“relation” i sin reflektion. Detta kan tyckas som starka ord för att beskriva sin arbetsplats, men 

det tyder även på ett engagemang och en medkänsla till arbetsplatsen. Respondenten upplever 

något mer än det vardagliga och får något tillbaka av sitt arbete, vilket ger personens känsla 

av lojalitet en innebörd. Någon som argumenterar emot lojalitet som emotion är Josiah Royce 
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(1995) som hävdar att det alltid innebär en frivillig valmöjlighet. Detta resonemang styrks i 

och med resultatet från de medverkande i studien. De benämner lojaliteten till organisationen 

som både en känsla, men också som ett frivilligt val som gynnar alla parter inblandade.   

       

Att lojalitet till organisationen påverkar alla inblandade parter uttrycks av en respondent som 

”...då kommer ju dels organisationen finnas kvar som den är och förhoppningsvis också växa 

och det blir bra och kul för mig och då får vi mer medel att göra bättre grejer. Då vi får till en 

positiv spiral.” Undersökningens resultat påvisar tydligt att anställda i den offentliga sektorn 

upplever att visad lojalitet till organisationen också påverkar dem som individer positivt. 

Medarbetarna själva gynnas av valet att förhålla sig lojala till sin arbetsgivare, vilket skulle 

kunna tolkas som att det finns vissa inslag av själviskhet i lojaliteten. Att medarbetarna är 

lojala mot sin arbetsgivare eftersom de själva får ut något positivt av relationen. 

 

Denna varma känsla för organisationen som nämns i citatet ovan är ett genomgående mönster 

vi kan se i respondenternas svar. Det finns en stark “vi”-känsla inom kommunen där alla är 

med och bidrar för att det ska bli bättre. Keller (2007) benämner detta uttryckssätt för lojalitet 

som loyalty in identification och menar då att en individ införlivar de känslor och tankar som 

finns hos den eller det man är lojal mot. Dessa känslor och tankar blir då till individens egna 

och man identifierar sig så pass mycket till objektet, vilket i det här fallet är organisationen, 

att man likställer de känslor, tankar och handlingar som finns på organisationen som sina 

egna. Ett av de citat vi tycker visar på Kellers (2007) loyalty in identification är när 

respondenten berättar om ett projekt de startat på kommunen och vill berätta hur 

framgångsrikt projektet blivit. Respondenten som inte själv är med i den ledningsgrupp som 

leder projektet men ändå känner en stolthet med det arbete som kommunen startat säger: “... 

nu säger jag vi fast jag inte sitter med i det här arbetet överhuvudtaget, men jag har förlikat 

mig med att vi har ett sådant sätt att se på saker”. Även om respondenten inte aktivt är med i 

projektet har denne fått ta del av arbetet och det resultat som genererats utifrån de nya 

åtgärderna, och känner därmed en lojalitet genom att identifiera sig med det positiva arbetet.  

Detta uttryckssätt av lojalitet, då en individ känner en viss stolthet när organisationen man 

arbetar inom gör något bra, att då se sig själv som en del av organisationen och deras 

handlingar, tankar och känslor är ett tydligt exempel på loyalty in identification.  

 

En av respondenterna nämner att “vi”-känslan och den lojalitet som syns på arbetsplatsen 

även speglas genom att de alltid bär kommunens symbol i interna samt externa möten för att 

tydligt kommunicera sin lojalitet utåt. Detta skulle Keller (2007) förklara som ett enklare 

uttryckssätt av loyalty in ritual. Samtliga anställda bär symbolen för att tydligt markera och 

kommunicera lojaliteten till organisationen. Respondenten beskriver:  

 

Alltså det kan vara små saker men ändå praktiska. När man ska prata inför folk eller så 

har man alltid [symbolen] på sig, man är duktig på att liksom visa tillhörigheten och det 

är ju också en, alltså när man bär [symbolen] så är det också ett ansvar för då är man 

väldigt tydligt ett med sin arbetsgivare.  
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Keller (2007) nämner att ritual kan kännas som ett tungt ord att använda som ett uttryckssätt 

för lojalitet, men det är inte menat att endast tolkas som ritual i den benämningen att det ska 

innebära något religiöst. Loyalty in ritual kan enkelt exemplifieras med citatet ovan. De 

anställda bär symbolen för att kommunicera sin lojalitet, och som respondenten säger visa upp 

att de är ett med organisationen och alla dess värderingar som det innebär. Keller (2007) 

skulle jämföra detta med att man bär en vigselring för att visa sin lojalitet gentemot sin 

respektive.  

 

4.1.2 Att välja sina lojaliteter  

Royce (1995) diskussioner kring lojalitetsbegreppet har haft stor betydelse och har präglat den 

efterkommande forskningen. Även om definitionen är gammal är den fortfarande aktuell idag. 

De egenskaper Royce (1995) tilldelar lojalitet blir uppenbara i de medverkandes uppfattningar 

kring begreppet. Royce (1995) menar att lojaliteten alltid uppstår genom ett aktivt val. För att 

vara lojal måste en individ vilja vara lojal och uttrycka detta genom att handlingarna speglar 

lojaliteten. Detta säger emot Haughey (1993) som menar att det måste finnas en känsla av 

tillgivenhet och att man inte kan styra denna känsla av lojalitet.  

 

Respondenterna har varit inne på samma spår som Royce (1995) och en reflektion uttrycktes 

genom att “Men någonstans har jag valt mina lojaliteter, jag har valt att bli kommunens 

medarbetare … jag har valt att ingå i den familjebilden som vi har [hemma].” Utifrån detta 

resonemang är det tydligt att respondenten anser att det går att välja mot vem eller vad man är 

lojal. Möjligtvis är det så att det inte alltid behöver finnas någon underliggande känsla då 

respondenten i fråga inte hade någon tidigare koppling till den aktuella kommunen. Det tolkas 

som att det inte fanns någon tidigare känsla av tillgivenhet mot kommunen, utan 

respondentens lojalitet grundade sig totalt i ett frivilligt val. Däremot har det under tid växt 

fram en känsla av tillgivenhet hos respondenten, något som Haughey (1993) menar är ett krav 

för att upprätthålla lojaliteten. Detta framkommer då respondenten fortsätter sin reflektion 

med “... nu är vi en offentlig verksamhet så det förekommer negativ publicitet, så är det, men 

det kan verkligen skära i hjärtat på mig [...] Det blir någonstans som en törn i 

självförtroendet”. Vad respondenten uttrycker visar på starka känslor mot organisationen och 

arbetsgivaren. Negativ publicitet menar respondenten “skär i hjärtat”. Detta kan tolkas som att 

det finns en grad av lojalitet på ett personligt plan hos respondenten. Känslan av tillgivenhet 

är så pass stor att negativa skriverier även påverkar respondenten själv på ett negativt sätt. 

 

Genom intervjuerna i studien var de mest förekommande begreppen värderingar och 

värdegrund. Enligt Granberg (2013, s 190) kan värdegrund förklaras som ett förhållningssätt 

med positivt laddade utgångspunkter för vårt beteende. Värderingar och värdegrund är 

begrepp som kopplas till den bakomliggande etiken och moralen som vägledande riktmärke 

hos varje individ. Gert (2013) menar att personen i fråga måste, för gruppens bästa, åsidosätta 

sina egna värderingar för att på så vis uttrycka sin lojalitet. Resultatet av studien tyder på att 

detta också är en vanligt förekommande uppfattning hos medarbetarna. En respondent 

uttrycker detta som: 
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... man ser till helheten och organisationens bästa liksom. Man måste kanske inte alltid 

göra det man själv tycker är bäst i alla lägen om det finns ett annat större intresse. Man ser 

till resultatet för organisationen före det enskilda…. Man måste vara lojal mot gruppens 

mål i första hand.     

 

Det är tydligt att respondenten valt att sätta sin arbetsgivare framför sig själv, för att på så vis 

gynna den större gruppen. I respondentens reflektion ovan finns det tre lager i lojaliteten: 

organisationen i stort, gruppen, och sig själv som individ. Det innebär alltid en avvägning 

mellan de olika lagren vart lojaliteten ska riktas och vart den ska vara som störst i olika 

situationer (Connor, 2007). Det kan tyckas självklart att lojaliteten är som störst mot 

organisationen som helhet, men frågan är hur en sådan lojalitet växer fram utan att påverkas 

av lojalitetsplikten. Det tåls att fundera på om en arbetstagare kan uppleva en frivillig lojalitet 

till den stora organisationen innan man utvecklat en lojalitet till sin mindre arbetsgrupp och, 

innan dess, sig själv. Att vara lojal mot den lilla gruppen före den stora organisationen kan 

också uppfattas som en självklarhet, men vi ställer oss undrande till detta. Möjligtvis är det så 

att lojaliteten mot organisationen i stort krävs för att överhuvudtaget kunna utveckla en 

lojalitet mot sin arbetsgrupp, och först efter det, sig själv som individ. 

 

En annan respondent säger: 

 

Det är ju så att man ställer upp på arbetsgivarens värderingar. Även om jag som 

jobbar inom kommunen kanske har motstridiga värderingar i någon fråga så måste 

jag vara lojal mot arbetsgivaren och organisationens värderingar, det är ju det som är 

det viktiga. Att man verkligen ställer upp på sådana saker, att man ser till gruppen. 

 

Detta citat visar på att respondenterna, likt Gert (2013), vill förklara att de sätter gruppens 

bästa före sitt egna, men det krävs också då att dessa värderingar är sunda. De värderingar 

som presenteras i organisationen får inte vara allt för långt borta från individens egna 

värderingar utan bör fungera som en alternativ värdering som är likvärdig. En av 

respondenterna säger “....det är väl egentligen självklart att vara lojal så länge som man tycker 

att det är sunda värderingar, sunda mål man har”. Det blir därmed tydligt att Gerts (2013) 

tankar kring att lojalitet grundar sig i en moralisk aspekt inte är så långt bort från vad 

verkligheten visar. En respondent fortsätter reflektionen: 

 

… den som leder en organisation, de sätter ju liksom standarden på hur vi ska vara 

som organisation och om det går emot vad jag anser är bra så kan det nog skada 

lojaliteten, alltså att jag känner att jag kan inte vara lojal mot de här människorna som 

leder organisationen och då faller ju lojaliteten, då vill jag ju inte längre anstränga 

mig. 

 

Citatet ovan påvisar ytterligare vikten av de värderingar varje individ besitter. Om en individ 

helt håller fast vid en organisations värderingar och inte står upp för sina egna tankar eller 

åsikter går det inte längre att motivera de egna handlingarna (Henriksen & Vetlesen, 2013). 
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Därför är det av stor vikt för arbetsgivaren att låta sina medarbetare komma till tals och ge 

dem ett utrymme att tänka kritiskt för att bibehålla den lojalitet som finns. Om man 

misslyckas med detta finns det en risk att lojaliteten, som respondenten i citatet ovan nämner, 

kommer till skada.  

 

4.1.3 Att vara lojal men kritisk 

Ytterligare en forskare som förespråkat vikten av att arbetstagare ska få ett utrymme för att 

uttrycka sina åsikter är Albert O. Hirschman (1970). Hans perspektiv på hur man ser på 

lojalitet skiljer sig markant från andra inom samma ämne, men likt Henriksen och Vetlesen 

(2013) så finner han ett värde i att stå för sina personliga värderingar. Hirschman (1970) 

menar att lojalitet, den riktiga lojaliteten, är som starkast när arbetstagare väljer att uttrycka 

sina åsikter och missnöjen. Om en medarbetare istället skulle välja att avsluta sin anställning 

eller vara tyst och acceptera situationen som den är, menar Hirschman (1970) att detta är 

tecken på en lägre grad av lojalitet. Denna ärlighet till sin arbetsgivare uttrycks av en 

respondent: “... jag försöker vara öppen och ärlig, och tycker egentligen att det är en lojalitet i 

sig. Även om jag har negativa saker att säga så är de en lojalitetsbekräftelse egentligen”. Den 

övergripande uppfattningen som går att utläsa av undersökningens resultat är att arbetstagare 

värdesätter en öppen dialog på sina respektive arbetsplatser. Respondenten fortsätter: ”… och 

sen har vi psykosociala delen, jag ska kunna säga det jag tycker och veta att det är okej, inte 

får en kniv i ryggen om det är något som chefen inte tycker om.…”. Detta citat speglar 

reflektionen kring en förväntan om att arbetstagare ska ha en möjlighet att uttrycka sig utan att 

detta medför repressalier.   

   

Hirschman (1970) argumenterar, till skillnad från liknande teoretiker, som Haughey (1993) 

och Connor (2007), att varje individ har ett val om hur lojaliteten kan uttrycka sig och i vilken 

grad. Det innebär alltså att varje individ själv bestämmer om, och hur de vill vara lojala. 

Vilket val som görs är inte alltid en självklarhet, utan det krävs ibland en del eftertanke och 

övervägande av de olika alternativen, vilket kan visas av följande citat: 

 

 … Är det något jag kan förändra? Är det något jag bör förändra? Är det något jag har 

makten att förändra? […] Är det något jag inte kan förändra är det något jag måste förhålla 

mig till. Hur gör jag för att leva med det?  

 

Vad som påvisas i citatet ovan är valen mellan att uttrycka sina missnöjen eller att acceptera 

situationen som den är i tystnad. Enligt Hirschman (1970) representerar dessa två 

valmöjligheter det mest lojala alternativet, samt det minst lojala alternativet. Vad 

respondenten uttrycker i sin reflektion är en medvetenhet om att faktiskt kunna påverka sin 

arbetsplats, men en tveksamhet till om det alltid är värt det. Detta ställer frågan om bara för att 

man kan påverka och förändra, är det något som faktiskt bör göras? En organisation är i 

ständig förändring och i takt med att omgivning utvecklas, utvecklas även organisationerna. 

För en arbetstagare som inte är insatt i den interna utveckling organisationen genomgår, är det 

möjligt att en protest skapar mer problem än vad den syftade till att undvika. Med detta 
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resonemang menar vi att det kan krävas noga övervägningar innan man väljer att påpeka sina 

missnöjen, då risken finns att det kan stjälpa istället för att hjälpa. 

 

Genom att uttrycka sina missnöjen på en arbetsplats menar Hirschman (1970) att detta är det 

mest lojala alternativet, då det ger arbetsgivaren en möjlighet att förbättra de villkor som 

råder. Att i stället tiga påvisar enligt Hirschman (1970) däremot det val som innebär lägst grad 

av lojalitet, då det håller arbetsgivaren i okunskap. Utifrån resultatet av de genomförda 

intervjuerna kan det tolkas att det finns en vilja att påverka, och klar uppfattning om att “... 

man kan vara lojal och samtidigt kritisk”. Men då måste också arbetsgivaren vara mottaglig 

för kritiken och ha en förståelse för att detta kan bidra till en utveckling av organisationen. 

Utan en förståelse för att bidra till ett öppet klimat där olika åsikter värderas och diskuteras 

finns risken för illojala medarbetare som till slut kanske väljer att lämna organisationen. Detta 

kallar Hirschman (1970) för exit, att man väljer att lämna för att inte vara illojal. Det gynnar 

varken den egna individen, då dennes värdering inte sammanfaller med arbetsgivarens, eller 

organisationen som får arbetstagare som inte ser förbättringsmöjligheter. En respondent 

fortsätter: 

 

Om jag skulle stöta på någonting som jag tycker att det här är ju jättefel, för hela 

organisationen, det här blir ju jättetokigt. Jag ser att så här skulle jag vilja göra, och jag inte 

får min ledning med mig, då har ju jag ett val att sluta eller ett val att kanske genomföra i 

alla fall, och visa på att jag har rätt. 

 

Det kan kanske ses som paradoxalt att en arbetstagare lämnar en organisation för att denne 

inte längre kan vara lojal då detta kan vara ett sätt att faktiskt visa sin lojalitet. Man lämnar en 

organisation eftersom man inte vill vara illojal och känner att det är den enda möjligheten för 

att dels förhålla sig lojal mot sina egna värderingar, dels för att inte bidra till en illojalitet för 

organisationen. Att visa sin lojalitet genom att lämna organisationen uttrycks av respondenten 

som “jag slutar vara lojal nu så därför berättar jag det för att vara lojal”. Likt Hirschmans 

(1970) tanke på att man har ett val att avsluta sin anställning menar en av respondenterna att 

även fast dennes medarbetare kan se det som tecken på illojalitet att lämna organisationen blir 

det enligt respondenten den sista lojala handlingen man gör innan man lämnar. Detta är ett 

intressant perspektiv då det återigen visar på att lojalitet inte är svart eller vitt. Det bevisar att 

lojalitet kan uttrycka sig på en mängd olika vis. Något som typiskt sett skulle ses som 

motsatsen kan i själva verket vara ett tydligt uttryck för en individs känsla för lojalitet.  

 

Av den teoretiska referensramen som presenterades framkom det att lojalitetsbegreppet är ett 

begrepp som är problematiskt att definiera. Detta går även tydligt att tolka i det resultat 

undersökningen genererat. De tillfrågade i undersökningen har en uppfattning om vad lojalitet 

är, men vid definiering av begreppet uppstår det svårigheter. I ett citat från en av de 

medverkande uttrycks även en annan svårighet, nämligen problematiken med att mäta 

lojaliteten i arbetslivet. Respondenten säger: “Det [lojalitet] är en inställningsfråga vill jag 

säga. Eller hur mäter man lojaliteten? Mäter vi den i antal jobbade år? Eller mäter vi den i 

utförda arbetsuppgifter eller vad man bidragit till, eller vad mäter vi det i?”. Det intressanta 
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med citatet från respondenten är att det finns en vilja att förutom att kunna definiera begreppet 

även vilja mäta lojaliten. Det bidrar kanske till en känsla av att om begreppet går att mäta, går 

den också att ta på och blir mer konkret. Även en annan respondent resonerar kring denna 

problematik:   

 

Det är inte tiden som är viktigt utan det man faktiskt gör när man är där … När man väl är 

där och i det är man ju lojal men sen när man inte kan bidra med någonting för att det blir 

tråkigt eller man blir omotiverad då är det ju bättre att byta arbetsgivare för att bidra 

någon annanstans.  

 

Respondenterna diskuterar om det är rimligt att mäta arbetstagares lojalitet i antal 

anställningsår i organisationen. Detta sätt att mäta lojaliteten var en vanlig uppfattning 

tidigare, men i takt med att samhället och arbetsmarknaden utvecklas, desto mer inaktuell blir 

denna form av mätning. Svårigheten med metoder att mäta lojalitet hos de anställda beror på 

att lojalitet har olika innebörd beroende på vem som tillfrågas. Så länge det inte finns någon 

klar universell definition kommer det inte vara möjligt för arbetsgivare att kvantitativt 

uppskatta sina medarbetares grad av lojalitet. Lojalitetens subjektiva karaktär framkommer 

ytterligare i en respondents reflektion kring hur arbetsgivare kan försöka behålla medarbetares 

lojalitet. Respondenten säger: ”… i kommunen får vi inga bonusar utan vi har ju liksom vår 

lön och då måste ju lojaliteten mot vår arbetsgivare komma från oss själva på något vis”. Vad 

respondenten uttrycker anser vi en intressant aspekt, då hen menar att lojalitet måste grunda 

sig i en personlig uppfattning. Arbetsgivare i offentlig sektor har inte samma medel att 

påverka de anställda med som i den privata sektorn, och måste därför få sina medarbetare 

lojala på andra sätt.  

 

4.1.4 “... det kan vara jättesnällt och jättefarligt på samma gång.” 

Utifrån resultatet av studien är det tydligt att lojalitet mot sin arbetsgivare inte uteslutande 

behöver vara positivt. Respondenterna visar en medvetenhet kring de negativa konsekvenser 

som kan uppstå när graden av lojalitet går för långt. Om en arbetstagare känner en så hög grad 

av lojalitet att personen i fråga inte vill utsätta sin arbetsplats för någon form av negativ 

publicitet innebär det istället risker för organisationen i stort. En av respondenterna uttrycker: 

 

... lojalitet mot en arbetsgivare kan ju kanske gå för långt ibland om man då känner att 

alltså nu vill jag verkligen ställa upp och få det här att gå i hamn. Och om man då inte har 

förmåga att prata om att det blir för mycket så är det väl så att man tar kol på sig själv mer 

eller mindre, det är väl det, tyvärr, som kan vara faran idag tycker jag i arbetslivet 

överhuvudtaget.  

 

Det finns tydliga paralleller till Hirschmans (1970) teori om exit och voice i respondentens 

reflektion. I de fall då en arbetstagare väljer att inte uttrycka sina missnöjen med de villkor 

som råder på arbetsplatsen, utan istället infinner sig i ett stadie av blind lydnad, som 

Hirschman (1970) i sin teori kallar för faith, finns det en överhängande risk för negativa 

konsekvenser. Vad Hirschman (1970) kallar för blind lydnad kopplar vi även till det som 

enligt Keller (2007) innebär loyalty in belief. En blind lydnad och loyalty in belief har båda 

aspekten av en övertygelse om att allt står rätt till på arbetsplatsen, även om så kanske inte är 
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fallet. I citatet ovan framkommer det inte helt klart om valet att inte påpeka interna problem 

beror på graden av lojalitet, eller om det faktiskt beror på att en medarbetare inte uppfattar det 

som att något är fel. Det är möjligt att det i vissa fall inte beror på en tyst acceptans från 

arbetstagarens sida, utan tystnaden kan även bero på att de problem som finns inte upplevs 

som problem, eller att det inte finns någon faktiskt möjlighet att uttrycka sina tankar och 

åsikter. Ytterligare en intressant aspekt i reflektionen ovan är att respondenten säger att det 

finns en risk att “man tar kol på sig själv”. Detta är ett perspektiv som känns aktuellt i dagens 

samhälle och arbetsliv då det finns upplevda krav på att ständigt vara tillgänglig. Anställda 

idag kan uppleva en känsla av att aldrig få lämna sin arbetsplats, utan de finns alltid 

tillgängliga på telefon eller via mejl. Dessa ständiga krav kan ha så pass negativ påverkan på 

de anställda att det leder till utmattning eller psykosociala problem på arbetsplatsen. 

 

När graden av lojalitet är hög kan det också uttrycka sig genom ett aktivt val att inte yttra sig. 

En av respondenterna säger: “alltså, det finns en grad av farlig lojalitet och det är när man 

väljer att inte berätta när det har hänt saker. Till exempel för att man inte vill att det ska vara 

negativ publicitet.” Uttrycket farlig lojalitet kan syfta till organisationen i stort, men också till 

en enskild medarbetare. Om en arbetstagare väljer att inte rapportera något problem eller 

missnöje innebär det att arbetsgivaren inte får någon möjlighet att åtgärda problemet. Detta 

medför att arbetsgivaren befinner sig i okunskap kring de risker som finns på arbetsplatsen, 

vilket i sin tur leder till risker för arbetsskador för de anställda. Respondenten fortsätter sin 

reflektion:   

 

Jag jobbar ju en del med arbetsskador och tillbud och när jag ifrågasätter, varför har ni 

inte rapporterat in det här? Den här personen har ju varit på vårdcentralen och fått 

behandling liksom? ”Äsch man vill ju inte att det ska synas och det var ju hans egna fel”. 

Då vill man inte berätta om det, man vill inte stå för det utåt liksom men det är en farlig 

lojalitet så det finns ingen som är tacksam över att man gör fel medvetet för att skydda 

arbetsgivaren liksom. 

 

Enligt respondenten finns det tillfällen då arbetstagare väljer att inte rapportera in eventuella 

skador, även om det inneburit besök på sjukhus eller vårdcentral. Det är förståeligt att detta 

innebär problem för arbetsgivaren. Som arbetsgivare vill man kunna garantera sina anställdas 

säkerhet, men om man inte får vetskap om bestående risker finns det heller inte någon 

möjlighet att åtgärda dem. Respondenten avslutar sin reflektion kring en för hög grad av 

lojalitet med “... det kan vara jättesnällt och jättefarligt på samma gång”. En sådan här form av 

farlig lojalitet är ett bevis på hur välmenande ibland går för långt och får helt motsatt effekt. 

Man kan se det som att arbetstagare som väljer att inte rapportera eventuella problem på sin 

arbetsplats tror att de uttrycker en stark form av lojalitet. Det är däremot troligt att 

arbetsgivaren uppfattar själva tystnaden som en större konsekvens än de faktiska problem som 

borde rapporterats.     

 

4.1.5  Nyckelord 

Lojalitet har visat sig vara svårt att förklara och beskriva, men utifrån resultatet fann vi vissa 

återkommande nyckelord. För somliga i studien innebär lojalitet en stark koppling till etik och 

moral, samtidigt som den för andra grundar sig i viljan att ställa upp för sina medmänniskor. 
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Vi har valt att ta med de nyckelord som har återkommit i den empirin som våra respondenter 

givit där cirklarnas storlek står för hur ofta förkommande begreppen varit i respondenternas 

reflektioner. De nyckelord vi anser spegla resultatet redovisas i figuren nedan. 

 

  
Figur 2: Egen illustration över nyckelord  

 

4.2 Lojalitet i sociala former 

I denna del kommer den andra frågeställningen besvaras: Vem är lojaliteten riktad mot och 

hur ser den ut? Som tidigare diskuterats kan lojalitet uttryckas på olika vis. Connor (2007) 

menar att lojalitet är en känsla, enligt Royce (1995) handlar det om ett frivilligt val, medan 

Hirschman (1970) hävdar att en medarbetares kritik är det mest lojala uttrycket. Även 

Arvidson och Axelsson (2014) har i sin teori utgått från att lojalitet kan uttryckas i olika 

former. De menar att det finns både en frivillig och en ofrivillig dimension i ett 

lojalitetsförhållande, samt att det förekommer både i vertikala och horisontella relationer. 

Arvidson och Axelsson (2014) resonerar kring hur lojalitet finns i olika nivåer och kan riktas 

åt flera individer eller objekt samtidigt. Genom det resultat som framkommit i 

undersökningen finns det tydliga kopplingar att göra till Arvidson och Axelssons (2014) teori.  

 

4.2.1 Frivillig vertikal lojalitet 

Den frivilliga vertikala lojaliteten speglar sig i respondenternas svar kring hur de ser på 

arbetsgivaren och deras ledningsarbete. De uttrycker att det finns en tydlig koppling till bra 

förebilder hos ledningen som visar de övriga medarbetarna hur man är en bra representant för 

organisationen både internt och externt. För att exemplifiera tankeprocessen redovisas nedan 

ett citat från en respondent, “... mycket av tänket kommer uppifrån, man tittar ju på hur 

ledningsgrupper beter sig och sen så sipprar det ner i organisationen”. Detta kan ses styrka 

Arvidson och Axelssons (2014) argument till den frivilliga vertikala lojaliteten som bekräftas 

av bra förebilder då våra respondenter själva valt att förhålla sig lojala till sina arbetsgivare i 
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respektive kommun. Även om lojaliteten inte fanns där initialt, utan det är något som växt 

fram över tid, har respondenterna frivilligt valt att fortsätta arbeta kvar och förhålla sig lojala 

till fördel för arbetsgivaren, vilket framkommer av följande reflektion:  

 

...jag tror någonstans att den [lojaliteten] kanske har blivit starkare och det handlar mycket 

om att jag kanske vet mer idag vem jag ska vända mig till när jag behöver diskutera interna 

saker som vi måste förändra. Sedan handlar det kanske också om att jag upplever att det är 

ett betydelsefullt arbete. 

 

Att arbeta i en offentlig verksamhet som en kommun innebär en mängd olika uppgifter och 

befattningar, men syftet är alltid ett och samma; nämligen att uppnå en så bra livskvalitet som 

möjligt för invånarna. För att kunna uppnå organisationens syfte visar respondenten på vikten 

av kunskap. Respondenten påpekar hur lojalitet kan påverkas av kunskap om hur 

organisationens rutiner och processer fungerar. Har man en kunskap om hur saker och ting 

fungerar är det lättare att förhålla sig till de villkor som råder, och i led blir det lättare att 

uttrycka sin lojalitet. Vi vill hävda att detta inte enbart gäller i ett arbetslivsperspektiv. Att 

grunda sin lojalitet i kunskap, och inte enbart uttrycka den i blind lydnad är en viktig aspekt 

även i privatlivet. Om lojaliteten riktas mot någon eller något utifrån en blind lydnad, utan 

någon form av ifrågasättande eller reflektion, vill vi säga att det är ett första steg mot 

indoktrinering.  

 

En frivillig vertikal lojalitet skulle även kunna identifieras som en ofrivillig vertikal lojalitet 

beroende på vilket perspektiv man har när man ska försöka tolka studiens resultat. En av våra 

respondenter uttrycker att:  

 

... när man kommer in i en organisation så är man ju ganska nollställd, man vet ju inte vad 

det är för värderingar som gäller här, utan man kommer ju från någonting annat. Men ju 

mer man kommer in i det, och ju mer man lär sig, ju mer man förstår vad som sker i 

organisationen, och hur mycket som sker så blir man ju mer lojal mot organisationen, så 

länge man ser att det är bra saker.  

 

Anledningen till resonemanget kring olika tolkningar kommer från en reflektion angående 

huruvida respondenten lärt sig att man på organisationen förhåller sig lojal mot arbetsgivaren. 

För om detta är något medarbetare får kunskap om, att lojalitet är något som arbetsgivaren 

kräver, skulle lojaliteten kunna ses som ofrivillig. Relationen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare innefattar en mängd olika aspekter som kan innebär olika typer av lojalitet. 

Respondentens reflektion ovan tyder på att man som nyanställd till viss grad blir formad av 

sin arbetsgivare. Att bli formad utifrån organisationens visioner och värderingar innebär att 

man som arbetstagare, till en viss grad, omedvetet utvecklar en relation till sin arbetsgivare 

där de egna uppfattningarna åsidosätts. I ett anställningsförhållande är det svårt att säga om en 

viss form av lojalitet är renodlat frivillig eller ofrivillig, utan mest troligt är att de förekommer 

i en kombination. Beroende på vilket perspektiv man har kan lojaliteten tolkas utifrån olika 

dimensioner.   
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4.2.2 Ofrivillig vertikal lojalitet 

Den tydligast förekommande formen av lojalitet är trots allt den ofrivilliga vertikala, då den 

uttrycks i och med den juridiska lojalitetsplikten. Plikten att vara lojal mot sin arbetsgivare 

innebär att man som arbetstagare vid anställning ingår ett löfte om lojalitet och att inte orsaka 

någon form av skada. Lojalitetsplikten medför att alltid sätta arbetsgivarens intressen framför 

sina egna och därmed också bortse från sina egna personliga uppfattningar. Problematiken 

med lojalitetsplikten är att den inte finns reglerad i svensk lagstiftning, utan regleras enbart 

via dolda klausuler i kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal. Detta innebär att det är 

svårt att avgöra dess gränser och när det sker övertramp. Även om denna plikt på lojalitet är 

av stor vikt i ett anställningsförhållande framkommer det tydligt av det empiriska materialet 

att det inte är många som får kännedom om lojalitetsplikten vid anställning. Det var heller inte 

många av de medverkande som hade någon uppfattning om vad lojalitetsplikten faktiskt 

innebar, även i de fall respondenterna under en längre period varit yrkesverksamma. Detta 

skulle kunna förklaras med att man tar det för givet, att lojalitet är en självklarhet som är 

underförstådd av båda parter. Detta framkommer i respondentens reflektion:   

 

Helst ska man göra det [framföra sitt missnöje] internt, men jag har ju också rätt att gå till 

media om jag ser någonting och ingen gör någonting så kommer jag inte bli av med jobbet 

för att jag går och säger det till någon som ska granska oss. Så det finns ju en öppenhet 

när man jobbar i kommun 

   

Citatet ovan visar också att medarbetarna som är verksamma inom den offentliga sektorn är 

medvetna om att de har möjligheten att vända sig till sociala medier alternativt en nyhetsbyrå 

om det är något som inte stämmer inom organisationen.  De anställda väljer att inte prata med 

media, utan de väljer istället att förhålla sig fortsatt lojala så att informationen stannar internt 

och det kan lösas inom organisationen. Detta återkopplar vi till Royce (1995) som menar att 

lojalitet innebär ett aktivt val. 

 

Valet att behålla information internt kan enligt Fletcher (1995) också ses som en handling för 

att visa sin lojalitet. Han menar att för att det ska uppstå lojalitet måste det finnas en tredje 

part som väljs bort. Utan en tredje part kan man alltså inte påstå sig vara lojal. I de 

medverkandes fall innebär det alltså ett val att inte vända sig till externa forum för att påtala 

de upplevda problemen inom organisationen. Genom ett sådant val förhåller de sig fortsatt 

lojala till organisationen, då de svarat likt detta citat nedan. Detta ska då stå som en målande 

bild över hur man bör se på vikten av att vända sig till rätt forum inom organisationer enligt 

respondenten:  

 

Det är lätt att när man sitter med tjejkompisarna en lördagskväll och bara kräks ut på sin 

sambo. Då är man ju så jävla osaklig att det finns inte. Det är helt oväsentligt det man säger, 

och i helt fel forum dessutom för de kan inte göra någonting utan de kan bara vara där och 

klappa på ryggen. 

 

Vad respondenten ovan påvisar är vikten av att framföra sina missnöjen i rätt forum för att om 

möjligt få en effekt. Personen i fråga menar att man som arbetstagare behöver ha ett kritiskt 
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perspektiv på sin arbetsplats, men för att kunna påverka är det av yttersta vikt att vända sig 

internt i organisation. Detta för att påkalla ett förbättringsarbete som kan komma att hjälpa 

organisationen att växa och bli bättre genom att arbetsgivaren blir medveten om sina 

svagheter. Respondenten menar att det i fel forum inte kan komma till nytta att uttrycka sig, 

det är inte där möjligheten till en förändring finns utan de externa kan endast infinna sig i ett 

moraliskt stöd. En konsekvens är att organisationen i samband med att missnöjen framförs 

externt under informella former kan få negativ publicitet som varken gynnar organisationen 

eller den anställde.  

 

4.2.3 Frivillig horisontell lojalitet 

I Arvidson och Axelssons (2014) modell över fyra olika sociala lojalitetsformer benämner de 

också en frivillig horisontell och en ofrivillig horisontell lojalitet. Den frivilliga horisontella 

lojalitetsformen kännetecknas av att en informell vänskap bildas mellan de jämlika 

medarbetarna på arbetsplatsen. Ett typiskt exempel på denna form av lojalitet är 

arbetsklimatet hos olika arbetslag inom en organisation. I materialet finns det citat som tydligt 

påvisar att en viss form av lojalitet växer fram till dem som arbetar på samma nivå inom 

samma enhet: “... de som har mest att göra ihop med varandra arbetsmässigt hänger ihop 

mycket, även kanske vid fikan och sådär”. Respondenten fortsätter sin reflektion: “... man tyr 

sig till de som har samma intressen, men det är liksom inget problem med det tycker jag, utan 

vi kan umgås alla ihop”. Det finns tydliga kopplingar i dessa resonemang till Arvidson och 

Axelssons (2014) teori kring en frivillig horisontell lojalitet. På enheten inom organisationen 

är medarbetarna på samma vertikala nivå med likvärdiga arbetsuppgifter, vilket inte medför 

någon hierarkisk konkurrens mellan kollegor. Avsaknaden av hierarki på enheten innebär 

istället att arbetstagarna utvecklar en vänskapsrelation. Det framkommer tydligt att de ställer 

upp och hjälper varandra när det uppstår någon form av problem. En av respondenterna 

uttrycker detta som att “... man hjälper den som har det tufft. Arbetsbelastningen går ju upp 

och ner för alla. När någon har jättemycket att göra så kanske den måste ha hjälp och då är 

man lojal, så man ställer upp”.   

 

Ytterligare ett exempel som påvisar den frivilliga horisontella lojaliteten är att den hierarkiska 

strukturen som funnits mellan arbetsgivare och arbetstagare har förändrats och man numera 

benämner de som arbetar på organisationen för medarbetare. Den mer platta strukturen skapar 

tillfällen för öppna och ärliga dialoger och samtal mellan parterna om hur man förhåller sig 

lojal och vad det innebär. En respondent beskriver hur denna nya dialog används för att bidra 

till lojaliteten genom sådana öppna samtal som inte är påtvingande utan sker spontant mellan 

medarbetarna: 

 

Hamnar man i en struktur där man kanske pratar om lojalitet … hur vi är lojala, hur vi håller 

ihop, hur vi pratar på samma sätt liksom. Jag har ändå bytt kollegor och arbetsgrupp sen jag 

började här. Vi har ändå pratat på det sättet hela tiden, man nästan bestämmer sig för att vara 

det [lojal]. 
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Vad respondenten ovan påpekar är att det förs samtal både inom de informella och formella 

konstellationerna på organisationen om lojalitet, för att på bästa sätt bidra till arbetsplatsen. 

Respondenten använder sig av ordet “bestämmer”, vilket gör det tydligt att Royces (1995) 

uppfattning om lojalitet som ett aktivt val i vissa fall verkar stämma. Ser man det däremot 

utanför ett arbetslivsperspektiv är det inte fullt lika troligt att en individ “bestämmer sig” för 

att vara lojal mot någon eller något. Lojalitet utanför arbetslivet kan också grunda sig i ett 

aktivt val, vilket påvisats tidigare i studien. Dock är det då troligare att det i sådana situationer 

även finns något mer bakomliggande som motiverar en sådan form av lojalitet.    

 

4.2.4 Ofrivillig horisontell lojalitet 

En ofrivillig horisontell form av lojalitet kan enligt Arvidson och Axelsson (2014) uttryckas 

när det sker förändringar i en grupp av likasinnade medarbetare på en arbetsplats. De drar 

kopplingar till Lysgaards (1985) bok Arbeiderkollektivet för att förklara vad som händer med 

samhörigheten i en grupp när det sker negativa upplevelser. Resultatet visar också på att det 

finns informella grupper som Lysgaard samt Arvidson och Axelsson beskriver. Enligt 

resultatet verkar respondenterna också vara medvetna om detta vilket kan exemplifieras med 

följande uttryck: 

 

Och det informella [grupperna] de är mycket byggda på att alltså människor, vi som 

trivs bra tillsammans liksom som jobbar på ganska likvärdigt sätt … Det kan vara 

väldigt väldigt negativt i våran utveckling också men det blir så väldigt lätt så att vi 

formerar oss så. 

 

Det kan uppstå en diskutabel situation om en individs handlingar påverkar gruppen negativt 

och därmed även ifrågasätter lojaliteten inom gruppen. Medarbetarna påverkas av de övriga i 

gruppens val och reflekterar över om handlingen kan tolkas som rätt eller fel. Ett exempel 

som Lysgaard (1985) tar upp som skulle kunna påverka relationen i en grupp är när en 

medarbetare blir given en högre tjänst där det ingår i arbetsuppgifterna att leda den gamla 

gruppen. Arvidson & Axelsson (2014) menar då att detta kan tyda på en ofrivillig horisontell 

lojalitet, men av den insamlade datan är detta svårt att uttolka, ett exempel på detta är följande 

citat:  

 

... man kan nästan såhär höra på tonläget när vi [pratar], såhär nu är vi kollegor för det 

kan vi fortfarande vara men hon är också min chef och ibland måste hon göra saker på 

grund av sitt chefskap men vi kan liksom känna av läget vad som är vad. Att nu är vi 

kompisar och snackar skit och sådär och sen på en sekund liksom så är det någonting 

annat och det är helt okej, vi vet båda två att aja det är våra roller, inget konstigt med 

det.  

 

Detta uttalande från en av respondenterna beskriver hur relationen mellan dem ser ut nu när 

en av dem blivit befordrad till chef efter att de båda arbetat väldigt nära som kollegor. Det 

respondenten menar är att det skett en förändring i relationen men det är inget som påverkat 

på ett negativt sätt utan de har lärt sig att förhålla sig till de nya rollerna samtidigt som de 

behåller den vänskap som fanns innan. Empirin visar inga tydliga exempel på den ofrivilliga 
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horisontella lojaliteten och har därför varit svår att tyda. Detta skulle kunna förklaras med den 

hierarkiska strukturen sakta försvinner. Frågan blir då om även den ofrivilliga horisontella 

lojaliteten och Lysgaards (1985) reflektion kring Arbeiderkollektivet avtar i takt med att den 

hierarkiska strukturen blir allt mer platt.     

 

4.2.5 Självlojalitet 

Som ett komplement till Arvidsons & Axelssons (2014) teori om lojalitet har de lagt till 

ytterligare två komponenter att se över. Den ofrivilliga självlojaliteten som handlar om att 

man strävar efter det som förväntas av andra utomstående samt den frivilliga självlojaliteten 

där en individs egna mål och värderingar står i fokus. Det som går att tolkas utifrån empirin är 

att respondenterna upplever en viss frivillig självlojalitet. De är tydliga med att säga att de 

utgår ifrån sin egen värdegrund eller att de aldrig skulle utföra något som är så pass långt 

borta från vad de anser är acceptabelt. En av respondenterna säger att “man är ju lojal mot sig 

själv, så är det ju, att jag säger ja eller nej till sånt som jag vill. Jag säger ja till sånt som jag 

vill, och nej till sånt som jag inte vill utifrån mina värderingar”. Enligt detta svar beskrivs det 

på ett sådant sätt att allt utgår från en frivillig självlojalitet, men det kan ifrågasättas om det 

omedvetet kommer från de värderingar som finns inom organisationen. Att arbetstagare 

accepterar vissa saker eftersom det är förväntningar från sina medarbetare och arbetsgivare 

och det därmed ibland handlar om en ofrivillig självlojalitet. Det kan delvis bero på att det 

handlar om en fin balansgång och det är svårt att veta om respondenterna faktiskt hade 

handlat annorlunda än det dem säger.  

 

4.2.6  Lojalitetens olika riktningar 

Genom det samlade resultatet ser vi att lojaliteten för en yrkesverksam inom den offentliga 

sektorn har en lojalitet riktad mot många olika konstellationer som kan forma sig på 

arbetsplatsen. Förutom den redan diskuterade lojaliteten inom organisationen finns det en 

lojalitet riktad mot staden och medborgarna samt inslag av en självlojalitet.  

 

 

 

Figur 3: Egen illustration över lojalitetens olika riktningar.  
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4.3 Jämförelse av två kommuner 

I denna del kommer den tredje och sista frågeställningen besvaras: Är det någon skillnad i 

synen på lojalitet beroende på kommunens storlek, och hur ser den i så fall ut? Innan studien 

genomfördes fanns det en uppfattning om att resultatet skulle påvisa skillnader i graden av 

lojalitet hos de anställda. Tolkningen var att dessa skillnader skulle grunda sig i 

organisationens storlek. Utifrån den insamlade datan framkommer det främst likheter 

kommunerna emellan, men också vissa skiljaktigheter.  

 

4.3.1 Likheter 

Studiens övergripande resultat visar att lojaliteten hos de anställda uttrycks i olika former, 

beroende på vad som prioriteras i de aktuella situationerna. Främst uttrycks lojaliteten i 

mindre grupper inom organisationen och då primärt i olika arbetslag och enheter. Detta 

uttrycks av en respondent på följande vis: “... utåt sett ska vi ju vara en enhet och det försöker 

vi vara såklart, men eftersom vi jobbar med olika saker blir vi [olika] grupper”. Denna 

kollegiala lojalitet mellan medarbetarna kopplas till Arvidson och Axelssons (2014) teori 

kring en frivillig horisontell lojalitetsform. Medarbetarna befinner sig på samma hierarkiska 

nivå i organisationen, utan någon överordnad eller underordnad, och utvecklar då en informell 

vänskapsrelation genom lojaliteten. Känslan av ett vi inom det egna arbetslaget återfanns i 

båda organisationer, vilket tyder på att en viss form av lojalitet alltid har möjlighet att växa 

fram. Respondenten fortsätter: “... vi hör ihop som en enhet och vi hjälper varandra”.  

Resultatet visar därmed inte på några större skillnader kommunerna emellan gällande 

lojaliteten gentemot sina medarbetare i “samma korridor”. Kommunens storlek är på så vis 

ingen variabel som påverkar om det finns lojalitet på arbetsplatsen och till sina kollegor. En 

korridor med medarbetare ser likadan ut oberoende i vilken organisation man befinner sig. 

Därmed är det inte troligt att organisationens storlek överlag påverkar den lojalitet som växer 

fram i ett arbetslag.   

 

En likhet mellan de båda kommunerna var uppfattningen om att lojalitet finns i olika former 

och lager, något som Connor (2007) argumenterar för. Det finns inte bara en lojalitet mot 

arbetsgivaren och organisationen där man är anställd, utan lojaliteten riktas även indirekt mot 

kommunen i fråga och dess invånare: 

 

... jag kan inte se att det kan vara någon konflikt med min lojalitet med gruppen eller min 

lojalitet till organisationen eller staden. För om man hela tiden tänker att, ja men om jag 

gör det som är bäst för [invånarna] då är det också bäst för min grupp i längden. 

 

Samma reflektion uttrycks även av en annan respondent:  

 

Alla som jobbar här tycker om staden på något sätt, att man ser till medborgarna kan man 

säga. Det är ju en stor policy i kommunen att man jobbar ju för [invånaren] liksom att 

även om man inte är från staden från början så följer man värderingarna liksom att man 

ska jobba mot invånaren. 
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Reflektionerna ovan tyder på en inställning om att man genom att vara lojal mot sin 

arbetsgivare också påverkar de boende i kommunen, vilket i längden även kanske innebär sig 

själv. Detta skulle kunna tolkas som en indirekt form av självlojalitet genom tillämpning av 

Arvidson och Axelssons (kommande) teori. Enligt Arvidson och Axelsson (kommande) kan 

självlojaliteten vara antingen frivillig eller ofrivillig. Detta innebär att lojaliteten till sig själv 

antingen innebär att följa sin egen vilja och drömmar, eller så blir den påtvingad av yttre 

förväntningar. För att nå den självlojalitet som uttrycks i citaten ovan är det nödvändigt att 

istället tillämpa en annan social form ur Arvidson och Axelssons (2014) teori, nämligen en 

frivillig vertikal form. Genom att visa lojalitet mot sin arbetsgivare uttrycks lojalitet till de 

utomstående invånarna, vilket leder fram till en lojalitet mot sig själv.    

 

Vi kan dessutom se att båda kommunerna, oavsett storlek, känner att de vill försvara 

kommunen externt för att visa på allt bra som kommunen bidrar med. Man bryr sig om 

kommunens rykte hos medborgarna och vill försvara kommunen om de skulle hamna i en 

diskussion där någon pratar dåligt om deras arbetsgivare. En av respondenterna förklarar detta 

genom citatet nedan. 

 

Man försöker framhäva allt bra som görs i kommunen. Oftast får man höra det som är 

dåligt när man pratar med sina vänner som inte jobbar inom kommunen … där försöker 

jag vara lojal mot X som stad eller som kommun och berätta allting när någon kommer 

med sådant här gnäll. Vi gör faktiskt tusen andra grejer som ingen ser men som är 

jättebra.  

 

Att våra respondenter känner att de vill försvara kommunen de förhåller sig lojala mot om 

denne hamnar i ett samtal där organisationen framställs negativt skulle Keller (2007) kalla för 

loyalty in advocacy. Våra respondenter har en tydlig koppling till organisationen och i vissa 

fall till och med beundrar kommunens arbete och framsteg. Ytterligare ett citat som påvisar 

den beundran och stolthet våra respondenter känner för organisationens arbete är: ”… det 

bygger mycket på och det handlar mycket om stolthet… man vill tillsammans verka för att det 

ska fungera bra utåt”. Detta bidrar till behovet att försvara sin kommun och blir då enligt 

Keller (2007) ett uttryckssätt för lojalitet. 

 

4.3.2 Skillnader 

En av skillnaderna mellan organisationerna som framkom av resultatet är de förväntningar 

arbetstagarna har utanför de dagliga arbetsuppgifterna. I den medelstora kommunen var det 

ingen av de medverkande som angav sig uppleva andra förväntningar än det som framkom av 

deras arbetsbeskrivning. Däremot nämnde de att de kunde uppleva “informella önskemål”. En 

av respondenterna uttrycker att “det finns ju inget uttalat så ... men man ska väl bidra till att ha 

ett bra arbetsklimat och att man ska vara en bra medarbetare”. En annan av respondenterna 

resonerar liknande: “alltså, det ingår i arbetet att vara en trevlig kollega till exempel, att vara 

med och bidra till koncernen och det ser jag som en del av mina arbetsuppgifter”. Resultatet 

blir tydligt på det viset att medarbetare i den medelstora kommunen inte upplever några krav 

på att utföra andra uppgifter än de som innefattas av en tjänst de har i organisationen. Viljan 
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att bidra till ett uppskattat arbetsklimat för hela enheten tyder också på Arvidson och 

Axelssons (2014) teori kring en frivillig horisontell lojalitet. Men även Connors (2007) teori 

gällande lojalitet i flera lager speglas i citaten ovan. Connor (2007) menar att vilket lager av 

lojalitet som representeras beror den sociala miljön och de yttre omständigheterna. Om en 

arbetstagare i detta fall skulle bortse från förväntningarna att bidra till arbetsplatsen på ett 

socialt plan skulle det innebära en konflikt mellan två olika lager av lojaliteten. För det första 

lojaliteten mot sin arbetsgivare, och för det andra lojaliteten mot sina medarbetare (Connor, 

2007).  

 

De medverkande som är anställda i en något mindre organisation kunde däremot känna av 

andra förväntningar än de som ingår i tjänsten. Resultatet visar att dessa förväntningar inte 

behöver finnas på arbetsplatsen, utan blir även uppenbara utanför arbetstid. Det framkommer 

att det finns förväntningar på att alltid vara en “kommunal tjänsteman”, även under sin 

personliga fritid. En respondent beskriver: 

 

Jag kan gå på ICA och köpa äpplen och då kommer det fram någon till mig […] Jag står 

inte och handlar på min arbetstid, men här är ett ganska litet ställe så de flesta vet att, “ja 

men där är ju hen som jobbar hos kommunen … Oj där står hen och köper äpplen, jag ska 

passa på att fråga” […] är jag ledig så letar man upp mitt telefonnummer på Eniro och 

ringer hem till mig istället. Lite så “men du har ju svar på frågorna?”, mm fast jag jobbar 

inte.” 

 

Respondenten antyder att det finns en känsla av att aldrig lämna sin arbetsplats. Oberoende av 

vilken tid på dygnet är man en representant för organisationen, och förväntas därför alltid vara 

lojal mot sin arbetsgivare. Enligt Kleinig (2014) kan en person inte sägas vara lojal innan man 

handlat på ett sådant vis som gynnar objektet eller individen som lojaliteten riktas mot. Med 

detta menas det att lojaliteten måste prövas för att kunna bevisa att den finns där. 

Arbetstagaren har här en valmöjlighet; att svara på frågorna och då visa sin lojalitet till 

arbetsgivaren, eller neka att svara och istället hävda sin civila fritid. En sådan situation tyder 

för det första på resonemanget att lojalitet är ett aktivt val (Royce, 1995), och för det andra på 

vikten av en etisk bedömning (Henriksen & Vetlesen, 2013). Den anställde väljer själv om 

han eller hon vill vara lojal mot organisationen i situationen, samtidigt som det görs en 

bedömning om vad som är moraliskt rätt att berätta för en utomstående.  

 

Även av den insamlade informationen från den något större kommunen framkom det att 

medarbetarna känner lojalitet även utanför arbetstid. En av respondenterna säger: “...oftast får 

man ju höra det som är dåligt när man pratar med sina vänner sådär, som inte jobbar inom 

kommunen. […] men då får man ju försöka, ändå framhäva allt bra som görs”. Resultatet 

pekar på förväntningar att visa lojalitet även när man inte befinner sig på arbetsplatsen. Detta 

kan ses som en del av det psykologiska kontraktet i ett anställningsförhållande som innebär ett 

utbyte av outtalade förväntningar mellan parterna (Isaksson & Bellaagh, 2005).  

 



 

 

51 

 

Det som skiljde svaren åt mellan respondenterna i de olika organisationerna är att de som är 

anställda i den mindre kommunen blir igenkända personligen när de rör sig privat. Denna 

civila igenkänning var inget som uttrycktes av de anställda i den medelstora kommunen. Av 

detta resultat kan det tolkas att kommunens storlek är en variabel som påverkat. I en kommun 

med färre invånare och färre anställda mister arbetstagarna en anonymitet som finns i de 

större kommunerna. Det vore fel att hävda att lojaliteten därmed blir viktigare för anställda i 

en mindre kommun, men däremot är det möjligt att det är av större vikt att uttrycka lojaliteten 

privat när chansen uppstår. 

 

4.3.3 Jämförelse 

Resultatet har påvisat vissa skillnader och likheter mellan de olika kommunerna. Enligt våra 

tolkningar och analyser beror de skillnader upptäckt på främst två variabler: kommunens 

storlek i area, samt organisationens antal anställda. Resultatet av jämförelsen redovisas 

översiktligt i tabellen nedanför: 

 

 Liten kommun Medelstor kommun 

Kollegial lojalitet Ja, upplevs i organisationen Ja, upplevs på organisationen 

Kommunal lojalitet Ja, finns bland medarbetarna Ja, finns bland medarbetarna 

Förväntningar Ja, både i och utanför 

organisationen 

Nej, inte utanför 

organisationen 

Civil anonymitet Nej, ej anonyma utanför 

arbetet 

Ja, anonyma utanför 

arbetsrollen 

 

Figur 4: Jämförelse av två kommuner 
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5. Sammanfattande diskussion 

________________________________________________________ 

I detta avslutande kapitel kommer det göras en presentation över studiens slutsatser. Följt av 

slutsatserna kommer det föras en diskussion kring det framkomna resultatet och 

undersökningen överlag. Kapitlet kommer sedan avslutas med förslag till vidare forskning.  

________________________________________________________ 

 

5.1 Slutsatser 

Undersökningens syfte är att få en förståelse över hur yrkesverksamma inom den offentliga 

sektorn i ett arbetssammanhang uppfattar lojalitet. För att uppfylla syftet utgick vi från tre 

olika frågeställningar. Dessa frågeställningar kommer nu besvaras utifrån det resultat som 

framkommit av den insamlade datan. 

  

Vad innebär begreppet lojalitet för verksamma inom den offentliga sektorn?  

Utifrån vad som framkommit av studiens resultat kan vi dra vissa slutsatser. För det första är 

det tydligt att det saknas en klar, universell definition av begreppet lojalitet. Olika teoretiker 

har varierande definitioner av lojalitet som alla är tillämpningsbara i skilda situationer och 

beroende på vilket perspektiv man har. Även om de medverkande beskriver och förklarar 

lojalitet på olika vis finns det en övergripande uppfattning som genomsyrar resultatet. 

Lojalitet för verksamma inom den offentliga sektorn är något som finns inom kommunens 

värderingar och innebär för våra respondenter ett medvetet och aktivt val som man förhåller 

sig till. Om valet grundar sig i en tanke, handling eller känsla kan vara svårt att definiera 

utifrån den empirin som samlats in. Men det kan kännas för enkelt att endast påstå att ett av 

dessa alternativ är den enda sanningen då dessa verkar ske i en kombination med varandra. 

Det som kan sägas vara en gemensam nämnare i hur de kommunanställda definierar 

begreppet lojalitet är att det är ett frivilligt val hos varje enskild individ.  

 

För det andra beskrivs begreppet lojalitet som en positiv egenskap bland våra respondenter, 

som utan att reflektera över det endast gav begreppet positiva synonymer, som till exempel 

ärlighet och tillit. Genom resultatet blir det uppenbart att lojalitet överlag ses som en 

egenskap att sträva efter, men det framkommer även att det är en egenskap man gärna 

tillskriver sig själv. Lojalitet för de medverkande i studien framstår som ett tecken på vad som 

anses vara en “bra människa”. Den data som samlats in pekar på att lojalitet är ett 

personlighetsdrag som kan bidra till en form av idealbild av en människa. För att en individ 

ska vara den bästa versionen av sig själv verkar det krävas lojalitet.   

 

För det tredje kan vi dra en slutsats gällande den roll som etik och moral spelar för lojalitet. 

Lojalitet för de kommunalt anställda innebär en hög grad av ärlighet och en moralisk plikt att 

vara lojal mot sin arbetsgivare. De är samtidigt medvetna om att det finns en grad av farlig 

lojalitet, detta uppfattas dock inte tillhöra den lojalitet som de menar karaktäriseras av 

ärlighet. Farlig lojalitet ses i stället som det motsatta. Det är för dem positivt att vara ärlig och 
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påpeka förändringar som behöver ses över för att kommunen ska kunna följa med i 

utvecklingen. 

 

Vem eller vilka är lojaliteten riktad mot?  

Av det vi kan urskilja av studiens resultat kan lojalitet finnas i olika konstellationer och 

former. Som vi nämnt innan har båda kommunerna ett inslag av lojalitet i den allmänna 

värdegrunden samt i den lojalitetsplikt som finns inom organisationen. Denna värdegrund 

internaliseras av de anställda och det går i empirin att se att medarbetarna är medvetna om hur 

viktigt lojalitet är för en organisation. De är dels lojala till den lilla arbetsgruppen som de 

arbetar med varje dag men också lojala till organisationen i stort, vilket kan utläsas i deras 

formuleringar av en uppfattning om ett vi på arbetsplatsen.   

 

Lojaliteten hos de anställda på kommunen stannar dock inte på organisatorisk nivå, utan man 

är även lojal mot de medborgare som bor inom kommunen man är verksam i. Denna lojalitet 

grundar sig i en vilja att förbättra livskvaliteten för de som bor i kommunen, vilket i led även 

innebär sig själv. Detta medför på så vis att det även finns en självlojalitet vilket uttrycks i den 

lojalitet man har till organisationen. De verksamma inom organisation behöver inte bo inom 

kommunens gränser men det framgår av resultatet att så oftast är fallet. Detta leder till att 

lojaliteten som ges till organisationen som arbetsgivare resulterar i en lojalitet till sig själv 

som medborgare i kommunen.  

 

Är det någon skillnad i synen på lojalitet beroende på kommunens storlek, och hur ser den i 

så fall ut?   

Resultatet speglar att det inte finns så stora skillnader i synen på lojalitet bland medarbetarna i 

de två olika kommunerna. Inom respektive kommun tycks uppfattningen om vad lojalitet 

innebär vara relativt lika varandra. De medverkandes reflektioner innefattar i stor grad 

likartade tankar om vad lojalitet har för karaktäristiska egenskaper och hur det kännetecknas. 

Däremot kan det urskiljas vissa skillnader i hur lojaliteten hos de kommunanställda förväntas 

uttryckas i varje kommun. 

 

I den lilla kommunen ses det nästan som självklart att du ska vara tillgänglig även utanför din 

normala arbetstid då gränsen mellan arbetsrollen och privatpersonen kan uppfattas som 

suddiga. De känner att de har krav och förväntningar på sig utanför sina normala 

arbetsuppgifter i större utsträckning än i den medelstora kommunen. Detta tycks bero på 

kommunens storlek då det i en mindre kommun är lättare att få en inblick i det arbete som 

utförs, samt att det innebär en minskad anonymitet för de anställda. I en kommun med lägre 

invånarantal är det lättare att bli identifierad utanför arbetsplatsen, och det blir därmed än mer 

viktigt att ständigt uttrycka sin lojalitet mot organisationen som stort. 

 

5.2 Diskussion 

I denna studie har syftet varit att ta del av kommunanställdas reflektioner kring lojalitet till 

sina arbetsgivare. Vi hade inga egentliga uppfattningar om vad undersökningen skulle ge för 
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resultat, men däremot hade vi en förförståelse som innebar vissa förutfattade tankar och 

åsikter. Syftet med studien anses uppfyllt, och det resultat som framkommit i studien har inte 

överraskat oss. Det har dock givit oss en annan uppfattning om hur lojalitet kan uttrycka sig 

beroende på vilket perspektiv man har. Vi har fått nya kunskaper om hur lojalitet finns i olika 

former och olika lager, men att alla samtidigt är närvarande och påverkar människors 

vardagliga liv på olika nivåer. Ytterligare information vi tagit till oss är hur lojalitet spelar en 

allt större roll i arbetslivet och hur viktigt ämnet är sett ur ett perspektiv från arbetstagare. 

 

I studien har vi utgått från att den empirin vi fått in från våra respondenter är deras ärliga 

tankar och känslor som beskrivits även om det inte går att garantera som ett faktum. Detta är 

vi också medvetna om men tror ändå att våra intervjupersoner förhållit sig öppna till att svara 

så vi kunnat få ett så likt ett ärligt svar som möjligt. Vi hade i början av insamlingen av 

empirin tanken på att genomföra intervjuer på båda organisationer personligen men fick 

förhinder. Då vi endast hade möjlighet att åka och besöka den ena kommunen missade vi en 

del intryck som skulle kunna komma att vara intressanta för hur man arbetar inom 

verksamheten. En fördel med telefonintervjuer är att vi inte fick se hur personerna såg ut eller 

deras ansiktsuttryck vid svarandet av varje fråga vilket ledde till att vi endast utgick från 

respondenternas svar oberoende av våra förutfattade meningar, av respondenten eller 

organisationen. Studien har innefattat tre olika frågeställningar där vi försökt ha både 

övergripande frågor som vad innebär lojalitet och vem den är riktad mot men också med ett 

tillägg genom en konkret fråga i ett försök till att jämföra de olika kommunerna. Detta för att 

få en sådan bred kunskap som möjligt för att sen försöka hitta gemensamma nämnare för 

begreppet lojalitet.    

 

Undersökningen visar på att lojalitet uttrycks på olika sätt beroende på vart den riktas. Även 

om lojalitetens grunder är detsamma oberoende av vad lojaliteten syftar till uttrycks den inte 

på samma sätt i alla situationer. En lojalitet mot sin arbetsgivare behöver inte se ut på samma 

sätt som den lojalitet man upplever mot sig själv som individ. Dessa olikheter i lojalitet har 

varit intressanta att ta del av under genomförandet av studien, då det har gett oss ett nytt 

perspektiv på vår egen uppfattning om vad lojalitetsbegreppet innebär. Vi har insett att 

lojalitet aldrig är svart eller vitt och att det därför är relevant att föra diskussioner om 

begreppet. Arbetsgivare lägger allt större vikt vid att ha lojala medarbetare, och då inte enbart 

den kontraktuella lojalitetsplikten. Plikten att vara lojal är betydligt enklare att definiera än 

den subjektiva uppfattningen om vad lojaliteten innebär. Vi menar att relationen mellan 

arbetstagare och arbetsgivare påverkas i allra högsta grad av en vilja att vara lojal. Finns det 

då ingen tydlig definition av begreppet som arbetsgivare kan använda sig av, så finns det 

heller ingen möjlighet för arbetstagare att veta vad lojaliteten innebär. Under processen av 

denna uppsats blev det tydligt att begreppet lojalitet oftast diskuterades i sammanhang med 

andra ämnen som ett komplement. Ett renodlat begrepp som är väl definierat inom det 

arbetsvetenskapliga synsättet var något vi tycktes sakna när det kommer till lojalitet. Detta 

ställer vi oss fundersamma kring då lojalitet ofta krävs av arbetsgivare, dels som ett 

personlighetsdrag under rekryteringsprocessen, och dels som handlingar och känslor hos de 
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anställda inom kommunen. Om ingen definierat begreppet hur ska då de verksamma, både 

arbetsgivare och arbetstagare, veta om det är något man gör, något man känner eller något 

man tänker. 

 

Enligt Gert (2013) innebär lojalitet att sätta medlemmarna i den egna gruppen framför de som 

befinner sig på utsidan. Detta resonemang blir problematiskt i den offentliga sektorn i 

allmänhet, och kommunal verksamhet i synnerhet eftersom man kan fråga sig vilka som 

egentligen står utanför gruppen i en kommun. Värderingen om att värna för medborgares 

bästa är stark inom kommunen och de flesta som arbetar inom organisationen är också bosatta 

inom den. Det arbete som förs gynnar därmed också dem själva. Ett alternativ till gruppen 

som står utanför är i sådant fall möjligtvis de grannkommuner som finns i närheten och som 

kanske konkurrerar med varandra.  

 

I undersökningen har vi kunnat koppla en del resonemang och reflektioner till den teori 

Hirschman (1970) utvecklade. Det vi kommit att reflektera över under undersökningens gång 

gällande Hirschmans resonemang är att teorin framfördes före hans tid. Om man ser till 

samhället vi har idag i Sverige är de tre alternativ för lojalitetens uttryck som Hirschman 

(1970) anger mer naturliga valmöjligheter nu än vad de var för fyrtio år sedan. Tiden innan 

globaliseringen och den konkurrens som idag finns på arbetsmarknaden medförde inte då 

samma möjligheter för individer att lämna arbetsplatsen om det inte sammanföll med 

individen egna värderingar. Det var tidigare vanligt att man arbetade på samma arbetsplats 

tills det var dags att gå i pension och man var dessutom rädd att förlora det arbete man hade. 

Idag är det vanligare att man byter arbete under sitt yrkesverksamma liv och det ger också 

arbetstagaren mer att säga till om inom organisationen. På arbetsmarknaden idag står Sverige 

inför en generationsväxling. De baby boomers som är födda under efterkrigstiden på 1940-

talet har nått pensionsåldern och generation Y, de födda mellan 1980 och tidigt 1990-tal, tar 

allt större plats på arbetsmarknaden. Detta medför, förutom en övergång i arbetskraft, även en 

skiftning i uppfattning av lojalitet till sin arbetsgivare och sig själv. Att generationsfrågan 

kring lojalitet ändrats var något vi blev medvetna om och fick ta del av under tiden vi 

genomförde undersökningen. Detta framgick i reflektioner kring skillnader i hur lojaliteten 

uttrycktes förr, och hur den uttrycks nu. Självlojaliteten är den lojalitetsformen som vi tolkar 

har haft tydligast skillnad mellan generationerna i hur formen uppfattas. För generation Y ses 

lojaliteten mot sig själv som något självklart och något man bör ha. Det kan nästan ses som en 

beståndsdel som krävs för att upprätthålla självrespekten. Den generation född under 

efterkrigstiden uppfattar vi har en annan syn på självlojalitet. För dem verkar lojaliteten mot 

andra vara viktigare än lojaliteten till sig själv. Istället för att se det som en del av 

självrespekten ser man på självlojalitet som något som skulle kunna uppfattas som en viss 

själviskhet.  

 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Som vi nämnt i avgränsningen har vi i denna studie på grund av begreppets komplexitet valt 

att avstå att ha ett eget kapitel gällande illojalitet. Detta val gjordes inte för att det inte känns 
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relevant till ämnet eller inte sågs som en betydande faktor, utan det gjordes på grund av risken 

att uppsatsen skulle kännas för bred. Däremot skulle en vidare forskning för att se vad de 

verksamma inom kommuner ser på begreppet illojalitet och hur det påverkar det vardagliga 

arbetet vara en intressant aspekt. För att få full förståelse för ett begrepp finns det relevans i 

att först undersöka dess motsats. Om vidare forskning fokuserar på illojaliteten istället för 

lojaliteten menar vi att det skulle bidra till en djupare förståelse gällande lojalitet.  

 

Vidare anser vi att det är av vikt att ge begreppet en tydlig arbetsvetenskaplig definition. Med 

fokus på arbetsvetenskap kan en klar definition bidra till minskade risker att lojaliteten bryts i 

ett anställningsförhållande. Om både arbetsgivare och arbetstagare har en bestämd syn på vad 

lojaliteten innebär klara riktlinjer till hur de ska förhålla sig till varandra, samt medför det att 

relationen mellan dem inte riskerar negativa konsekvenser. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat i organisationen? 

2. Varför började du jobba i organisationen?  

3. Hade du någon bild av arbetsplatsen innan du började din anställning? → I så fall 

vilken? 

4. Känner du samhörighet med dina kollegor? I så fall på vilket sätt?  

5. Finns det några informella eller formella grupper på arbetsplatsen?  

 

Lojalitet 

6. Vad är lojalitet för dig?  

7. Är det några ord du uppfattar som synonyma med lojalitet? 

8. Är det några ord du uppfattar som motsats till lojalitet? 

9. Syns lojalitet på din arbetsplats?  

10. Upplever du att det finns olika typer av lojaliteter på arbetsplatsen?  → Vem kan man 

vara lojal mot? 

11. Kan dessa skapa konflikter?  

12. Varför är man lojal?  

13. Hur kan lojalitet uttrycka sig?  

14. Vad har lojalitet för betydelse för en arbetsplats/organisation?  

15. Har din lojalitet mot kommunen förändrats sedan din första period som nyanställd? I 

så fall hur? 

16. Uttrycker sig din lojalitet annorlunda på arbetet än vad den gör utanför arbetet? På 

vilket sätt?   

17. Känner du att du har krav och förväntningar på dig? I så fall vilka?  

18. Känner du att du har krav och förväntningar utanför dina arbetsuppgifter? I så fall 

vilka?  

19. Hur hanterar du dina egna klagomål och missnöje på arbetsplatsen?  

20. Hur skulle du beskriva din relation till din närmsta chef?  

21. Vid anställning, blev du informerad om den juridiska lojalitetsplikten?  

22. Anser du dig som lojal? Mot vem eller vad?  

23. Förväntade du dig att vi skulle fråga om något vi inte frågat? 

24. Har du något mer du vill tillägga? 


