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ABSTRAKT 
 

Syftet med studien var att undersöka om lojaliteten till arbetsplatsen skilde sig åt 

mellan generation Y och generation babyboomer. Utgångspunkten för lojalitet var Meyer och 

Herscovitchs (2001) teori där lojalitet delas in i tre lojalitetsdimensionerna affektiv, pågående 

och normativ lojalitet. Med bakgrund i teorin skapades hypoteserna att (1) det finns en 

skillnad i lojalitet till arbetsgivaren mellan generation Y och generation babyboomer, att (2) 

det finns en skillnad i affektiv lojalitet mellan generation Y och generation babyboomer, att 

(3) det finns en skillnad i pågående lojalitet mellan generation Y och generation babyboomer 

och att (4) det finns en skillnad i normativ lojalitet mellan generation Y och generation 

babyboomer. Data i form av enkäter samlades in av 61 arbetstagare (genration Y, N=30, 

generation babyboomer, N=31) och tre intervjuer genomfördes. För att jämför grupperna 

användes ANOVA. Resultatet visade att ingen signifikant skillnad mellan generationerna 

kunde påvisas när det gällde lojalitet till arbetsgivaren, pågående lojalitet och normativ 

lojalitet. Signifikant skillnad kunde bekräftas för hypotesen angående skillnad i affektiv 

lojalitet mellan generationerna. Slutsatserna för studien visade att andra faktorer som attityder 

och förväntningar på arbetet kan påverka lojalitet mer än den teoretiska utgångspunkten för 

studien.  

  
Nyckelord: lojalitet, generationer, ålder
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INLEDNING 
Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnad i lojalitet till 

arbetsplatsen mellan generation Y och generation babyboomer. En medvetenhet om de 

skillnader som kan finnas mellan generationers sätt att se på lojalitet till sin arbetsplats är ett 

redskap för organisationsledningar i deras arbete med att knyta arbetskraft till sig som är 

beredda att vara lojala till sin arbetsplats. Organisationer skulle med kunskapen om skillnader 

kunna knyta både äldre och yngre arbetskraft till sig för att få en grupp med olika kompetens 

och livserfarenhet som är beredd att stanna kvar i organisationen.  

Samhället är i ständig förändring mot nya synsätt och förhållningssätt till liv och 

leverne. En stor del av denna förändring finns även inom arbetslivet, där synen på ett fullgott 

arbete förändras över tid. Detta innebär att de människor som lever och arbetar jämte varandra 

idag har olika normer och värderingar för vad ett arbete är och hur förhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare ska se ut. En aspekt av relationen mellan arbetstagare och 

arbetsgivare är hur medarbetare är lojala. Författarens föreställning är att äldre kämpar för att 

få en eftertraktad guldklocka efter 25 år i ett och samma företag, medan yngre medarbetare 

ser det som naturligt att byta arbetsgivare med jämna mellanrum för att utveckla sig själva. 

Lojala arbetstagare kräver organisationens lojalitet till de anställda, som idag är en bristvara 

(Smola & Sutton, 2002). Personal som inte känner lojalitet till sin arbetsgivare kan bidra till 

en högre personalomsättning, vilket ger fler inskolningsprocesser och därmed ger en ökad 

kostnad för organisationen (Johanson & Johrén, 2007). En hög personalomsättning kan leda 

till en instabil grupp och där minskad trivsel ger en minskad effektivitet i arbetsinsatsen vilket 

leder till minskad försäljning. 

Enligt Smola & Sutton (2002) har yngre arbetstagare en tendens att vara mindre 

lojala till företaget och mer ”jag-centrerade”, vill bli befordrade snabbare och har inte samma 

känsla för att arbete bör var en stark del av ens liv. Vidare ser den yngre generationen ett 

värde i att hårt arbete värderar den individuella karaktären. Parament (2008) menar att yngre 

arbetstagare inte arbetar för att kunna överleva, utan för att självförverkliga sig själva med en 

stark känsla för individuell frihet vilket ger individuellt ansvar. Äldre medarbetare är enligt 

Parament (2008) mer fokuserade på plikt och Smola & Sutton (2002) menar att äldre 

arbetstagare ser arbetet som en viktig del av livet ur en ekonomisk synvinkel. Således söker 

olika arbetstagare olika värde hos sin arbetsgivare, vilket arbetsgivaren behöver vara lyhörd 

inför för att kunna rekrytera och behålla sina anställda. Om medarbetaren uppfattar att 

arbetsgivaren har tydliga HR-strategier för sin verksamhet, ökar det lojaliteten hos de 

anställda (Kooij, Jansen, Dikkers & de Lange, 2010). Undersökningen bidrar således till ökad 
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insikt om vad som eventuellt skiljer sig åt mellan generationerna för att kunna formulera 

relevanta strategier för lojala medarbetare. 

 

Lojalitet 
Forskning som har bedrivits om lojalitet konstaterar att begreppet är komplext 

och kan beskrivas både i termer av lojalitet till arbetsplatsen eller till yrket i sig (Klein, 

Becker & Meyer, 2009). Teorier som fokuserar på lojalitet som en investering eller ett utbyte, 

innefattar ofta ekonomiska, beteende och sociala faktorer (Klein et al, 2009). Stew (1981) 

förklarar lojalitet utifrån ett investeringsperspektiv. De psykologiska faktorerna beskrivs som 

dels konsekvensen av beslut och dels upplevelsen av utbytet mellan egna behov och yttre krav 

på kompetens. De sociala faktorerna, både kulturella och organisatoriska, är viktiga för att 

kunna bedöma sannolikheten och värdet av framtida konsekvenser av lojalitetsbeslut (Stew, 

1981). Grunden för teorin är individens värdering av den egna vinningen och behov i 

förhållande till organisationens krav och kultur, vilket leder till lojalitet som ett 

tillvägagångssätt för att agera. 

Teorier om lojalitet som har sin utgångspunkt i attityder har, till skillnad från 

investeringsteorier, fokus på att lojalitet influerar beteende och med detta beteende förstärks 

lojaliteten (Klein et al, 2009). Lojalitet med attityder som perspektiv, kan fokusera på den 

process där individen själv bedömer hur dess egna värderingar och mål stämmer överens med 

de värderingar som organisationen har (Cohen, 2007). I en rekryteringsprocess har de 

arbetssökande attityder till organisationen som kan ha en viktig roll i hur lojaliteten utvecklas. 

Individens sociala bakgrund; kultur, familj och utbildning, är delar som blir avgörande för 

upplevelsen av om de personliga värderingarna stämmer överens med organisationens. Desto 

större överensstämmelse mellan individ och organisation ger en starkare benägenhet till att 

vara lojal mot organisationen (Cohen, 2007). Kritik som har förts fram mot detta perspektiv är 

att det ofta saknas specifika definitioner av attityd som begrepp och att implicita förhållanden 

och processer styr resultat av lojalitet (Klein et al, 2009).  

Ur ett kognitivt perspektiv är lojalitet en medveten handling, där individens sätt 

att resonera sig fram till målet för lojaliteten är det centrala (Klein et al, 2009). Hollenbeck 

och Klein (1987) har i sin teori om lojalitet och processen av att sätta upp mål, kombinerat 

faktorer som är orsakade av det attraktiva av att uppnå ett mål och förväntan av att uppnå ett 

mål. Grunden är dels den process som beskriver hur en individ sätter upp sina mål och vad 

som bidrar till att klara målen och dels förväntansteori, som fokuserar på de förväntningar 
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individen kan ha om sitt agerande. Personliga faktorer för att det ska vara attraktivt att uppnå 

ett mål innefattar personlighet, lojalitet till organisationen och arbetsengagemang och de 

situationsbundna faktorerna består bland annat av tydlighet och belöning.  Förväntningarna 

för att uppnå ett mål innehåller personliga faktorer som förmåga och självförtroende och 

situationsbundna faktorer som uppgiftens svårighetsgrad och stöd från chefer (Hollenbeck & 

Klein, 1987).  

För att visa på flera dimensioner, har integrativa teorier kring lojalitet tagits 

fram som sammanför investerings-, attityd-, och kognitivt perspektiv på lojalitet (Klein et al, 

2009). Meyer och Herscovitch (2001) har integrerat dessa perspektiv till en modell av lojalitet 

där det centrala är en bindande kraft som representerar beteendet som är i fokus för 

lojaliteten. Beteendet kan vara beskrivet brett eller smalt för att fånga upp delar eller helheten 

i lojaliteten. Ett exempel är arbetsplatslojalitet som i ett avseende kan ha fokus på det 

specifika beteende som det innebär att fortsätta vara en del av arbetsplatsen och i andra frågor 

handla om de beteende som visar att individen vill arbeta för arbetsplatsens framgång (Meyer 

& Herscovitch, 2001).  

 

 
 
 

A general model of workplace commitment 
Meyer och Herscovitch, 2001, s317 

 

Vidare beskrivs olika mind-sets som representerar olika delar av lojaliteten. 

Dessa mind-set bör ses som ett psykologiskt tillstånd eller en sinnesstämning som tvingar 

individen mot ett specifikt handlande (Meyer & Herscovitch, 2001). Grunden är tidigare 
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studier, där tre lojalitetsdimensioner, affektiv, pågående och normativ lojalitet ses utifrån 

perspektivet att de är psykologiska tillstånd som dels karaktäriserar individens relation till 

arbetsplatsen och dels påverkar individens beslut att vara en del av organisationen (Meyer & 

Allen, 1991). Meyer och Herscovitch (2001) menar att affektiv, pågående och normativ 

lojalitet beskrivs genom mind-seten ”längtan”, ”förväntade kostnader” respektive 

”skyldigheter”. Personer med stark affektiv lojalitet har ett mind-set av längtan, vilja, att bli 

involverade i ett specifikt beteende. Individen inser värdet av att identifiera sig med 

organisationen och kan använda personligt engagemang för att bidra till utvecklingen av 

affektiv lojalitet för organisationens bästa. För att utveckla en pågående lojalitet är mind-setet 

sammansatt av känslan att det kostar något att inte fortsätta ett beteende som varit avgörande, 

vilket gäller specifikt för personer som investerat pengar i organisationen eller har brist på 

alternativ för sitt agerande. Den normativa lojaliteten styrs av ett mind-set att det finns en 

skyldighet att fortsätta ett specifikt beteende för att vara en del av organisationen. Normativ 

lojalitet utvecklas genom socialisation på arbetsplatsen och speglar en anställds erkännande 

av känslan av skyldighet i ett ”psykologiskt kontrakt” till arbetsgivaren (Meyer & 

Herscovitch, 2001). Alla mind-set påverkar individen till det handlande som bygger lojaliteten 

i en bindande kraft.  

Erdheim, Wang och Zickar (2006) har i sin studie använt sig av 

personlighetsteorin Femfaktorteorin, där personlighetstyperna öppenhet, samvetsgrann, 

extraversion, vänlighet och neuroticism kopplas till teorin om de olika lojalitetsdimensionerna 

affektiv, normativ och pågående lojalitet. Deras resultat visar att personlighet spelar roll för 

hur lojalitet utvecklas hos olika personlighetstyper. De visade bland annat på att extraversion 

personlighet är tydligast sammankopplad med de tre olika lojalitetsdimensionerna och att 

neuroticism endast kunde kopplas samman med pågående lojalitet.  

 

Generationer 
Generationer definieras utifrån att det identifierar en grupp som delar födelseår, 

ålder och betydande livshändelser (Smola & Sutton, 2002). Hur generationerna kategoriseras 

med födelseår skiljer sig mellan olika författare och syfte med undersökningar. Generation Y 

kan ses som de födda 1976-1988 (Reizenwitz & Iyer, 2009), medan Parament (2008) 

definierar generation Y som de födda efter 1980. Carver och Candela (2008) definierar fyra 

olika generationer, veteraner födda 1925-1942, babyboomers födda 1943-1960, generation X 

födda 1961-1981 och millenium-generationen födda 1982-2003. Jonkman (2011) definierar 
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generationerna snarlikt med den tysta generationen födda 1925-1942, babyboomer födda 

1943-1960, generation X födda 1961-1981 och generation Y födda 1982-2002. Den inriktning 

som finns för den här studien är skillnaden mellan generationerna som precis kommit ut i 

arbetslivet och de som har några år kvar innan pensionering, det vill säga jämförelsen mellan 

delar av generation Y och babyboomers. Mer specifikt innebär det att de som är födda 1982-

1992 ingår i generation Y jämförs med de födda 1947-1957 som ingår i generation 

babyboomer.  

 

Generation Y 
Generation Y föds och växer upp under en tid där stora förändringar sker, från 

folkhemstanken till individsamhälle (Parament, 2008). Förändringarna präglade även synen 

på barnen och generation Y fick genom sin uppfostran en stor portion självförtroende och 

blev en generation utan begränsningar i att kunna bli vad de vill (Jonkman, 2011). För denna 

generation finns stora valmöjligheter och vikten av att ”göra skillnad” och ”självförverkliga 

sig själv” blir naturliga delar av generationens uttryckssätt (Parament, 2008). Inställningen till 

arbetslivet speglas i de förväntningar som finns på att kunna kliva från skolbänken rakt in i en 

ledande position inom näringslivet eller bli uppmärksammade kändisar i media (Jonkman, 

2011). De höga förväntningarna finns både på den egna karriären och på den enskilde 

arbetsgivaren. Till skillnad från babyboomers som såg ett privilegium i att arbeta, ser 

generation Y arbetet som något som ska anpassa sig till dem och deras privatliv, inte att de 

ska anpassa sig till arbetet. 

 

Generation babyboomer  
Höga födelsetal under åren 1943-1960 namngav generation babyboomer som 

kom att bli den generation som förändrade de rådande värderingarna kring sex, könsroller och 

religion (Jonkman, 2011). Generation babyboomers är idealister och står för sin åsikt och i 

deras arbetsliv har detta märkts genom den benägenhet och förmåga att driva igenom åsikter 

som lett till goda entreprenörer och ledare. Denna generation såg det som ett privilegium att 

ha ett arbete (Jonkman 2011) och det var självklart att arbete handlade om plikt, där antal år i 

samma organisation gav mer pengar i lönekuvertet (Parament, 2008). Babyboomers idag 

förväntar sig att bli belönade med ökad lön, förmåner och erkännande för arbete som är väl 

utfört (Carver och Candela, 2008).    
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Lojalitet och generationer 
Lojalitet kan skilja sig åt mellan olika åldrar, enligt vissa studier där lojalitet har 

stått i fokus och blivit satt i relation till ålder. Kumar och Giri (2009) visar i sin studie där 380 

anställda deltagit i en enkätstudie, att medarbetare i olika åldrar och med olika 

arbetslivserfarenhet uppvisar en skillnad i lojalitet till sin arbetsplats och i 

arbetstillfredsställelse. De menar att medarbetare med högre ålder och mer 

arbetslivserfarenhet visar en större lojalitet och att de äldre medarbetarna har en större 

förmåga att anpassa sig till förändrade normer och procedurer i organisationen samt att göra 

sig mer säkra i sin arbetsroll. En förklaring till varför äldre känner större lojalitet till 

arbetsplatsen är att de arbetstagare som har högre positioner i organisationen har en större 

lojalitet till arbetsplatsen och högre positioner har en större andel äldre (Kumar & Giri, 2009). 

Högre positioner innebär ett större ansvar för individen, vilket i sin tur leder till en större 

ansvarskänsla för hela organisationen. Motsatt resultat för lojalitet och ålder påvisades till 

exempel i Iqbals (2010) studie av ett klädföretag i Pakistan. Resultatet från enkäter visade att 

det inte fanns någon signifikant skillnad mellan ålder och lojalitet. Istället fanns en tendens till 

att personer som arbetat länge i en organisation och äldre anställda har en ökad ansvarskänsla 

för det resultat som är relaterade till dem själva (Iqbal, 2010). 

Brimeyer, MacDermid och Perrucci (2010) har i en omfattande studie arbetat 

med perspektivet av ålder och hur många år en person arbetat i en organisation. Författarna 

menar att olika erfarenheter i organisationen som påverkar lojaliteten är något som inte bara 

beror på ålder, utan skulle kunna förändras i olika livssituationer och under en anställnings 

cykler. Studien visar att när anställda upplever en större kontroll, ökar lojaliteten till 

arbetsplatsen för äldre personer och personer som varit i organisationen en längre tid. Yngre 

medarbetare vill istället ha mer styrning i arbetet (Brimeyer et al, 2010). Utan hänsyn till antal 

arbetade år i organisationen visar studien att lojalitet till organisationen skiljer sig åt mellan 

äldre och yngre medarbetare. Det vill säga att oavsett hur många år en medarbetare varit i 

organisationen är äldre medarbetare mer lojala än yngre. Kooij et al (2010) menar att behoven 

för de olika HR-strategier som organisationen arbetar med förändras med ålder. Deras resultat 

visar att genomarbetade HR-strategier ger mer effekt till affektiv lojalitet för yngre 

medarbetare, medan det för äldre medarbetare är viktigare med HR-strategier som ökar 

arbetstillfredsställelsen.  

Carver och Candela (2008) och Jonkman (2011) redogör för samhälleliga 

faktorer som visar på att olika generationer är formade av sin tid. Samhällsfaktorer påverkar 

hela generationers liv och leverne och därmed också synen på det arbetsliv som råder. Smola 
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& Sutton (2002) har i sin studie visat på att händelser i livet och samhällelig socialisation som 

olika generationer påverkas av har större betydelse än både ålder och mognad. De menar att 

en stor anledning till bristen på lojalitet till arbetsplatsen beror på bristen av lojalitet från 

arbetsgivaren till arbetstagaren.  

Tidigare studier visar på varierade resultat gällande lojalitet mellan olika 

generationer. För den här studien kommer utgångspunkten vara Meyer och Herscovitchs 

(2001) teori där lojalitet ses som en bindande kraft som genom olika mind-sets i de tre 

lojalitetsdimensionerna affektiv, pågående och normativ lojalitet, ger olika beteende för att 

vara lojal till arbetsplatsen. Hypoteserna för denna undersökning är: 

• att det finns en skillnad i lojalitet till arbetsgivaren mellan generation Y och generation 

babyboomer. 

• att det finns en skillnad i affektiv lojalitet mellan generation Y och generation 

babyboomer. 

• att det finns en skillnad i pågående lojalitet mellan generation Y och generation 

babyboomer. 

• att det finns en skillnad i normativ lojalitet mellan generation Y och generation 

babyboomer. 

 

METOD 
 De metoder som valdes för att utföra undersökningen var både en enkät och 

intervjuer. Enkäten delades ut till 61 personer i arbete och i de olika generationerna. För att få 

en djupare förståelse för enskilda individers sätt att tänka om lojalitet, utfördes tre intervjuer 

med personer som var i arbete och i någon av de generationer som undersökningen utfördes i. 

Kombinationen av enkäter och intervjuer gjordes på grund av få ytterligare en dimension av 

människors tankar kring och agerande för lojalitet. Syftet med undersökningen var att jämföra 

två olika grupper av människor i deras lojalitet till arbetsplatsen beroende på vilken 

generation dessa människor tillhör.  

 

Deltagare 
Deltagarna var de två generationer som tidigare fokuserats på, generation Y med 

personer som precis kommit ut i arbetslivet 20-30 år (n=30) och generation babyboomer som 

har tio år kvar till pension 55-65 år (n=31). Medelåldern i de båda grupperna var för 

generation Y 26,13 år och för generation babyboomer 59,90 år. Generationerna begränsades 
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således till att omfatta de som har haft en arbetsför ålder i tio år och de som har tio år kvar 

innan pensionen, för att undvika att personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande 

skulle ge ett missvisande resultat. I båda grupperna delades 35 enkäter ut, varför bortfallet 

blev fem i generation Y och fyra i generation babyboomer. Bortfallet berodde på att enkäterna 

delats ut på arbetsplatser med en önskan från arbetsplatsen att komma tillbaka senare för att 

hämta dessa. När dessa sedan hämtades var alla enkäter inte ifyllda. 

Antalet deltagare i intervjuerna var tre stycken, två från generation Y och en 

från generation babyboomer, på grund av ett avhopp från en intervjuperson. Utgångspunkten 

för intervjuerna var att få människor att berätta utifrån sitt perspektiv om vad lojalitet innebär, 

varför dessa sågs som kompletterande till enkäterna. Fyra intervjuer valdes för att få denna 

kompletterande bild. 

Urvalet som gjordes för både enkäten och intervjun, gjordes utifrån personens 

generationstillhörighet och hade inget att göra med andra demografiska faktorer, som kön 

eller utbildning. Deltagarna som besvarade enkäten och deltog i intervjuerna kom från olika 

arbetsplatser i olika branscher. Sammanställningen av enkäterna och analys av intervjuerna 

låg till grund för resultatet. Frågan om investeringar till arbetsplatsen besvarades inte på 

samtliga enkäter. Frågan bottnade i den pågående lojaliteten där tolkningen av teorin är att 

personliga investeringar, så som aktier eller liknande, ökar lojaliteten. Anledningar till att inte 

svara på frågan kunde vara att den var svår att ta till sig om medarbetaren inte haft egna 

investeringar i arbetsplatsen, eller att frågan inte ställts på ett tydligt sätt.   

 

Instrument 
Instrumenten som användes för undersökningen var dels en enkät och dels en 

intervjuguide. 

 

Enkät 
Enkäten hade sammanställts till en tidigare undersökning som behandlade 

frågan om det fanns någon skillnad i lojaliteten till arbetsplatsen mellan könen (Bjerkander & 

Erixon, 2011, bilaga 1). Enkäten inleddes med frågor av generell karaktär för att kunna leda 

personen in i enkäten på ett mjukt sätt. För att urskilja generationerna justerades frågan om 

ålder i enkäten, som tidigare var ställd utifrån intervall, men ändrades till att ställas för att 

faktisk ålder skulle uppges. Frågan om ålder utgick således från ålder idag, inte födelseår. 

Utgångspunkten för de frågor som berörde lojalitet är Meyers och Allen (1991) three-
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component model, som även är grunden till lojalitet som helhetsbegrepp (Meyer & 

Herscovitch, 2001). Teorin om affektiv, normativ och pågående lojalitet gav frågor som gav 

svar på ett beteende som personen gör och som genom beteendet visar på en stark eller svag 

lojalitet. De olika lojaliteterna täcktes upp i enkätens frågor genom påståenden om hur 

personen skattar olika faktorer som är viktiga för dennes lojalitet till sin arbetsplats. För att 

koppla mind-set till beteende ställdes ytterligare påståenden om hur personen själv skattar sitt 

beteende. 

För att kunna jämföra grupperna med varandra i hur viktiga olika faktorer är för 

personens lojalitet, används frågan om hur viktiga olika faktorer är för lojaliteten som en 

sammansatt variabel av alla de olika faktorerna (fråga 8, bilaga 1). Även frågan om vilka 

påståenden som stämmer mest in på individen själv sätts samman för att kunna visa på totala 

skillnader mellan generationerna i dess beteenden mot lojalitet (fråga 10, bilaga 1). De olika 

dimensionerna av lojalitet sätts samman av både faktorer för lojalitet och påståenden som 

beskriver lojala beteenden. Skillnader mellan grupperna i affektiv lojalitet mäts genom att 

skapa en variabel av påståendena tro på organisationens värderingar, jag anstränger mig 

extra för att det ska gå bra för min arbetsgivare, min arbetsgivares värderingar är i samma 

linje som mina egna och jag inspireras av min arbetsgivare att göra mitt bästa i alla 

situationer. Normativ lojalitet jämförs mellan grupperna genom att en pliktkänsla till 

arbetsplatsen, kollegor/arbetskamrater och jag pratar gott om min arbetsgivare i privata 

situationer sätts samman till en variabel. Jämförelser i pågående lojalitet görs genom att 

lojalitetsfaktorerna investeringar i arbetsplatsen och lön/förmåner sätts samman med 

påståendet jag skulle byta arbetsuppgifter bara för att stanna hos arbetsgivaren till en 

variabel. 

 

Intervjuguide 
Syftet med intervjuerna var att få en djupare förståelse om hur människor tänker 

och agerar för att vara lojala till sin arbetsplats eller organisation. Med en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju skapades förutsättningarna för ett samtal där fokus skulle riktas mer mot 

fenomenet lojalitet och möjlighet att kunna få beskrivningar av lojalitet utifrån individens 

perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). Generella lagbundenheter söks i form av skillnader 

mellan generationer i avseendet lojalitet och för en ytterligare dimension söks kunskap om 

hur enskild individ uppfattar lojalitet för vilken ett fenomenologiskt förhållningssätt antas. 

Den fenomenologiska hållningen grundades av Edmund Husserl och innebär möjlighet att 
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finna implicita tankegångar hos intervjupersonerna för att få den beskrivning av fenomenet 

lojalitet som enkätundersökningen inte kunnat ge svar på (Kvale & Brinkmann, 2009).   

För intervjuerna skapades en intervjuguide med två huvudfrågor och några 

följfrågor (bilaga 2). Frågorna ställdes utifrån teorin om lojalitet (Meyer & Herscovitch, 2001) 

där lojalitet ses som en bindande kraft som genom olika tankemönster gör att människor beter 

sig på ett visst sätt i sitt dagliga arbete.  Frågeställningen ”Vad är lojalitet för dig?” syftade 

till att få en beskrivning av lojalitet med egna ord. Med hjälp av underfrågor kunde flera 

beteenden för lojalitet täckas upp och ge informanten vägledning i att tänka mer än vad sin 

första tanke. Frågan om ”Vad kan organisationen göra för att du ska vara mer lojal?” täckte 

upp de eventuella kostnader (pågående lojalitet) som personen skulle kunna känna för att 

lämna arbetsplatsen. Underfrågorna gav möjlighet att beskriva den eventuella längtan 

(affektiv lojalitet) efter en perfekt arbetsplats och de relationer som arbetstagaren socialiseras 

in i (normativ lojalitet).  

 

Genomförande 
 

Enkäter 
 Enkäterna delades ut under mars 2012 genom att gå till olika företag och 

arbetsplatser och fråga personer om de kunde tänka sig att delta i en underökning om lojalitet. 

För att kunna få svar av personer i de generationer som var aktuella för undersökningen, 

ställdes frågan om ålder först, för att sedan kunna be personen att fylla i enkäten om personen 

hade ”rätt” ålder utifrån tidigare uppställda förutsättningar. Information gavs sedan muntligt 

som ett komplement till den skriftliga information som fanns på enkäten (bilaga 1). 

Undersökningen hade inte som fokus att ta hänsyn till andra demografiska variabler när det 

kom till lojalitet till arbetsplatsen. För att inte dessa andra demografiska variabler skulle 

kunna spela in i resultatet valdes därför arbetsplatser med spridda funktioner och syften. Detta 

för att variabler som hög utbildningsbakgrund eller kön skulle kunna ha en avgörande 

betydelse för resultatet.  

 

Intervjuer 
 Intervjuerna genomfördes i personernas hemmiljö, för att de skulle kunna känna 

sig bekväma med situationen. Den avsatta tiden var väl tilltagen för att inte stressa fram svar 

från informanterna. Vid intervjutillfällena valde intervjuaren att först prata om vardagliga ting 
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och en mer allmän uppfattning och arbetet i sig, detta för att skapa förutsättningar för ett 

avslappnat samtal och inte för att svara på frågor. Inspelningen av intervjun började först när 

nödvändiga artighetsfraser avklarats. Inspelningen stängdes inte av förrän den som blev 

intervjuad tydligt markerade att det inte fanns något mer att tillägga. Detta för att 

intervjupersoner tenderar att göra ytterligare reflektioner efter en intervju. Personen kunde 

svara utifrån sina egna tankar och referensramar och genom att lyssna och guida genom 

samtalet kunde flera aspekter av lojalitet och tankar lyftas fram. 

 

Databearbetning och intervjuanalys 
 Generation Y och generation babyboomer jämfördes genom envägs-ANOVA 

mellan grupper. Jämförelserna gjordes mellan generationerna både vad det gäller lojalitet som 

helhet och med hänvisningar till de olika lojalitetsdimensionerna. Hur variablerna slagits 

samman beskrevs tidigare under Instrument. Intervjumaterialet transkriberades i ett första 

skede och därefter analyserades de med en fenomenologiskt baserad meningskoncentrering 

(Kvale och Brinkmann, 2009). Intervjuerna lästes igenom och utifrån det skapades teman och 

intervjupersonernas uttalanden tematiserades. Med utgångspunkt i de teman som framkom 

och syftet för undersökningen gjordes sedan tolkningen och den teoretiska analysen.  

 

Etik 
 Deltagarna fick både skriftlig och muntlig information om undersökningen. Vid 

utdelandet av enkäterna gavs även information om att deltagandet var frivilligt. Anonymiteten 

säkerställdes genom att ingen information kan kopplas till en individ. Materialet samlades in 

under en månads tid och bearbetades vid månadens slut. Inför intervjuerna informerades 

personerna om att intervjun var en del av en undersökning om lojalitet till arbetsplatsen och 

att intervjun sågs som ett samtal om lojalitet och vad lojalitet betydde för intervjupersonen. 

Intervjupersonerna informerades även om att deras svar behandlas konfidentiellt. 

 

RESULTAT 
 Syftet med studien var att undersöka om det fanns skillnad i lojalitet till 

arbetsplatsen mellan generation Y och generation babyboomer. 
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Enkäter 
Totalt sett trivdes samtliga bra på sin arbetsplats och kände hög lojalitet till sin 

arbetsplats. Det fanns således inga skillnader mellan generationerna i avseendet hur 

personerna trivdes på arbetsplatsen eller deras lojalitet till arbetsplatsen. Skillnader fanns dock 

i antal arbetsplatser under en tioårsperiod, där genration Y haft fler arbetsplaster under denna 

period än vad generation babyboomer haft.  

 

 
Tabell 1: Deskriptiv statisk för enkätsvar 
     
 Grupp N M SD 
Trivs på arbetsplatsen Generation Y 30 4,23 ,679 
 Generation BB 31 4,13 ,846 
 Total 60 4,18 ,764 
Lojalitet till arbetsplatsen Generation Y 30 4,37 ,669 
 Generation BB 31 4,23 ,956 
 Total 60 4,30 ,823 
Antal arbetsplatser senaste 10 år Generation Y 30 2,33 1,061 
 Generation BB 31 1,19 ,477 
 Total 60 1,75 ,944 
Viktiga faktorer för lojalitet Generation Y 30 19,50 2,22 
 Generation BB 27 19,14 3,11 
 Total 57 19,33 2,66 
Egen skattning av lojalitet Generation Y 30 18,63 3,10 
 Generation BB 31 16,90 3,97 
 Total 61 17,75 3,65 
Affektiv lojalitet Generation Y 30 16,27 2,23 
 Generation BB 31 14,29 3,33 
 Total 61 15,26 2,99 
Normativ lojalitet Generation Y 30 12,80 1,54 
 Generation BB 31 13,06 1,63 
 Total 61 12,93 1,58 
Pågående lojalitet Generation Y 30 9,07 1,74 
 Generation BB 27 8,74 2,33 
 Total 57 8,91 2,03 

 

När personerna fick skatta hur viktiga de ansåg att olika faktorer var för deras 

lojalitet, fanns ingen skillnad mellan generationerna. Ingen signifikant skillnad kunde heller 

påvisas i hur personerna själva skattade sin lojalitet till arbetsplatsen. Detta resultat kan dock 

ses som tendens till signifikant F(1,59) = 3.582, p = .063, vilket skulle innebära att 

generationernas beteende för lojalitet ser olika ut och att det var generation Y som skattade 

sin lojalitet högst, M=18.63, SD=3.10 i förhållande till generation babyboomer, M=16.90, 

SD=3.97.  
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I de olika lojalitetsdimensionerna fanns en signifikant skillnad mellan 

generationerna gällande den affektiva lojaliteten F(1,59) = 7.377, p = .009, men varken i den 

pågående lojaliteten eller i den normativa lojaliteten fanns några signifikanta skillnader. 

Skillnader i den affektiva lojaliteten avser således tankar och beteenden som att identifiera sig 

med organisationen och individens engagemang för arbetsplatsen, där generation Y skattade 

sig högre, M=16.27, SD=2,23, än vad generation babyboomer gjorde, M=14.29, SD=3.33.  

 

 
Tabell 2: Tvåvägs-ANOVA för lojalitet med variablerna generation Y och generation babyboom, p<.05 
     
  df F Sig. 
Viktiga faktorer för lojalitet Mellan grupper 1 ,245 ,623 
 Inom grupper 55   
 Total 56   
Egen skattning av lojalitet Mellan grupper 1 3,582 ,063 
 Inom grupper 59   
 Total 60   
Affektiv lojalitet Mellan grupper 1 7,377 ,009 
 Inom grupper 59   
 Total 60   
Normativ lojalitet Mellan grupper 1 ,423 ,518 
 Inom grupper 59   
 Total 60   
Pågående lojalitet Mellan grupper 1 ,365 ,550 
 Inom grupper 55   
 Total 56   
 

Enkätsvaren i sin helhet visade att inga signifikanta skillnader mellan generation 

Y och generation babyboomer kunde påvisas. En tendens till signifikans fanns gällande hur 

personerna själva skattade sitt beteende på arbetsplatsen. Värt att notera är även att 

signifikanta skillnader fanns när det gällde frågor som mätte affektiv lojalitet och antalet 

arbetsplatser de senaste tio åren. 

 

Intervjuer 
 

Lojalitet 
Intervjupersonerna svarade fritt på hur de uppfattade begreppet lojalitet och 

implicit handlade om något som band dem till samma riktning för deras arbete, arbetsplats 

eller arbetsgrupp. 
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Man vill ändå det bästa på något sätt för gruppen, för arbetsplatsens skull. Att 

man ser samma mål och samma syfte på något sätt. (kvinna 27 år) 

 

Lojalitet är … grundtanken för mitt jobb. Jag måste göra ett bra jobb för att 

klara av det min arbetsgivare vill att jag ska göra. (kvinna 56 år) 

 

Lojalitet är ett … löfte om att inte svika. Att man stannar kvar. (man 30 år) 

  

Beskrivningen av hur informanterna var lojala, hur lojaliteten gav sig i uttryck 

beskrevs utifrån personernas eget perspektiv på om de var lojala eller inte till arbetsplatsen. 

 

Man måste ha en viss lojalitet till sin arbetsgivare hur illa det än stämmer 

överens med vad man själv tycker och tänker. (kvinna 56 år) 

 

Jag utför ju mitt jobb på det sättet som jag ska. Jag gör kanske det lilla extra, 

mer än vad jag skulle behöva kanske. (kvinna 27 år) 

 

Jag anser att när jag är på arbetsplatsen så är jag väldigt seriös och lojal och 

följer det som vi har bestämt tillsammans. (man 30år) 

  

 De yngre informanternas svar visade på exempel av att vara för lojal. För dem 

handlade det om att jämka med eller ställa upp på saker som egentligen inte är okej.  

 

Samtidigt får det ju inte bli den här lojala som bara är snäll och jämkar med 

bara för att… (kvinna 27 år) 

 

Att bli så lojal att man följer med på tokdumma beslut som man vet går emot allt 

som man tycker är rätt och riktigt, där kan jag tycka att det blir fel någonstans. Man måste 

våga sätta ner foten och säga ifrån i alla fall. (man 30 år) 

 

Den äldre informanten uttryckte ingenting som skulle kunna härledas till att vara för lojal. 

Däremot beskrev hon konsekvenser av inte känna lojalitet till arbetsplatsen. 
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Om man känner att det inte alls överensstämmer med sitt eget tankesätt och 

värderingar, så kan det ju bli så att man inte kan jobba kvar. (kvinna 56 år) 

 

Lojalitet till vad? 
 De två yngre deltagarna skilde på lojalitet till arbetsplatsen och lojalitet till 

yrket. Detta är inte något som tidigare tagits upp i studien, men en reflektion som gjordes i 

analysen av intervjuerna. Kvinna 27 år uttryckte detta som att inte bry sig, medan Man 30 år 

uttryckte det mer i form av att vara lojal till lagar och de individer som är en del av yrket. 

Skulle inte jag trivas med det jag jobbade med överhuvudtaget och inte tycka att 

det var intressant, så skulle jag ju inte heller ehm… bry mig på samma sätt och jobba på 

samma sätt. (kvinna 27 år)  

 

Lojal till … skolverket och följer de lagar och råd som gäller. Och även att man 

vill ha en lojalitet gentemot i mitt fall barnen, som man jobbar med. … Om man menar med 

lojal som att jag, jag kan inte tänka mig att byta till ett annat jobb för att jag har en gång 

börjat där, så skulle jag inte anse att jag är sådär jättelojal. (man 30 år) 

 

Trivselfaktorer 
 Trivselfaktorer i form av kollegor och arbetsförhållanden togs upp av samtliga 

informanter och ansågs av samtliga vara viktiga för att skapa en möjlighet att känna större 

lojalitet. Dessa faktorer hade betydelse för personerna på ett personligt plan, där de själva gav 

uttryck för vikten av att känna uppskattning och delaktighet, uppskattning från chefer och 

delaktighet i beslut och gemensam riktning för arbetet. 

 

Att det jobbet man utför betyder någonting, är värdefullt. Blir man sedd ehm för 

det man gör och att folk tycker att det är bra, då är det klart att det blir roligt att arbeta … 

och då blir man nog mer och mer lojal kanske. (kvinna 27 år) 

 

Man vill ju känna sig delaktig i det som händer på arbetet tycker jag. (man 30 

år) 

 

Prata ut och diskutera om … vad man kan göra för förändringar och 

förbättringar. (kvinna 56 år) 



 19    

 

Bra kollegor gör att man trivs på arbetsplatsen och att man skapar ett slags 

band tillsammans med dom. (man 30 år) 

 

Hur man känner inför arbetsgruppen och sina arbetsuppgifter och allting tror 

jag spelar in. (kvinna 27 år) 

 

Det är otroligt viktigt hur dan chefen är … och att man känner respekt och 

uppmuntran och så, det är oerhört viktigt. (kvinna 56 år) 

 

DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 
 Syftet med studien var att undersöka om det fanns någon skillnad i lojalitet till 

arbetsplatsen avseende vilken generationstillhörighet en person har. Jämförelsen utfördes 

mellan generation Y och generation babyboomer. Den första hypotesen som låg till grund för 

undersökningen var att det fanns en skillnad i lojalitet till arbetsplatsen mellan de två 

generationerna, vilken inte kunde bekräftas. Den hypotes som avsåg affektiv lojalitet, visade 

att det fanns en skillnad mellan generationerna i denna lojalitetsdimension. I de två 

lojalitetsdimensionerna pågående och normativ lojalitet, kunde ingen signifikant skillnad 

mellan generationerna bekräftas. Intervjusvaren gav en djupare förståelse kring hur individer 

tänker kring lojalitet och vad de uppfattar som lojala handlingar i deras dagliga arbete.  

  Signifikant skillnad i lojalitet till arbetsplatsen beroende på generation kunde 

inte påvisas och det skulle utifrån tidigare forskning kunna förklaras på olika sätt. En möjlig 

förklaring kan vara att de omständigheter som olika generationer växer upp i påverkar synen 

på arbete och hur arbetet värderas (Smola & Sutton, 2002). I ett sådant scenario skulle de 

olika generationernas attityd till arbete och arbetsliv vara en större faktor till påverkan mot 

lojalitet, än utgångspunkten för studien (Meyer & Herscovitch, 2001). Istället för lojalitet som 

det psykologiska tillstånd som tvingar individen mot ett specifikt handlande hade lojalitet 

förklarats med utgångspunkt i de attityder och förväntningar som individen har på sin 

arbetsgivare. Smola och Sutton (2002) menade i sin studie att den förändring som arbetslivet 

gått mot med mer personal som hyrs in och är tillfälligt anställda, bidrar till att anställda 

upplever en brist på lojalitet från företagets sida. Om arbetsplatsen inte sågs som lojal, 
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behövde inte den anställde anstränga sig tillbaka. Det som med stöd av de intervjuer som 

gjordes skulle kunna öka lojaliteten för anställda är de trivselfaktorer som gör att anställda 

upplever en delaktighet. Intervjupersonerna nämnde bland annat chefens betydelse, kollegor 

och arbetskamrater och de beskrev ett klimat på arbetsplatsen som tillät att prata öppet om 

arbetet som utfördes och hur det borde utföras. Dessa faktorer är del av den normativa 

lojaliteten, i vilken det inte kunde påvisas några skillnader mellan generationerna. För en 

organisation skulle adekvata strategier för att skapa ett socialt bra klimat på arbetsplatsen 

kunna vara ett sätt att få lojala medarbetare (Kooij et al, 2010). 

Hypotesen gällande skillnader i affektiv lojalitet mellan generation Y och 

generation babyboomer bekräftades och visade att generation Y var mest affektivt lojala. 

Detta resultat innebär att yngre medarbetare har lättare för att involvera sig i arbetsplatsen och 

förstå värdet av att identifiera sig med arbetsplatsen. Utanför hypoteserna fanns den tendens 

till signifikant skillnad gällande egen skattning av lojalitet. Där skattade generation Y sin 

lojalitet högst trots att generation Y har haft fler arbetsplatser under en tioårsperiod i 

genomsnitt än vad personer i generation babyboom haft. Sammantaget pekar dessa parametrar 

mot att yngre medarbetare ser sig själva som mer lojala, vilket motsäger tidigare forskning 

som menar att äldre medarbetare generellt är mer lojala än yngre, oavsett hur länge de äldre 

medarbetarna har varit i organisationen (Brimeyer et al, 2010). Likaså menade Jonkman 

(2011) att yngre medarbetare är mer flyktiga och beredda att lämna en arbetsplats om det inte 

passar deras inriktning i livet just för tillfället. En orsak till att yngre medarbetare ändå ser sig 

som mer lojala skulle kunna bero på det svar som de båda yngre informanterna gav i 

avseendet att de ser sig som lojala både till yrket i sig och till sin arbetsplats. Trots att 

skillnader i lojalitet till yrket inte var en del av studiens syfte, var det något som kom upp i 

analysen av intervjuerna. Resonemanget kring lojalitet till yrke och arbetsplats kan hänvisas 

tillbaka till Meyer och Herscovitch (2001) som menade att lojalitetens bindande kraft finns 

både mot ett specifikt mål och för ett specifikt beteende. Skillnaden består i sådant fall i yngre 

medarbetares förmåga att urskilja vad yrket kräver och vad arbetsplatsen står för. Idag arbetar 

företag mer kontinuerligt och medvetet med HR-strategier för att öka informationen till 

anställda, gruppdynamik och flexibilitet för att utveckla organisationer med tydliga 

inriktningar (Kooij et al, 2010). Detta skulle yngre medarbetare kunna ha större förståelse för 

än äldre, då arbete för äldre handlar mer om utförandet i sig än om att identifiera sig med en 

organisations värderingar (Jonkman, 2011). En organisations medvetenhet om de olika 

generationernas synsätt och förutsättningar, gör det möjligt att anpassa implementering av nya 

HR-strategier. 
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Metoddiskussion 
Trots att skillnader mellan generationerna finns gällande affektiv lojalitet, väger 

det tyngre att det inga generella antaganden kan göras kring skillnader mellan generationernas 

totala lojalitet. De resultat som tidigare visat på skillnader gällande ålder och lojalitet 

(Brimeyer et al, 2010, Kumar & Giri, 2009) har utgått från beprövade instrument och har haft 

arbetstillfredsställelse som en separat parameter för studien. Instrumentet för aktuell 

undersökning har endast använts en gång tidigare (Bjerkander & Erixon, 2011), varför 

reliabilitet för instrumentet bör ifrågasättas. Hypotesen för aktuell undersökning och 

hypotesen för den undersökning som gjorts tidigare kunde inte bekräftas med det instrument 

som använts. Detta innebär att resultatet i båda undersökningarna inte gått i linje med uppsatt 

hypotes men att instrumentet givit samma utslag båda gångerna. Frågan återstår om enkäten 

motsvarar förväntningar när det gäller validiteten. Utformningen av enkäten var tydligt 

samankopplad till utgångspunkten för undersökningen (Meyer & Herscovitch, 2001). 

Skillnader mellan generationerna kunde inte bekräftas, vilket tidigare studier med beprövade 

instrument kunnat och det skulle kunna vara motiv nog för att konstatera att validiteten för 

enkäten inte är tillräcklig. Däremot går resultatet av aktuell undersökning i linje med studier 

där inga skillnader mellan generationerna kunnat bekräftas (Iqbal, 2010), vilket fortsatt 

bekräftar att skillnaden i lojalitet mellan generationer inte är entydig.  

Tillvägagångssättet som innebar datainsamling genom enkäter och intervjuer 

gav ytterligare en dimension till undersökningen. Resonemanget kring vad människor är 

lojala till hade inte kunnat visa sig om inte intervjuerna genomförts. Utmaningen med 

kombinationen av metoder bestod i att sätta sig in i två skilda tankesätt för vad som ses som 

viktigt i respektive metod. Utmaningar fanns även i intervjuteknik för författaren, som inte 

arbetat med denna metod tidigare.  

 

För vidare studier 
Den skillnad som har påvisats i denna undersökning angående affektiv lojalitet 

innebär inte att det finns en övergripande skillnad mellan generationerna i deras lojalitet till 

arbetsgivaren. Likaså har tidigare studier gällande lojalitet och generationer kunnat visa 

skillnader i vissa avseenden, men inte i andra. Detta gör att det inte finns någon gemensam 

riktning gällande olika generationers lojalitet.  Sammantaget skulle det istället visa på att 

andra faktorer har en betydelse för lojalitet som inte kunnat beröras i denna undersökning. Ett 

exempel är Erdheim et al (2006), som i sin studie visade att Femfaktorteorin var ett 
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informativt redskap till att hitta källan för lojalitet. Den personlighetstyp som var tydligast 

sammankopplad med hög lojalitet var extraversion eller utåtriktad personlighet. Även övriga 

personlighetstyper kunde kopplas till de olika lojalitetsdimensionerna och i sin helhet menar 

författarna att det finns en tydlig koppling mellan personlighet och lojalitet (Erdheim et al, 

2006). För att kunna fastställa vad lojalitet egentligen bottnar i skulle vidare studier kring 

personlighet i relation till lojalitet vara ett steg mot att få mer klarhet i lojalitet och dess 

beståndsdelar. En ytterligare faktor som skulle kunna ha stor betydelse för lojalitet är de 

samhälleliga faktorer som tagits upp till viss del. Dessa skulle kunna utvecklas för att än mer 

visa på hur arbetet förändrats över tid och vilken påverkan det eventuellt skulle ha på lojalitet 

och synen på att vara lojal. En intressant synvinkel skulle kunna vara hur de attityder som 

arbetstagare har till arbetet påverkar lojaliteten till arbetsplatsen. 

 

Begränsningar 
  Begränsningar för undersökningen finns i avseendet att endast en demografisk 

faktor har undersökts, men andra demografiska faktorer kan ha haft en betydelse för 

resultatet, till exempel kön, utbildning eller kulturell bakgrund. Lojalitet som begrepp är 

dessutom ett komplext begrepp och kan angripas från flera olika synvinklar. Med den 

utgångspunkt för lojalitet som funnits, har således andra tankegångar om lojalitet valts bort 

och gett en begränsning för studiens resultat. En sådan begränsning var att inte behandla 

något som berörde det förtroende som finns mellan arbetstagare och arbetsgivare i och med 

anställningen. En anställd som medvetet är illojal genom oärlighet eller utnyttjande av 

arbetsplatsens resurser skulle kunna utgöra saklig grund för uppsägning, vilket skulle medföra 

stora kostnader för företaget. Denna aspekt skulle givit undersökningen ytterligare en 

dimension till varför lojalitet är ett intressant fenomen att undersöka. 
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Bilaga 1 

Enkät 

 
Lojalitet till arbetsplatsen 
 
Hej! 
Jag är en student från Linnéuniversitetet som gör en undersökning om lojaliteten till 
arbetsplatsen och vilka faktorer som skapar lojalitet. Enkäten är till största delen inriktad på 
frågor om lojalitet och den tar endast ett par minuter att svara på. Svaren hanteras anonymt 
och ska användas i en uppsats på kandidatnivå.  
Med vänliga hälsningar 
Emmie Bjerkander 
 
1. Kön:  (  ) Man   (  ) Kvinna 
 
2. Ålder:  _________ år 
 
3. Vilken form av anställning har du idag?  
(  )Tillsvidareanställning (Fast tjänst) (  ) Visstidsanställning  (  ) Vikariat 
(  ) Provanställning  (  ) Säsongsarbete (  ) Annat 
 
4. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? ______________år 
 
5. Hur många arbetsplatser har du haft de senaste 10 åren?  
(  ) 1-2 (  ) 3-4 (  ) 5-6 (  ) 7-8 (  ) 9-10 (  ) fler 
 
6. På en skala mellan ett till fem, hur väl trivs du på jobbet?  
Inte alls  (  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 Mycket bra 
 
7. På en skala mellan ett till fem, hur hög lojalitet känner du gentemot din 
arbetsplats? 
Ingen lojalitet alls (  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 Hög lojalitet 
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8. Hur viktiga tycker du att följande faktorer är för din lojalitet till arbetsplatsen? Sätt 
ett kryss för varje rad där 1 står för ”inte alls viktigt” och 5 står för ”mycket viktigt”.  
 

 1 
(inte alls 
viktigt) 

2 3 4 5 
(mycket 
viktigt) 

Tro på organisationens värderingar      

En pliktkänsla till arbetsplatsen      

Investeringar i företaget (tex aktier)      

Kollegor/Arbetskamrater      

Lön, förmåner      
 
 
9. Om du bara fick välja en lojalitetsfaktor, vilket av följande alternativ anser du 
viktigast för din lojalitet till arbetsplatsen? Sätt ett kryss för den viktigaste faktorn. 
(  ) Tro på organisationens värderingar      (  ) En pliktkänsla till arbetsplatsen 
(  ) Investeringar i arbetsplatsen     (  ) Kollegor/Arbetskamrater      (  ) Lön/Förmåner 
 
10. Utifrån dessa påståenden, fyll i det som stämmer bäst in på dig. Sätt ett kryss för 
varje påstående, där 1 står för ”instämmer inte alls” och 5 står för ”instämmer helt”.  
 
 1 

(inte alls 
viktigt) 

2 3 4 5 
(mycket 
viktigt) 

Jag anstränger mig extra för att det 
ska gå bra för företaget. 

     

Jag skulle byta arbetsuppgifter bara 
för att stanna i företaget. 

     

Företagets värderingar är i samma 
linje som mina egna. 

     

Jag inspireras av företaget att göra 
mitt bästa i alla situationer. 

     

Jag pratar gott om företaget i 
privata situationer. 

     

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 
 

Syftet med intervjuerna är att få en djupare förståelse om hur människor tänker 
och agerar för att vara lojala till sin arbetsplats eller organisation. Lojalitet är som en bindande 
kraft som genom olika tankemönster gör att människor beter sig på ett visst sätt i sitt dagliga 
arbete.  

Frågorna ställs öppet utifrån teorin om lojalitet (Meyer & Herscovitch, 2001) 
och berör således affektiv, normativ och pågående lojalitet och framför allt de beteenden som 
människor gör utifrån de mind-set som krävs för respektive beteende. Frågeställningarna är 
mycket öppna för att den intervjuade ska kunna lyfta fram så mycket av hur personen själv 
agerar och beter sig på sin arbetsplats, utan att intervjuaren projicerar sin förförståelse på 
respondenten.  
 
Fråga 1  
Vad är lojalitet för dig? 

- Hur är du lojal? 
- Är det bra eller dåligt att vara lojal? 

 
Fråga 2 
Vad kan organisationen göra för att du ska vara mer lojal? 

- Finns det organisationer som du varit/skulle kunna vara mer lojal till? 
- Hur ser en drömarbetsplats ut för dig? 
- Vad kan din chef göra? 

 
 


