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Syfte/ Purpose 
Vi avser i vår uppsats att undersöka vad som påverkar lojaliteten vid en outsourcingprocess. 

Utifrån hur företagets agerande påverkar personalen avser vi också att ge förslag på vad man 

ska tänka på som outsourcande företag och hur man kan arbeta med att bibehålla lojalitet vid 

en outsourcing.   

 

Our purpose is to investigate what affects the loyalty in the outsourcing process. We will also 

look how the outsourcing company can improve the process to keep the former employees 

loyal after the outsourcing process. 

 
Metod/ Method 
Undersökningen har ett kvalitativt upplägg. Vi har undersökt två företag som outsourcat 

någon del av företaget för två till tre år sedan. Detta betyder att outsourcingen ägde rum 

mellan 2001 och 2002. Fem personer intervjuades. Utifrån deras erfarenheter kommer vi 

sedan att dra slutsatser. 

 

The investigation is a qualitative study. We have examined two companies that have 

outsourced any part of the company for two or three years ago. This means that the 
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outsourcing took place between 2001 and 2002. Five persons were interviewed. We will make 

the conclusions based upon their experience. 

 

 
Slutsatser/ Results 
Vi har utifrån vår studie kunnat dra följande slutsatser. För att kunna bibehålla lojaliteten vid 

en outsourcing krävs att företaget och den personal man outsourcar kommunicerar bra med 

varandra. En fungerande tvåvägskommunikation är den viktigaste lojalitetsskapande källan. 

Vidare är det viktigt att informera och förklara beslut som tas. Om den outsourcade förstår 

anledningen till beslutet är det lättare för den att på ett bra sätt acceptera det. Även om det inte 

är till gagn för den outsourcade. Det är även viktigt för den outsourcade att känna fortsatt 

samhörighet med de ”gamla” arbetskamraterna. Det är viktigt att känna sig fortsatt samhörig 

med dem som tidigare var ens arbetskamrater och nu delar din arbetsplats. Den sista punkten 

vi fann vara viktig för lojaliteten var valet av outsourcing partner. Att se till att den personal 

man en gång ansvarade för, och som fortfarande indirekt jobbar för ursprungsföretaget, får det 

fortsatt bra är viktigt för att den outsourcade inte skall känna en känsla av övergivenhet.  

 

We have in our study reached  the following results. To be able to maintain the loyalty after 

an outsourcing, the outsourcing company is required to communicate well with their 

employees. It’s also of importance to inform the employees in a satisfying way. If the 

outsourced personnel understand why they have been outsourced they are more likely to 

accept it. It’s also important to preserve the commitment between the outsourced personnel 

and those who weren’t outsourced. This is of great matter when the outsourced personnel still 

work in the same building as before the outsourcing. The last point we found was that it is 

important to choose a good outsourcing partner. To find a good, new employer for the former 

employees has also a great effect on their loyalty. 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel beskriver vi varför man outsourcar funktioner i företag. Därefter snävar vi in på 

vad som påverkar lojalitet för att sedan visa att lojalitet och outsourcing i grunden står i 

motsats till varandra. 

 

1.1 Problemdiskussion 

För att överleva på sin marknad i dag krävs att företaget är konkurrenskraftigt. De flesta 

företag utsätts för en stenhård press från sina konkurrenter. Det ställs höga krav från 

konsumenterna på kvalitet och låga kostnader. För att tillgodose dessa krav behöver 

företagarna ha god insikt över hur deras företag är uppbyggt. Enligt Michael E Porters1 

modell över värdekedjan består företaget av ett antal primära aktiviteter av operativ karaktär. 

Till dessa finns också ett antal stödjande funktioner som genom att drivas kostnadseffektivt 

och kvalitativt kan bidra till företagets konkurrenskraft i lika stor utsträckning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Michael E Porter: Value Chain 

 

Enligt Porter ska företaget arbeta för att skapa så stort värde som möjligt för kunden för att på 

så sätt öka sin konkurrenskraft.  

 

1 “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance”Porter, Michael E. (1985). The Free 
Press, USA. 
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Ett företags konkurrenskraft baseras sällan på alla aktiviteter som de utför, utan endast på 

några delar i värdekedjan, vilket vi definierar som kärnverksamhet. För att nå framgång och 

möta kundernas behov krävs enligt ovanstående resonemang att man fokuserar och utvecklar 

kärnverksamheten. Ett sätt att frigöra resurser till kärnverksamheten och samtidigt utveckla 

stödfunktionerna är att outsourca stödfunktioner till en extern leverantör. Men att outsourca 

funktioner innebär inte bara att man överlåter driftsansvaret utan att man även överlåter 

personalansvaret till den externa leverantören. 

 

De negativa effekterna av att delar som inköp och logistik inte fungerar är relativt lätta att 

konstatera. Däremot kan det vara svårare att se sambandet mellan att mer mjuka värden, som 

lojalitet mot företaget, har stor effekt i slutändan. Studier visar att brist på lojalitet från de 

anställda kan leda till högre frånvaro, stöld, lägre produktivitet och sämre kvalitet på arbetet2. 

Vid en outsourcing så innebär det att personerna som berörs, trots att man byter arbetsgivare, 

oftast har kvar sina gamla arbetsuppgifter och sina gamla arbetskamrater. Detta gäller vid till 

exempel outsourcing av servicefunktioner som post och vaktmästeri på företag. Man har ofta 

en relation till, och representerar fortfarande sitt gamla företag. Man omfattas av de beslut 

företaget tar och man arbetar enligt företagets policys. Allt detta tillsammans innebär att 

personalen fortfarande är en viktig kugge i det ursprungliga företagets organisation. Således 

betyder lojaliteten lika mycket efter en outsourcing som innan. 

 

Lojalitet är inget som kan tas för givet. Vissa företag tror att det går att köpa sina anställdas 

lojalitet eller instruera dem att vara lojala. Det finns fortfarande företagsledare och chefer som 

tror att en bra lön är tillräckligt för att de anställda ska vara lojala. Lojalitet kan endast ges av 

egen fri vilja, och för att det ska ske måste företaget ha rätt miljö och kultur. Enligt Kinsey 

Goman3 utvecklas lojalitet i en miljö där ömsesidig respekt råder. Barbara McGuinness4 

menar att grunden till lojalitet finns i att de anställda känner säkerhet och trygghet från 

företaget. Dagens anställda har ett behov av att känna ömsesidigt engagemang mellan 

företaget och dem. Som anställd vill man vara delaktig. Vidare menar Barbara McGuinness 

att för att över huvud taget ska uppnå lojalitet måste de anställda först känna förtroende för 

2 “Earning Employee Loyalty”. Kinsey Goman, Carol (1989) Management World Mar/April 1989 

 
3 “Earning Employee Loyalty”. Kinsey Goman, Carol (1989) Management World Mar/April 1989 
4  “The change in employee loyalty”McGuinness, Barbara M (1998). Nursing Management Feb 1998. 
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företaget. Man inser snabbt att lojalitet är något som man bygger upp under lång tid och tyvärr 

kan allt sådant arbete raseras snabbt om företaget inte är uppmärksamt. 

 

I processen att outsourca verksamhet och personal uppkommer många situationer där de 

anställdas lojalitet kan minska. Robert D. Smither5 skriver att när en anställd är osäker på sin 

framtid på arbetsplatsen visar hon lägre engagemang, mindre tillit till organisationen samt 

lägre tillfredsställelse med jobbet. Vid outsourcingen kan ledningen ha många aspekter som är 

viktiga att ta hänsyn till. Bland annat finns det ekonomiska, avtalsmässiga och fackliga 

aspekter. Detta kan leda till att man i företaget inte fokuserar tillräckligt på att vårda de 

anställda. När outsourcingen är genomförd ligger ansvaret av den outsourcade personalen hos 

den externa partnern. Men likväl har lojaliteten mot det ursprungliga företaget fortsatt stor 

betydelse eftersom den outsourcade personalens arbete fortfarande påverkar 

ursprungsföretaget. 

 

Vid en outsourcing kan det uppkomma många situationer där lojaliteten kan försämras eller 

åtminstone sätts på prov. Som anställd står man helt plötsligt utanför den tidigare egna 

organisationen. Man kanske känner sig inte önskvärd. Detta är faktorer som påverkar hur den 

anställde ser på företaget. Det finns mycket forskat om både lojalitet hos anställda mot 

företaget och hur den skapas. Vårt bidrag till ny kunskap är att undersöka vad som påverkar 

lojaliteten vid en outsourcingprocess. Detta vid en outsourcing av personal som blivit 

outsourcad men arbetar kvar på samma arbetsplats.    

 

1.2 Syfte 

I problemdiskussionen belyser vi vikten av att bibehålla personalens lojalitet även efter att den 

har blivit övertagen av en extern samarbetspartner. Syftet med vår uppsats är att undersöka 

hur lojaliteten hos den outsourcade personalen påverkas av en outsourcingprocess. Utifrån hur 

företagets agerande påverkar personalen avser vi också att ge förslag på vad man ska tänka på 

som outsourcande företag och hur man kan arbeta med att bibehålla lojalitet vid en 

outsourcing. 

 

5 “The Psycology of work and human performance” Robert D. Smither 1998 s. 238-242 
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2. Metod 
 

Vi har tagit del av artiklar och litteratur som har med ämnet att göra. Vi bestämde oss för att 

söka efter teori där man diskuterar och definierar begreppet lojalitet. Därefter behandlade vi 

teori som handlar om hur man skapar lojalitet i företag.  

 

Utifrån denna teori utformade vi ett intervjuunderlag för att undersöka hur en outsourcing 

påverkar lojaliteten hos personalen som berörs. 

 

2.1 Metodval 

Med utgångspunkt ur vår frågeställning letade vi efter artiklar angående densamma. Vi fann 

dock ej någon litteratur som behandlar lojalitet vid just outsourcing. Vi studerade därför 

artiklar och litteratur som behandlar begreppet lojalitet samt artiklar som handlar om hur 

företag uppnår lojalitet hos sina anställda. Efter att ha läst dessa artiklar fick vi reda på hur 

företag ska jobba för att uppnå lojalitet hos sina anställda. Då vi ville få reda på vad av detta 

som brister vid en outsourcingprocess var vi tvungna att välja vilka vi skulle intervjua. Vi 

valde därför att intervjua både personer som blivit outsourcade och personer från ledningen. 

Utifrån detta bildade vi vår teori och utförde intervjuer som låg till grund för empirin i vår 

uppsats. När vi sedan hade gjort en analys av empirin gentemot teorin tog vi fram slutsatser 

om hur lojaliteten påverkas vid en outsourcing. 

 

Då vår frågeställning är av explorativ karaktär fokuserade vi på att göra en kvalitativ 

undersökning. Vi ville göra en kvalitativ metod och ett intensivt upplägg.6 Ett intensivt 

upplägg kan menas vid att man försöker nå en förståelse för sambandet mellan 

undersökningsenheten och dess sammanhang. I vårt fall rörde detta sig om personalens 

lojalitet vid outsourcing. Att i en intensiv studie försöka att både undersöka djupet och 

bredden kan te sig dåligt. Dels för att intervjuerna kommer att ta upp mycket tid, men även för 

att det kan vara svårt att bearbeta och analysera ett så omfattande material.7  

 

6 “Vad, hur och varför?” Dag Ingvar Jacobsen, Studentlitteratur Lund  2002, sid.56 
7 “Vad, hur och varför?” Dag Ingvar Jacobsen, Studentlitteratur Lund  2002, sid.  92-93 
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2.2 Datainsamlingsmetod 

För att samla in data till vår uppsats valde vi att göra semistrukturerade individuella 

intervjuer. Vid helt strukturerade frågor bestämmer intervjuaren hela intervjuns förlopp.8 Vi 

lät intervjupersonerna själva bestämma när frågan var uttömd. Vi hade ett antal frågor som vi 

ville ha svar på under undersökningen, men likväl var vi mottagliga för andra synpunkter. 

Detta lämpade sig väl när relativt få enheter undersöktes. Till att börja med hade vi för avsikt 

att intervjua fem personer i två företag. Märkte vi att det vid den sista intervjun inte kommer 

in speciellt mycket ny information ansåg vi intervjuerna vi gjort som tillräckliga för studien. 9 

Märkte vi däremot att vi fick in nya kunskaper under alla de fem intervjuerna skulle vi göra 

ytterligare 3-5 intervjuer för att täcka in tillräckligt med empiri. Kvale10 tar upp man ska välja 

det antal intervjupersoner man tror behövs för att få svar på det man vill veta. Anledningen till 

att vi valt två företag var att vi trodde att vi skulle få bättre svar i undersökningen än om vi 

valt ett företag. 

 

Intervjuerna valde vi att förlägga på respektive intervjupersons arbete. Anledningen till detta 

val är att intervjuerna skall ske i en så naturlig miljö för informanten som möjligt. En konstlad 

miljö kan leda till att den intervjuade ger konstlade svar.11  

 

Intervjuerna gjordes i enskilt i avskildhet på företaget. Vi började med en kort presentation av 

varandra. Därefter genomfördes intervjun på så sätt att intervjuaren ställde frågan och 

respondenten svarade och bestämde själv när frågan var uttömd. Intervjun nedtecknades för 

senare renskrivning. När intervjun var färdig återgick respondenten direkt till sitt arbete. 

 

2.3 Val av intervjuföretag och intervjupersoner 

Vi valde att intervjua två personer från ledningen och tre från den personal som varit 

outsourcad under ungefär två till tre år. Anledningen till valet var att vi trodde att vi lättare 

kunde få fram bra svar i och med att intervjupersonerna har fått några års distans till 

outsourcingen. Då har de outsourcade förhoppningsvis också kommit till rätta på sitt arbete 

efter en omorganisering och ledningen likaså. Vi valde att se vilka företag som outsourcat för 

två till tre år sedan och därefter gjorde vi intervjuer på företagen. Vi började söka efter företag 

8 Kvale, Steinar Den kvalitativa forskningsintervjun Studentlitteratur, Lund, 1997 sid 125 
9 Jacobsen, Dag Ingvar Vad, hur och varför? Studentlitteratur, Lund, 2002 sid. 160 
10 Kvale, Steinar Den kvalitativa forskningsintervjun Studentlitteratur, Lund, 1997 sid 97 
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som outsourcat för två till tre år sedan och använde oss av de två första som vi fick tillåtelse 

att intervjua på. Ett av företagen har outsourcat internserviceverksamhet och fastighetsskötsel. 

Det andra företaget har outsourcat sin internserviceverksamhet. 

 

Vi valde uppgiftslämnare efter tillgänglighet. Ett sådant urval kan inte statistiskt generaliseras 

till en population. Det kan däremot hjälpa till att finna värdefull kunskap om erfarenheterna av 

lojalitet hos de outsourcade.12 Intervjupersonerna lovades anonymitet för att kunna svara helt 

obehindrat och inte vara rädda för att någon ska få reda på just deras åsikter.13 Detta var 

speciellt viktigt för personerna ur ledningen. Vi ville ha uppriktiga svar från dem och inte svar 

som var tvungna att vara i linje med företagets. Vidare har vi valt att inte ange vilka företag 

som intervjuerna gjordes på. Detta för att intervjupersonerna på så sätt skulle kunna härledas 

från företagsnamnen. Konfidentialiteten är bra för att skydda uppgiftslämnarnas privatliv. Att 

ändra namn och andra identifierande drag är viktigt vid redovisningen av intervjuer.14 

 

2.4 Val av intervjufrågor 

Då vi ville studera lojalitet vid outsourcing var det givetvis av vikt att veta betydelsen av 

lojalitet och hur den skapas. Genom att studera vad som menas med lojalitet hos anställda 

gentemot företaget och hur företaget skapar denna lojalitet utformade vi våra intervjufrågor. 

Intervjufrågorna är sammanställda med utgång ur de samlade lärdomar vi fått ifrån 

litteraturen. Vidare skapade vi frågorna på så sätt att respondenten skulle avgöra vad som 

fungerat och inte av det som teorin beskriver som lojalitetsskapande agerande av företagen. 

Upplägget på intervjuerna var gjort så att vi förutom våra egna stödfrågor lämnade öppet för 

intervjupersonernas resonerande för att på så sätt fånga upp erfarenheter som inte omfattades 

av stödfrågorna. 

 

Samtliga intervjufrågor finns i Bilaga 1 och 2. 

 

2.5 Trovärdighet 

Vanligtvis är inte syftet med kvalitativa studier att generalisera från ett urval till en 

population. Kvalitativa studier görs istället ofta med syftet att få en fördjupad förståelse kring 

11  Jacobsen, Dag Ingvar Vad, hur och varför? Studentlitteratur, Lund, 2002 sid. 164 
12 Kvale, Steinar Den kvalitativa forskningsintervjun Studentlitteratur, Lund, 1997 sid 210 
13 Jacobsen, Dag Ingvar Vad, hur och varför? Studentlitteratur, Lund, 2002 sid 360   
14 Kvale, Steinar Den kvalitativa forskningsintervjun Studentlitteratur, Lund, 1997 sid 109 
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ett fenomen eller begrepp. Det senare är vad vår studie gick ut på. Målet med uppsatsen var 

med andra ord inte att kunna generalisera slutsatserna till en större population.  

 

Många samhällsforskare har övergett tanken att kunna observera ett fenomen helt objektivt. 

Jacobsen15 använder sig istället av intersubjektivitet. Med detta menas att om flera människor 

svarar relativt liktydigt på samma fråga är detta det närmaste sanningen vi kan komma.  

 

Vi har läst i oss på ämnet för att skapa en plattform och utifrån den gjort intervjun. Detta 

gjorde att vi på ett bättre sätt kunde ta till oss det som sades i intervjun.16 

 

 

2.6 Metodkritik 

Genom att ha valt en kvalitativ ansats prioriterar man ofta många variabler framför många 

enheter.17 Då kan faran bli att endast subjektiva åsikter kommer fram. Detta har ingen större 

betydelse då vår undersökning inte ska generaliseras till en större population. En annan fara i 

vår studie kan vara undersökareffekten. Vi vet inte huruvida intervjupersonen svarat helt 

sanningsenligt på våra frågor. Detta kan bland annat bero på hur kontakten mellan intervjuare 

och intervjuperson varit.18 

 

Kritik kan även framföras mot att vi i förväg har bestämt punkter som vi vill prata om. En del 

hävdar att detta är emot den kvalitativa metodens ideal. Vi hävdar däremot att det hjälper oss 

till en bättre undersökning. Vi blir säkrare på att vi får fram trovärdiga resultat. Dessutom 

ställer vi en fråga om de anser att vi missat något som är väsentligt att ta upp i slutet av 

intervjuerna. 

 

När det gäller intervjuareffekt och kontexteffekt har vi gjort följande val. I en sådan här 

intervjusituation kan man inte påstå att miljön är helt naturlig. Därför har vi valt att lägga 

intervjuerna på respektive persons arbetsplats. Detta gjordes för att minska de onaturliga 

inslagen. Vidare har vi vid intervjuerna angett syftet för intervjun och vilka vi som författare 

15  Jacobsen, Dag Ingvar Vad, hur och varför? Studentlitteratur, Lund, 2002  sid. 256 
16 Patel, Runa och Davidsson, Bo Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund 1995 sid 87 
17 Jacobsen, Dag Ingvar Vad, hur och varför? Studentlitteratur, Lund, 2002 sid 143 
18 Jacobsen, Dag Ingvar Vad, hur och varför? Studentlitteratur, Lund, 2002 sid 145 
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är. Detta gjordes för att försöka skapa en form av tillit mellan intervjuare och intervjuperson. 

Vi ville att intervjupersonerna skulle förstå att genom sina erfarenheter kan de indirekt hjälpa 

andra till en bättre outsourcing. 

 

Vid valet att välja ut de intervjupersoner som var tillgängliga kan vi ha valt personer som 

svarar kortare och har mindre uttömmande svar än andra. I och med att vi valde fem personer 

ansåg vi att vi täckte eventuella luckor.  

 

Vi har valt att använda oss av ett företagsperspektiv. Då kan det te sig konstigt att även göra 

intervjuer med outsourcad personal. Vi anser dock att det är av relevans att även intervjua de 

som blivit outsourcade för att få fram helheten. Även om vi har ett företagsperspektiv kan inte 

företaget allena veta vilken lojalitet de outsourcade känner. Därför anser vi att metoden att 

intervjua både ledning och personal skapade det bästa möjliga resultatet för uppsatsen. 
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3. Teori 
 

I litteraturgenomgången går vi igenom hur olika författare behandlar begreppet lojalitet och 

hur sättet att se på lojalitet förändrats över tid. Därefter går vi igenom hur lojalitet skapas samt 

olika faktorer som är viktiga för att skapa och upprätthålla lojalitet.  

 

3.1 Vad är lojalitet gentemot arbetsgivaren hos de anställda?  

Eftersom vår undersökning handlar om hur lojaliteten påverkas vid en outsourcing är det 

första vi gör i teorigenomgången att diskutera begreppet lojalitet. 

 

Grosman19 beskriver i sin artikel det komplexa problemet med lojalitet. Lojalitet är ett vitt 

begrepp som kan variera i ”betraktarens ögon”. Arbetstagaren tycker att lojalitet är att 

arbetsgivaren ser efter de anställda. Så länge de anställda gör sitt jobb kan de förvänta sig en 

skälig lön, en skälig arbetsmiljö och att arbeta för människor som upplevs som ”goda”. 

Arbetsgivarens definition av lojalitet liknar mer att den anställde sätter företagets behov före 

personliga, den anställde är en teamplayer och är pålitlig. I och med att dagens arbetsmarknad 

ter sig mer föränderligt än för bara några decennier sedan, är det svårt att få de två 

ovanstående definitionerna att gå ihop. Detta var kanske möjligt förr, men är det inte på 

dagens arbetsmarknad.  

 

Powers20 skriver att anställdas lojalitet är ett mycket komplext begrepp. Definitionen sitter 

förmodligen mer i användarens åsikt än i något klart begrepp. Han beskriver att användandet 

av definitionen anställdas lojalitet ibland kan göra mer skada än nytta. Därför börjar han i sin 

artikel att beskriva lojalitet som generell term. Lojalitet innebär i det fallet en persons 

tillgivenhet eller känslomässiga band med ett objekt. Detta ger sig uttryck i både tanke och 

handling. Powers fortsätter med att räkna upp olika typiska uttryck för lojalitet hos anställda, 

vilka kan sammanfattas till fyra övergripande teman i sin definition av anställdas lojalitet. 

Dessa är att ha en vilja att stanna inom organisationen och att produktiviteten hos den 

anställde är högre än vad som kan förväntas av henne eller honom. Den anställde skall drivas 

19 ”Corporate Loyalty, Does It Have A Future?” Brian A. Grosman, Journal of Business Ethics, July issue 1989, 
sid 565 
20 “Employee Loyalty in the New Millenium”, Edward L. Powers, S.A.M Advanced Management Journal, 
Summer 2000;65, 3 sid. 4-8 
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av altruism, det vill säga oegennytta. Det fjärde temat är att företaget måste visa lojalitet mot 

den anställde för att den anställde skall kunna visa lojalitet mot företaget.  

 

McCusker och Wolfman21 har i sin studie av vad lojalitet hos anställda innebär kommit fram 

till följande. Man visar tillgivenhet mot företaget, presenterar en god bild av företaget 

gentemot andra samt att man ibland kan sätta företagets bästa framför sitt personliga bästa. 

 

Steen22 skriver att en ny definition på lojalitet kan vara att lojaliteten inte finns direkt till 

företaget utan till teamet man jobbar med. I artikeln skrivs det även att det nu för tiden inte 

finns någon riktig lojalitet vare sig från anställd till företaget eller från företaget till anställd. 

Detta i ett direkt led till att arbetsmarknaden blivit mer rörlig på senare år. I stället för att prata 

om lojalitet kan man numera använda respekt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Respekt 

är när man handlar utifrån de regler som finns upprättade i samband med en anställning. En 

anställd har till exempel skyldighet att vara kvar en tid efter sin frivilliga uppsägning, likaväl 

som att en arbetsgivare har skyldighet att låta arbetstagaren vara kvar en tid efter det att han 

blivit uppsagd. Det som spelar roll numera är, enligt författaren, att alla respektfullt följer de 

lagar och regler som upprättats i samband med uppsägningen. 

 

Enligt Svenska Akademiens ordlista definieras lojalitet som att visa sammanhållning, att vara 

solidarisk och laglydig.23 

 

Att kunna ge en knivskarp definition av begreppet lojalitet är svårt. Som nämnts i ovanstående 

artiklar är lojalitet svårt att definiera om man inte vill ha en bred definition. Alla 

genomgångna artiklar visar dock klart att lojalitet är att vara tillgiven sitt arbete. Detta gäller 

både aktivt och tankemässigt. Denna tillgivenhet visar sig sedan som uttryck i arbetsprestation 

och respekt för företaget. Denna beskrivning stämmer även överens med Svenska 

Akademiens ordlista genom att vara solidarisk och följa företagets regler, skrivna som 

oskrivna. 

 

 

21 “Loyalty in the Eyes of Employers and Employees”, Deb McCusker and Ilene Wolfman, Wokforce, novemer 
issue 1998, sid 12-14 
22 “As the definition of lojalty shifts, employees ask what they owe their employers” Margaret Steen, InfoWorld, 
vol 21, issue 47 sidan 80  
23 Svenska Akademiens ordlista., 11:e upplagan, Norstedts Tryckeri. 1992 
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3.2 Lojalitet, då och nu 

I och med att det företagsklimat som råder har förändrats över tiden så har också 

förutsättningarna för lojalitet mellan arbetsgivare och arbetstagare förändrats. Med detta vill 

vi visa att vår undersökning är giltig i dagens företagsklimat och med de förutsättningar som 

finns idag. Genom att göra jämförelser med hur det sett ut tidigare vill vi visa att förändringar 

leder till nya förutsättningar även för lojalitet. 

 

Kalbaugh24 skriver att lojalitet hos anställda har ändrats över tiden. Fram till 1970-talet fanns 

det många familjeföretag där företaget var en del av ens personlighet. Sedan ändrades 

företagsklimatet och meningen med företag blev främst att gå med vinst. Detta gjorde att 

outsourcing och osäkerhet allt mer kom att bli en förekommande företeelse på marknaden. I 

och med att företagen blivit fixerade vid det finansiella hävdar Kalbaugh att även personalen 

blivit det. Att istället fostra personalen till att bli tillgivna mot sitt arbete genom ömsesidig 

respekt är den bästa vägen till skapandet av lojalitet hos de anställda. 

 

Brewer25 börjar att beskriva att förr kunde företagen ge sina anställda en anställning hela livet 

och därefter en god pension. Nu har förutsättningarna ändrats. Konkurrensen har ökat och att 

vara produktiva och effektiva är ett måste för företagen för att överleva. I och med att 

företaget inte längre kan garantera livslång trygghet till arbetstagaren måste företaget använda 

sig av andra metoder för att skapa lojalitet. 

 

I artikeln ”The change in Employee Loyalty” 26 skriver McGuinness att lojalitet förr i tiden 

togs för givet av arbetsgivaren. Då man tog en anställning på ett företag avsågs man stanna, 

utvecklas och mogna inom organisationen. Arbetstagaren fick en långsiktig trygghet av 

arbetsgivaren och förväntades att i gengäld vara lojal och göra sitt bästa. Detta tankesätt har 

kommit att ändras. I och med att dagens marknader har högre förändringstakt och mindre 

säkerhet vad gäller anställning får företagen lösa lojaliteten på annat sätt än förr. Om man förr 

byggde lojalitet på säkerhet och trygghet bygger man den i dag på ömsesidig respekt. 

 

24 “A new definition of loyalty”, G. Edward Kalbaugh, Forum Januari 1999 issue 200, sid 6-7 
25 “Seven Secrets to Building Employee Loyalty”, Geoffry Brewer, Incentive, December issue 1995, sid 20-27 
26 “The Change in Employee Loyalty”, Barbara M. McGuinness, Nursing Management, februari issue 1998 sid 
45-46 
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Slutligen skriver McCusker och Wolfman att i svårare tider så är det större risk för minskad 

lojalitet samtidigt som graden av lojalitet är högre i bättre tider. 

 

Tuttle beskriver i artikeln ”What Employees Want”27 en intervju av ledare om lojalitet. 

Artikeln avslutas med att många företag har börjat tänka om. De kan inte erbjuda en trygg 

anställning, men de kan erbjuda ett öppet, ansvarsfullt förhållande. Siffror visar på att 

tryggheten hos de anställda har sjunkit drastiskt när det gäller vetskapen om sin anställning. 

Från 1980 till 1994 har siffran över dem som är trygga sjunkit från 4/5 till 1/2. 

 

En artikel av Melissa Berman28 börjar med en beskrivning hur företagen har gått från mjuka 

ideal till hårda och tillbaka igen. På bara några decennier har cirkeln kunnat påbörjas och 

avslutas. Det började med att företagen i och med en allt mer ansträngd arbetsmarknad brydde 

sig mest om höga chefer och tekniskt inriktad personal. Sedan kom eran med nedskärningar 

då fokus låg på tillväxt, innovation, snabbhet och konkurrensfördelar. Sedan några år tillbaka 

har företagen dock gått till även mer icke-ekonomiska mått när de mäter företagets styrka.  

 

Berman fortsätter med att människor inte jobbar för sig själva. Det är därför organisationer 

finns till. Många företagsledare har märkt att om de blir förlovade med sina anställda vinner 

de tillbaka den lojalitet, det engagemang och den tillgivenhet som finns hos de anställda. 

Detta leder till att människan som flockdjur även tyr sig till organisationen, flocken.  

 

Med detta resonemang ställer författaren frågan: 

– ”What constitutes engagement?” D.v.s vad bildar en förlovning? Är detta en ny trend, eller 

ligger det djupare än så? Här pekar artikeln på att det som anställda vill ha på 

arbetsmarknaden är inte kopplat just till arbetsmarknaden. De anställdas attityder ligger djupt 

förankrat i vår mänskliga natur. Det är inget som förändras över årtionden. Vidare beskrivs 

den ”nya arbetskraften” inte alls som något nytt. Det är bara den gamla vanliga arbetskraften 

som fått en ny arbetsplats. En grupp av människor reagerar på hur företag och världen 

behandlar dem idag på precis samma sätt som de gjorde för 25 år sedan. Det som har ändrats 

är hur företagen behandlar de anställda. Om företagen behandlar de anställda illa eller om de 

utsätts för oroligheter inom organisationen kommer de att bli mindre lojala mot dem som står 

27 ”What Employees want”, Al Tuttle, Industrial Distribution May 2003, vol. 92, issue 5, sid 63 
28 ”No One Wants to be married to their Work…But It’s nice to Engaged” Melissa Berman, Executive Speeches, 
Feb/Mar 1999, sid 15-16 
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som ansvariga. Detta gäller även i det verkliga livet. Folk är lojala mot flocken så länge de 

känner trygghet, utveckling och erkännande i den. 

 

I och med att företag nu för tiden inte kan erbjuda garantier för att säkra jobben finns det 

andra saker som de anställda bryr sig om istället. Det skriver Dominic Bencivenga.29 Han 

hävdar genom att de anställda vet förutsättningarna är det andra saker än jobbsäkerhet som 

gör dem effektiva. Den anställde skall kunna stå emot lojalitetskrisen i en 

organisationsförändring med vetskapen att han har fått en utbildning i företaget som gör 

honom eftertraktad. Genom att spela med öppna kort ska arbetsgivare och arbetstagare veta 

om förutsättningarna. T.ex. det här får du av oss och det här kräver vi av dig. Bencivenga 

menar att lojalitet genom livstidsanställningar är förlegat. Ett ärligt samspel mellan 

arbetsgivare och arbetstagare är det som kommer att prägla framtiden. 

 

3.3 Att skapa lojalitet 

Det är upp till företaget att skapa ett klimat för att få en lojalitet mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren. Här tittar vi på hur företagen kan jobba med detta. 

 

Tuttle beskriver i intervjun att nyckeln ligger i att få personalen att jobba med företaget inte åt 

företaget. Cheferna ska vara personer som får personalen med sig, inte drar dem framför sig. 

Lojalitet kan också komma av att personalen utsätts för positiva överraskningar. Att få en 

överraskande bonus kan vara mer lojalitetsbyggande än att veta att man kommer att få en.  

 

Företaget kan heller inte bestämma att nu ska vi göra personalen lojal genom regler och 

riktlinjer. Företaget kan däremot skapa en ram inom vilken personalen själva får arbeta och 

skapa en lojalitet i gruppen. 

 

”Competition is brutal, so we must redesign the way we work to do more with less. Sorry, 

that’s just the way it is.” Så börjar O’Reillys och Whatts artikel ”What Companies and 

Employees Owe One Another”.30 Förr byttes lojalitet av den anställde mot trygg anställning. 

Den tiden är nu förbi. Artikeln beskriver liknelsen att förut hade den anställde och 

arbetsgivaren ett barn-förälder förhållande. På dagens arbetsmarknad där inte tryggheten i ett 

29 ”Employers and Workers come to terms”, Dominic Bencivenga, HRMagazine, June 1997 sid 90-97 
30 ”What Companies and Employees Owe One Another” Brian O’Reilly and John Whatt, Fortune 6/13/94, vol 
129, issue 12 sidan 44-49 
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barn-förälder förhållande finns måste man etablera ett ”vuxen-vuxen” förhållande. I det 

senare beskrivna förhållandet stannar man bara så länge man känner att man drar nytta av det. 

Det gäller både arbetsgivare och arbetstagare.  

 

Silvestro31 har gjort en undersökning hur anställdas lojalitet och jobbtillfredsställelse 

korrelerar med vinst och produktivitet ibland snabbköpskedjor. I undersökningen beskrivs att 

många företag som vinner priser för sin organisation ofta karaktäriseras av att den visar 

respekt för människan, vårdar humankapitalet samt bryr sig om de anställdas välmående. 

Detta leder till en ”glad arbetsplats”. Han skriver även att företag som enbart använder 

belöningar till anställda som bottnar i storleken på företagets vinst ej kan bygga lojalitet på 

detta sätt. Lojaliteten är byggt på de mjuka värdena som respekt och vårdande av relationer. 

 

I teorin har vi hittat ett antal faktorer som hjälper till att skapa lojalitet skapa lojalitet av 

arbetstagaren mot arbetsgivaren. 

 

Kommunikation 

McCusker och Wolfman anser i sin studie att ledningen kan förbättra lojaliteten genom att ha 

en bra kommunikation med sina anställda. Att försöka lura sina anställda genom att ge 

halvsanningar istället för hårdfakta kan ganska snart genomskådas av de anställda. Då får 

syftet med kommunikationen motsatt effekt på lojaliteten. 

 

Brewer har bland sina åtgärder för att skapa lojalitet med kommunikation som en viktig del. 

Han säger att det ska finnas en konstant kommunikation i företaget. Att ha en effektiv 

tvåvägskommunikation skapar förståelse hos både arbetsgivare och arbetstagare. 

Arbetstagaren vet på vilka grunder beslut fattas och har därför lättare att acceptera ett 

obekvämt beslut. Genom att försöka dra ut på känslig negativ information kan 

företagsledningen skapa ett större problem än vad informationen egentligen innebär. De 

anställda får då känslan av att bli förda bakom ljuset. 

 

McGuinness behandlar även hon vikten av kommunikation för att skapa lojalitet. Hon menar 

att ha en öppen kommunikation är även det en faktor som ökar lojalitet hos de anställda. 

31 “Dispelling the Modern Myth”, Rhian Silvestro, International Journal of Operations and Production 
Management, No 1, 2002, sid 30-49 
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Genom att ha en öppen kommunikation kan alla parter lättare förstå varandra och grunderna 

som åsikter och beslut bygger på. 

 

O’Reilly och Whatt ser i sin artikel kommunikation som det viktigaste för lojalitet. De skriver 

att om företagen kan förespå förändringar är de skyldiga att förse personalen med 

informationen. En tvåvägskommunikation är förmodligen det bästa sättet för företagen att få 

personalen så lojal som möjligt. 

 

Krav och förväntningar 

Brewer tar upp sju hemligheter för att skapa lojalitet hos de anställda gentemot företaget. En 

är att ha höga realistiska förväntningar på arbetstagaren. Detta är en morot för denne att nå 

målen i sig och får arbetstagaren att visa lojalitet mot företaget. 

 

 

Att ha kontroll över och påverka sin situation 

Brewer tar upp begreppet Empowerment som en del i att skapa lojalitet. Han menar att 

anställda trivs bäst i organisationer som ger dem känslan av att ha kontroll över sin egen 

situation. Om man jobbar i team och är beroende av andra, vill man inte göra någon besviken 

genom att inte göra sitt jobb som man själv har ansvar över och planerat. Detta skapar en 

lojalitet mot gruppen och därmed också företaget. 

 

Peter Janssen har i sin artikel ”Cementing Staff Loyalty”32 beskrivit hur Thailands stora 

företag Siam Cement bedriver sin personalpolitik. Siam Cement var det första Thailändska 

företaget att införa en separat personalavdelning. Hemligheten sägs vara företagets högt 

utvecklade och byråkratiska personalsystem. Systemet går ut på att varje anställd utvärderas 

av sin direkt överordnade två gånger varje år. Efter utvärderingen tar en kommitté beslut, 

baserat på underlagen, om vilka som blir befordrade, får byta arbetsuppgifter eller gå något av 

företagets många kurser. Detta skapar enligt företaget lojalitet hos de anställda. Att känna att 

de kan påverka sin egen situation själva skapar motivation och lojalitet. 

 

Eileen L. Berman33 beskriver i en artikel hur saknad av kontroll såsom nedskärningar 

påverkar personalen. När en kollega tvingas sluta är det inte bara han som drabbas. Den 

32 ”Cementing Staff Lojalty”, Peter Janssen, Asian Business, december issue 1994, sid 31 
33 ”The Victims of Downsizing”, Eileen l. Berman, Industrial Management, sep/Okt 1998, 40, 5 sid. 3 
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anställde som slutar känner sig som ett offer. Det gör även hans arbetskollegor. I orostider när 

företag gör sig av med folk ökar osäkerheten i företaget. Att förlora kollegor man tycker om 

har stora effekter på moralen. De anställda känner inte för att jobba, blir mindre lojala och 

förlorar respekten gentemot arbetsgivaren. De går igenom samma stadier för sorgearbetet som 

vid en skilsmässa. Dessa stadier är förnekelse, ilska, uppgörelse, depression och acceptans. 

Här beskriver man att det bästa arbetsgivaren kan göra i en sådan situation är att se till att 

rensa luften på ett tidigt stadium. 

 

I Hotel and Motel Management skriver Barsky, McDougal och Frame34 om jämförelsen 

mellan personalens känslor och om de ansågs lojala eller illojala mot företaget. Den mest 

dominerande känslan var känslan av makten över sin situation. De som var lojala mot 

företaget kände till 46 % mer än de illojala att de hade makten att ta egna beslut. 

 

Ekonomisk trygghet 

Brewer skriver att som arbetsgivare investera i den anställdes ekonomiska trygghet är ett sätt 

att skapa lojalitet. Det kan man till exempel göra genom att ge de anställda aktier i det egna 

företaget som plockas ut vid pensionen. Värdet på aktien är beroende på den anställdes 

prestation. Nu jobbar inte längre den anställde enbart för företaget, utan även för sig själv. 

Detta skapar en delaktighet i allt den anställde tar sig för i företaget.  

 

Tuttle tar även upp pengar som en faktor. Pengar kan inte motivera folk att vara lojala, men 

samtidigt har man nog inte hört många anställda säga att pengar inte spelar roll. Med en 

tillräckligt attraktiv lön kan många anställd tänka sig att stanna på företaget. 

 

Delaktighet 

McGuinness har skrivit att idag handlar lojalitet om att uppnå en ömsesidig respekt. Och för 

att uppnå denna ömsesidiga respekt krävs, enligt McGuinness, att personalen är delaktiga i 

beslutsfattande. På detta sätt skapas en miljö där alla känner sig delaktiga och kan påverka sin 

situation. 

 

34 “Employee’s sense of stature strong driver of retention, lojalty” Jonathan Barsky, Jan McDougal and Cindi 
Frame, Hotel and Motel Management, 5 Juli 2004, sid 12 
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Amy Garber har i en artikel35 beskrivit John B. Izzos syn på hur man skapar lojala anställda. 

Izzo säger att anställda som trivs på arbetet vill stanna kvar. Och om de trivs kommer de 

automatiskt att hjälpa företaget att förbättra kundlojaliteten. För att få de anställda att trivas 

måste de bli behandlade som om även de ägde företaget. De anställda vill nämligen ha något 

att säga till om, till exempel när det gäller förbättringar och liknande. Izzo fortsätter med att 

den främsta orsaken till att den anställde inte trivs på jobbet och vill bort, är att hon inte får 

det erkännande hon vill ha. Chefen måste visa att hon bryr sig om den anställdes åsikt. För att 

förbättra detta menar Izzo att man dagligen ska fråga de anställda om vad de tycker och 

tänker. Southwest Airlines har till exempel i 20 år frågat sina anställda hur företaget på bästa 

sätt ska spara pengar. 

 

Personlig utveckling 

Brewer tar i sin genomgång av aktiviteter som främjar lojalitet upp två punkter som handlar 

om utveckling för individen. Det ena är att hjälpa de anställda i sina karriärer. Om man 

hjälper duktiga anställda att växa och utvecklas inom organisationen bygger man en 

tillgivenhet. Detta hjälper de anställda att hamna på de platser inom företaget där de platsar 

och trivs bäst. Det andra är att utbilda de anställda. Genom att utbilda sin personal blir den 

mer kompetent och konkurrenskraftig. Detta gäller såväl för den anställdes nuvarande 

anställning såväl som framtida utmaningar. Att veta att företaget hjälper och satsar på sina 

anställda skapar lojalitet på detta vis. 

 

McGuinness tar upp karriärutvecklig som en viktig sten i lojalitetsbyggandet. Genom att 

hjälpa den anställde att utvecklas skapas lojalitet genom att den anställde blir hjälpt att 

utvecklas. Därmed skapas tillgivenhet hos den anställde mot organisationen. 

 

McKnight och Thompson36 skriver om hur den personliga utvecklingen kan stanna upp vid 

organisatoriska förändringar. Idag finns det många faktorer som kan få arbetstagarna att känna 

stress, osäkerhet och minska deras tillit till organisationen. Detta är ofta i situationer med 

nedskärningar, omstruktureringar och omorganiseringar och ger sig uttryck i minskad lojalitet 

mot företaget, sjukfrånvaro och ett långsammare arbetstempo. 

 

35 ”Author shares tips for creating employee lojalty” Amy Garber, Nation’s Restaurant News, 9 juni 2003, 37, 23 
sidan 98, 105 
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Enligt författarna finns det tre sätt människor reagerar på förändring. De allra flesta ser sig 

själva som offer. Offer för den osäkerhet de står inför i och med att de inte kan påverka sin 

situation. De som ser sig själva som offer förenklar ofta världen i svart eller vitt. De svårt att 

acceptera förändringen och väntar på att nästa förändring ska komma och krossa dem. Sedan 

finns det de som ser sig som överlevare. Överlevare accepterar ofta att det finns 

omständigheter de inte kan styra över. Därför försöker de på alla sätt att överleva i 

organisationen. Dessa överlevare blir ofta tävlingsinriktade mot de andra anställda. Skvaller 

och fjäsk för överordnade är vanligt förekommande. Överlevarna hävdar att de är överlevare, 

men det är de som löper störst risk att bli utbrända. Den sista reaktionen författarna tar upp är 

navigatörens. Navigatören möter förändringen i företaget ansikte mot ansikte. Detta gör ont 

men anses av navigatören som ett nödvändigt ont. Hon försöker ligga steget före för att kunna 

agera på bästa möjliga sätt utifrån förutsättningarna. 

 

McKnight och Thompson tar även upp en modell av William Bridges. Han beskriver tre 

psykologiska faser mellan den nya och den gamla situationen. Fasen för ”slutet på det gamla” 

följs ofta av starka känslor av ilska, hot och förlorad identitet. Efter detta kommer den 

”neutrala zonen”. Här känner sig arbetstagaren ofta konfunderad. Hon har inte kvar det gamla 

och inte heller kommit in i den nya organisationen. Detta är oftast den längsta fasen och de 

anställda tenderar att idealisera den gamla tiden och med skepsis se på den nya. När man 

sedan kommit in i den nya fasen beskrivs det att den anställde känner sig hemma igen. 

 

Tuttle nämner i sin artikel att om den anställde saknar möjlighet till att göra karriär kan detta 

bidra till minskad trivsel och lojalitet. 

 

Amy Garber tar också upp utveckling so men viktig del i att skapa lojalitet. Hon säger att en 

aspekt som bygger lojalitet är personalens utveckling. Man ska ge personalen utrymme att 

försöka nå mål som bidrar till att man utvecklas. Detta gör man inte enbart genom mål i 

arbetet, utan även att ge personalen möjlighet till ett bättre umgänge med familjen och 

fritidssysslor. Här tas ett exempel upp med en hotellkedja som erbjuder ensamstående 

föräldrar de skift som passar dem bäst. Det vill säga den tiden barnen är i skolan. Vidare är 

det viktigt att se till att personalen är stolta att jobba för företaget. Om man ser till att, som till 

36 “Navigating Organisational Change”, Richard McKnight och Marilyn Thompson, Training and Development 
Journal, Dec 1990 
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exempel Starbucks, det är ”coolt” att jobba för företaget är det större chans att personalen är 

lojala. 

 

 

Uppskattning 

Brewer säger att ge den anställde beröm och erkännande när han gjort ett bra jobb en av 

hemligheterna för att uppnå lojalitet. Om det uppmärksammas när man gör någonting bra är 

det större chans att man tar i lite extra. Författaren till artikeln tar upp ett exempel där de 

anställda varje vecka får nominera medarbetare för väl utfört arbete. Vinnaren får ett pris, till 

exempel pengar. 

 

Även Barsky, McDougal och Frame kom i sin undersökning fram till att lojal personal oftare 

kände att de fick erkännande och uppskattning från överordnade. 

 

Tuttle skriver att känslan av att inte känna sig värdefull har en stor negativ betydelse för den 

lojaliteten mellan den anställde och företaget. De är inte trivsamt att vara på ett jobb där man 

känner att man kan bli ersatt av vem som helst när som helst utan att det gör någon skillnad. 

 

Företagets etik och trovärdighet 

I Peter Janssens artiklel talar presidenten för Siam Cement om företagets ”code of ethics”. 

Han menar att om företaget har god etik, tar socialt ansvar och är miljömedvetet reulterar det i 

att personalen blir stolta över att jobba på företaget. 

 

Grosman tar i sin artikel upp företagets agerande som en viktig del för lojalitet. Han säger att 

på en allt mer globaliserad marknad blir det viktigare och viktigare att företaget sköts 

effektivt. Om man inte är tillräckligt bra får man inte plats på marknaden. Detta gör att chefer 

och ledare har press på sig att anpassa företaget till marknaden så att företaget i förlängningen 

kan fortsätta sin existens. Grosman fortsätter resonemanget med att de anställda inte är 

dumma. De förstår likväl som cheferna att verkligheten för företag är starkt 

konkurrensinriktad. Den nya synen på lojaliteten i dagens företag är, enligt Grosman, att den 

delas av gemensamt ansvar och engagemang mellan samtliga anställda. Man vet att man 

kanske inte kommer att finnas i företaget för alltid, men om alla är informerade om läget och 

man spelar med öppna kort blir förståelsen för företagets beslut bättre. Det går inte som 

företagsledare att säga att inga avskedningar kommer att ske det närmsta året när de anställda 
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vet att det mycket väl kan bli så. I och med de anställda även de har koll på utvecklingen vet 

de när de kan lita på vad som sägs och inte. Om sedan nedskärningar görs trots allt, förlorar 

den som sagt annorlunda trovärdighet. Detta gör att lojaliteten minskar eftersom den nya 

lojaliteten bygger på gemensamt ansvar och engagemang. Sviker man i ansvar och 

engagemang och ansvar mot företaget sviker man även alla andra anställda.  

 

Övriga faktorer 

Ledarskap 

Peter Janssens belyser också vikten av bra ledarskap i sin artikel om Siam Cement. Företagets 

president har som motto att ”se personalen som företagets främsta tillgång”. Med detta menas 

att alla ledare oavsett rang måste ta ledarskap av personal på fullaste allvar. Företaget avsätter 

tid varje månad där man diskuterar hur ledarskapet bedrivs. 

 

I Amy Garbers artikel avslutar Izzo med att säga att de anställda vill kunna lita på sina chefer. 

Öppenhet och ärlighet är nyckelstenar i byggandet av lojalitet hos de anställda. Om en 

anställd inte trivs är det större risk att den inte trivs med sin chef än att den inte trivs med sin 

organisation.  

 

Sociala aktiviteter 

Amy Garber skriver att nu för tiden umgås folk med arbetskamrater på fritiden. Detta är något 

som så sent som 1975 var ovanligt. Izzo menar på att det är viktigt att hjälpa de anställda att 

umgås och prata om sådant som inte rör jobbet. Detta kan vara genom middagar, konferenser 

och liknande. Detta skapar en starkare lojalitet hos de anställda. 

 

Att vara unik 

I Infoworld37 beskriver Lewis hur lojalitet kan skapas på ett mer filosofiskt plan. Han menar 

att människan har en egenskap som verkligen skiljer sig från djuren. Det är viljan att vara 

unik. Vi är fem miljarder människor på jorden och alla vill vara unika. Vad som motiverar 

personal och gör den mer lojal är att du som chef behandlar var och en som individer. Om du 

vet namnen på deras barn, vad de har för djur och hur de är som människor kommer du även 

att vinna lojalitet från arbetstagaren. Att erkänna någon för något som gör personen unik är 

högt motiverande. Detta är lätt att göra som chef om du verkligen bryr dig om dina anställa. 

37 ”Recognizing Employees as individuals is a good way to inspire loyalty” Bob Lewis, Infoworld 10/27/97, vol  
19, issue 43, sidan 112  
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En mening som ”Du är en grovjobbare, McGee”, kan motivera McGee oerhört eftersom det är 

hans personlighet och någon lägger märke till den. 

 

Sammanfattningsvis vill vi knyta ihop teorisäcken. Efter att ha studerat hur företag ska jobba 

för att uppnå lojalitet hos anställda vill vi se hur pass väl det stämmer överens med vad som 

upplevts av de anställda vid en outsourcing. Enligt teorin är det viktigt att företaget jobbar 

med flera olika lojalitetshöjande faktorer. När man försöker skapa lojalitet är det viktigt att 

personalen är delaktig i beslut, känner rimliga krav, att det på företaget finns en fungerande 

kommunikation, att alla på företaget har förtroende för varandra samt att alla anställda känner 

en personlig utveckling. Vidare undersökte vi vad som egentligen är lojalitet och synen på 

densamma. Detta är instrument som vi ville ha personalens syn på. Därför utgick vi ifrån det 

ovanstående vid våra intervjuer. Allt för att se eventuellt vilka av och hur instrumenten brister 

vid en outsourcing. 
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4. Empiri 
 

I detta kapitel sammanställer vi respondenternas svar från intervjuerna.  

 
4.1 Intervju, personal 

1. För att få en förståelse för hur intervjupersonerna uppfattar lojalitet bad vi dem i vår 

första fråga att beskriva vad lojalitet mellan arbetsgivare och arbetstagare 

innebär för dem.  

 

A tyckte att en arbetsgivare skapar lojalitet genom att ”bry sig”, ”visa engagemang” och att 

”vara närvarande”. 

 

B framhöll att det var viktigt med en bra arbetsmiljö och att det finns en samhörighet i 

företaget. 

 

C sa att det var viktigt att arbetsgivaren ”bryr sig om våra arbetsuppgifter” och är ”engagerad 

i vem som gör vad”. 

 

Ingen av intervjupersonerna gick automatiskt vidare med hur en arbetstagare är lojal mot sin 

arbetsgivare utan vi förtydligade frågan. 

 

A upplevde det som viktigt att man tar ansvar för sitt jobb. 

 

B sa att man som arbetstagare ska vara självgående. 

 

C sa att man ska visa hänsyn och hålla sig till regler och policys. 

 

2. Nästa fråga vi ställde var om man upplevde att man själv var lojal mot det 

ursprungliga företaget när man arbetade för dem och om man tyckte det var 

någon skillnad nu. 

 

A svarade att hon hade varit lojal mot sin arbetsgivare tidigare och upplevde ingen skillnad nu 

mot sina gamla arbetskamrater. Mot det gamla företaget sa hon ”att det kanske var skillnad”. 

 26 



 

B tyckte att hon hade varit lojal tidigare och tyckte inte att det var någon skillnad nu. 

 

C sa att hon hade varit lojal och att hon var det fortfarande. 

 

3. Härefter bad vi intervjupersonerna berätta hur de upplevde att det gick till när 

företaget outsourcade verksamheten. 

 

A berättade att företaget några år tidigare hade omorganiserat och bildat ett internt 

servicebolag för att sköta de här tjänsterna. Sedan såldes detta bolaget till en 

outsourcingpartner och man bytte arbetsgivare. Informationen man fick från den gamla 

arbetsgivaren var att man skulle ”få en ny arbetsgivare”. 

 

B förklarade att företaget hade haft ett möte där man berättat att man skulle outsourca 

funktionerna och att man två månader innan skulle få veta vem den nya arbetsgivaren var. 

Hon förklarade att hon upplevt företaget som mycket otydlig och dålig i sin information. 

 

C hade även hon haft ett möte där hon fick reda på att verksamheten skulle outsourcas och att 

hon två månader innan skulle få reda på vem sin nya arbetsgivare skulle bli. C kände en stor 

oro kring sin anställning och en stark känsla att företaget ”inte ville ha mig”. 

 

4. Nästa fråga var om man hade fått välja om man skulle bli outsourcad, hur man 

valde i så fall och vad man hade valt om man fått välja. Därefter bad vi dem 

förklara sina svar. Sen fortsatte vi att fråga om hur man hade gjort idag om man 

blivit erbjuden att gå tillbaka, hur man hade gjort då och varför man hade gjort 

eller inte gjort det. 

 

A svarade att hon inte hade fått välja om hon ville bli outsourcad och hon hade valt att stanna 

om hon hade fått. Anledning till det var att hon ”trivdes med arbetskamrater och jobb”. Hon 

hade också valt att gå tillbaka till sin gamla arbetsgivare idag om hon hade fått. Hon trivdes 

bättre med arbetsgivaren. Det ”kändes tryggare” när det gäller anställningen. 
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B svarade att hon inte fick välja och att hon hade stannat om hon fått det. Hon trivdes med 

arbetskamraterna och kände en samhörighet. Hon sa att hon också hade bytt tillbaka om hon 

fått det och det för att hon inte tyckte det fungerade bra med outsourcingföretaget idag. 

 

C sa att hon inte hade något val vid outsourcingen. Alternativet hade varit ”att bli sparkad”. 

Om hon hade fått välja hade hon stannat för att hon ”jobbat där så länge” och hon trivdes med 

sina arbetskamrater. Om hon hade fått byta tillbaka idag hade hon gjort det för att hon kände 

sig mer hemma där. 

 

5. Följande fråga handlade krav. Vi undrade om det ursprungliga företaget ställde 

höga krav och hur man uppfattade dessa krav. Sen frågade vi om man upplevde 

att det ursprungliga företaget hade krav idag och hur den nya arbetsgivarens 

krav ser ut. Samt om man upplevde någon skillnad. 

 

A svarade att ursprungsföretaget hade ”ganska höga krav” men att det upplevdes positivt 

eftersom man samtidigt fick utbildning så att kraven följde kunskapsnivån. Vidare upplevde 

hon inga krav från det ursprungliga företaget idag medan den nya arbetsgivaren hade 

vinstkrav på henne. Detta upplevdes som kortsiktigt. 

 

B sa att kraven från den förra arbetsgivaren ”inte var så höga”, och att det var ”lagom”. Hon 

tyckte att det var ”utvecklande” med de krav hon hade på sig. Den nya arbetsgivaren hade 

”mer strikta” krav, vilket upplevdes både bra och dåligt.  

 

C berättade att hon hade upplevt väldigt låga krav från sin ursprungliga arbetsgivare men att 

det ”kändes ok”. Hon upplevde inga krav från den förra arbetsgivaren idag och hennes nya 

arbetsgivare hade ”hårdare krav” vilket upplevdes positivt. 

 

6. Därefter frågade vi om hur man upplevde kommunikation på det outsourcande 

företaget och om man var delaktig i beslut rörande sina arbetsuppgifter. Sen 

frågade vi hur det är idag, om det är bättre eller sämre gentemot den förra 

arbetsgivaren och varför i så fall. Slutligen frågade vi hur kommunikationen med 

den nya arbetsgivaren är. 
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A sa att hon kommunikationen var bra med den ursprungliga arbetsgivaren och hon kände sig 

delaktig genom att det var mycket möten och diskussioner om hur arbetet skulle läggas upp. 

Hon tycker att det är mycket sämre idag med den nya arbetsgivaren och att ”ingen vet vad jag 

gör”. 

 

B tyckte att kommunikationen med den gamla arbetsgivaren inte var bra, men att hon var lite 

delaktig i sina arbetsuppgifter. Idag känner hon mer delaktighet och större ansvar med den 

nya arbetsgivaren. Vid problem får hon idag den hjälp hon behöver. 

 

C tyckte att hennes förra arbetsgivare bara tilldelade arbetsuppgifterna och kände att 

kommunikationen var väldigt dålig. Som exempel gav hon att hennes chef hade ”stått och 

pekat över axeln”. Idag kände hon större delaktighet med den nya arbetsgivaren vilket ”känns 

mycket bättre”. 

 

7. Nästa fråga handlar om uppmuntran. Vi undrade om man fick uppmuntran från sin 

tidigare arbetsgivare för sitt arbete. Sen undrade vi hur det är idag. Om 

uppmuntran kommer från den gamla arbetsgivaren eller bara från den nya 

arbetsgivaren. 

 

A svarade att hon fick mycket uppskattning och hon gav som exempel att hon hade fått ”tack-

mail” och presenter. Idag sa hon att den enda uppskattningen som kom var från gamla 

arbetskamrater som personligen visade uppskattning. Varken hennes gamla eller nya 

arbetsgivare visade någon uppskattning. 

 

B sa att hon ”inte fick så mycket uppskattning” av sin gamla arbetsgivare men att det blivit 

ännu sämre med den nya arbetsgivaren. 

 

C sa att hon tidigare endast fick uppskattning från kunder och inte från hennes tidigare 

arbetsgivare. Det är oförändrat idag och hennes nya arbetsgivare är ”dålig på att visa 

uppskattning”. 

 

8. Sen frågade vi om man upplevde att det fanns ett ömsesidigt förtroende mellan 

intervjupersonen och den förra arbetsgivaren och bad också att man skulle 

förklara varför man svarade som man gjorde. Vi undrade också om man kände 
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sig trygg. Därefter frågade vi om man upplevde någon skillnad mellan den 

ursprungliga arbetsgivaren och den nuvarande. 

 

A sa att hon upplevde ett ömsesidigt förtroende och nämnde en god anda som fanns då. ”Det 

var 1200 busbra kompisar, och man jobbade gärna över när det behövdes”, sa hon. Strax 

innan outsourcingen hade detta försvunnit i och med att man bytte bolag. I den senare delen 

kände hon ingen trygghet utan ”man hade uppsägningar hängande över sig hela tiden”. Hos 

outsourcingbolaget har hon aldrig ”känt sig riktigt hemma”. 

 

B känner sig sviken av sin gamla arbetsgivare och med byte av arbetsgivare försvann 

förmåner som man tidigare haft. Det kunde vara att få tillgång till att hyra en semesterstuga 

under en vecka. Med den nya arbetsgivaren har man inte heller känt någon riktig samhörighet 

i och med att ”huvudkontoret är på en annan plats”. 

 

C svarade att hon hade känt ett ömsesidigt förtroende men att hon i och med outsourcingen 

kände sig ”utkastad”. Och med den nya arbetsgivaren tycker hon att det är ett dåligt 

ömsesidigt förtroende. 

 

9. Därefter frågade hur man tyckte att det kändes vid outsourcingen och om det 

outsourcande företaget genomförde outsourcing på ett bra sätt. Vi frågade också 

hur man själv hade velat att det skulle gå till. 

 

A sa att det hade känts ”uruselt”. Som förklaring till varför hade man sagt att tjänsterna som 

omfattades ”var tärande”. Man hade också försökt förklara med en metafor där man liknade 

outsourcingen vid ”ett tåg, där man kopplade bort några vagnar”. Vad metaforen vill visa 

förstod hon inte. 

 

B svarade att man kände sig ”inte önskvärd” vid tillfället för outsourcingen. Och att hon 

tyckte att man måste ha bättre information till de berörda. 

 

C sa att det kändes som om man blev utkastad. Företaget hade förklarat det som att man ville 

fokusera på kärnverksamheten. Något som hade velat var att få med en representant från 

gruppen som berördes i de diskussioner och möten som var mellan företaget och 

outsourcingspartnern. 
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10. Efter det frågade vi om den känslomässiga relationen mellan intervjupersonen och 

det outsourcande företaget har förändrats efter outsourcingen och på vilket sätt. 

 

A svarade att hon tyckte att det hade försämrats. Hon tyckte att företaget hade varit ”taskiga”. 

Däremot tycker hon inte att relationen gentemot sina gamla arbetskamrater har förändrats. 

 

B sa att det blivit sämre och att hon kände sig sviken. Det var ingen skillnad mot de gamla 

arbetskamraterna. 

 

C sa att hon hade varit förbannad i början men att det hade lagt sig. Mot ”vissa personer” hade 

relationen dock förändrats. 

 

11. Slutligen frågade vi om man trodde att det var möjligt att bli outsourcad och vara 

fortsatt lojal mot ursprungsföretaget. 

 

A sa att hon trodde att det gick att vara fortsatt lojal mot arbetskamraterna men att det inte går 

att bibehålla lojaliteten mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. 

 

B sa att det viktigaste var att man fick information om vad som händer och att det ”kanske 

gick” att outsourca och behålla lojalitet. 

 

C svarade att om det skulle vara möjligt så måste de berörda få vara ”delaktiga redan från 

början”. 

 
Övrigt som kom fram under intervjun. 

 
A sa att hon än idag inte förstod varför hon blev outsourcad och hon förstår inte varför det 

skulle löna sig att outsourca verksamhet alls. Hon tror också att om hon verkligen förstått 

varför man outsourcade ”så hade det varit ok”. 
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4.2 Intervju, chefer 

1. Första frågan ställde vi för att få reda på vad lojalitet innebär i 

arbetsgivare/arbetstagareperspektivet för chefen. 

 

D svarade här att det innebär att framföra en positiv bild av företaget. Man ska vara stolt över 

att jobba på företaget och därmed tala väl om det. Vidare ansåg personen att ”skitsnack” var 

något som påverkade lojaliteten. Personen tycker att det bästa sättet från ledningens sida är att 

visa att man bryr sig och ge uppmärksamhet. 

 

E svarade att det innebär att personalen trivs och det råder en ömsesidig respekt. Om de två 

sakerna fungerar så är det stor chans att personalen är lojal även i svåra tider.  

 

2. Här ville vi veta hur man från ledarhållet arbetar för att skapa lojalitet hos 

anställda. 

 

D svarade att det är viktigt att arbeta med värderingar. Värderingarna är en grund för att man 

ska förstå varandra. D försöker också informera så tidigt som möjligt när saker och ting sker. 

Ju tidigare personalen får veta saker desto bättre. 

 

E anser att man måste vara öppen i kommunikationen mellan ledare och personal. 

Respondenten tycker att man genom att visa att man har förtroende för personalen också kan 

skapa lojalitet. 

 

3. Tredje frågan ställde vi för att få reda på hur ledaren upplevde de anställdas lojalitet 

mot företaget innan outsourcingen? Är det någon skillnad efter outsourcingen? Skulle 

outsourcingprocessen har påverkat detta? 

 

D svarade här att han trodde att personalen var mer lojal efter outsourcingen. Han anser att 

lojaliteten sitter i rötterna. Innan outsourcingen var det mycket som var slentrianmässigt. I och 

med outsourcingen ställdes saker och ting på sin spets vilket gjorde att personalen fick en 

klarare arbetssituation. 
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E svarade att han trodde att många av de outsourcade kände en besvikelse i och med 

outsourcingen och att denna besvikelse kan påverka lojaliteten. Innan outsourcingen 

uppfattade han den som bra. 

 

4. Med denna fråga ville vi att ledaren skulle beskriva outsourcingen. Gjorde ni det 

bra? Vad hade företaget kunnat göra annorlunda med facit i hand? 

 

D svarade att företaget inte med facit i hand skulle ha gjort annorlunda. Möjligtvis att låta de 

som skulle outsourcas vara med vid möten för att verkligen förstå komplexiteten för företaget 

i den här frågan.  

 

E svarade med att han ångrar att outsourcingen gjorde många arga och besvikna. Och detta 

skedde under en lång tid. I och med att facket också skulle komma till tals blev det en lång 

process. Men det var företaget medvetet om och det fick ta tid. 

 

5. Här ville vi veta om personalen fick välja om de skulle bli outsourcade? Varför/ 

Varför inte? 

 

D svarade att personalen inte fick välja om de skulle bli outsourcade. Han ansåg inte att någon 

som omfattades av frågan skulle besluta om den. Därför fick ingen som hade direkt 

anknytning till outsourcingen vara med vid beslutandet. Däremot fick personalen på företaget 

söka andra interna tjänster på företaget. Vilket alla också gjorde.  

 

E säger att personalen inte fick välja om de skulle bli outsourcade. Företaget kände att den 

delen av företaget som berördes av outsourcingen var svår att få grepp om därför ville de att 

den skulle outsourcas. E är helt säker på att personalen hade valt att stanna kvar om de hade 

fått bestämma. Därför var det bäst att inte låta dem delta i beslutsfattandet. 
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6. Här ville vi få reda på vilka krav som företaget ställde på de anställda innan 

outsourcingen? Har kraven förändrats efter outsourcingen? 

 

D menar på att företaget innan outsourcingen ställde otydliga krav på den outsourcade 

personalen. Detta för att företaget hade problem med att sköta den här funktionen på ett 

bra sätt. Han menar även på att det som funktionen ska generera till företaget har blivit 

bättre i och med att den har övertagits av en extern partner. Han tror att detta beror på att 

de outsourcade idag har tydligare krav på sig. 

 

E säger att kraven från företaget i sig inte har ändrats efter outsourcingen. Däremot kanske 

kraven har blivit tydligare. Företagets kunder uppfattar personalen mer serviceinriktad 

efter outsourcingen.  

 

7. Här ville vi veta hur kommunikationen såg ut mellan personal och ledning innan 

outsourcingen? Hur såg den ut under outsourcingprocessen? Var personalen delaktig i 

olika beslut rörande sina arbetsuppgifter? Hur är det idag? Är det bättre eller sämre 

gentemot ”de outsourcade” nu än innan? Varför? 

 

D tycker att kommunikationen har varit den svåraste biten av outsourcingen. Företaget 

informerade tidigt om outsourcingen men därefter kunde kommunikationen ha varit bättre. 

Han tror att personalen är nöjd med informationen de fick men inte med 

kommunikationen. Idag går kommunikationen enbart via outsourcingpartnern.  

 

E säger att han ansåg att kommunikationen innan outsourcingen var bra. Däremot var 

kanske kommunikationen under processen lite sämre. Det är svårt att ha en 

kommunikation som verkligen fungerar när det är så mycket känslor inblandade. Beslut 

hade ju redan tagits om att de skulle bli outsourcade. Därför blev det ingen 

kommunikation som kunde leda fram till något eftersom ledning och personal såg så skiljt 

på frågan. 

 

8.  Här ville vi veta hur ledningen visade uppskattning gentemot de anställda innan 

outsourcingen? Har det blivit någon skillnad efter outsourcingen? 
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D säger här att företaget inte medvetet visat någon uppskattning. Däremot har man väl 

bemött människor på samma sätt som man brukar. Vilket enligt respondenten är med 

artighet och respekt. Därför är det ingen skillnad mellan nu och då. 

 

E anser att man på ett bra sätt försökte visa personalen uppskattning. Bland annat var det 

förutom beröm vid väl utförda uppgifter också uppvaktning vid födelsedagar och liknande 

tillfällen. Detta har till stor del försvunnit i och med att man outsourcade. 

 

9. Genom frågan ville vi ha svar på hur förtroendet mellan personal och ledning 

upplevdes? Var det någon skillnad före under och efter outsourcingen? Förklara, 

varför? Tror du personalen kände sig trygg? 

 

D tycker att frågan är svår att svara på. Han anser att man idag har ett förtroende för 

varandra så länge inget händer som skadar den. Därför tror han att outsourcingen kan ha 

skadat förtroendet. När det gäller trygghet tror han att det är skillnad på de som är 

högutbildade och de som är lågutbildade. Han tror att de högutbildade är tryggare i 

outsourcingen än vad de lågutbildade har. Detta för att de ser att de har fler möjligheter. 

 

E anser att förtroendet mellan personal och ledning är bra. Man vet vilka spelregler som 

gäller. Företaget har inte känt att förtroendet har minskat i och med outsourcingen. 

Däremot vet han inte hur personalen idag känner. Han tror att personalen kände sig trygg 

tills de blev outsourcade. Men han tror att alla människor känner rädsla inför något nytt. 

Efter en tid hos den nya arbetsgivaren tror han att personalen känner sig trygg igen. 

 

10. Har den känslomässiga relationen förändrats mellan företaget och den 

outsourcade personalen efter outsourcingen? På vilket sätt?  

 

D kan inte svara på den frågan. Han anser från ledningens håll att relationen inte är 

förändrad. Vad personalen känner vet han inte. 

 

E tycker att relationen efter vad han har sett har förändrats. Även om det utåt sett inte är 

några problem så har det varit mycket skitsnack bakom ryggen på folk. Företaget 

representeras då av dem som är på ledningsnivå. Alltså blir skitsnacket om personer 

indirekt om företaget. Innan outsourcingen var det inga problem. 
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11. Här ville vi få reda på om respondenten ansåg att det gick att vara fortsatt lojal mot 

ursprungsföretaget överhuvudtaget efter en outsourcing? 

 

D anser att det går. Han menar att man genom att visa att man bryr sig om personalen 

också kan förmå personalen att förstå att outsourcingen kan vara någonting bra. 

 

E menar på att det direkt efter en outsourcing kanske inte går att personalen är lojal. Men 

med nåt års perspektiv är det ingen omöjlighet. 

 

12. Genom denna fråga ville vi få reda på hur outsourcingpartnern valdes? 

 

D svarar här att man kontaktade fyra företag som sedan genom en utgallring blev ett. Det 

som man baserade sitt beslut på var rent ekonomiska termer. Vad man skulle få för 

pengarna. 

 

E säger att man kontaktade tre partners. Man gick igenom vad företaget behövde ha och 

om outsourcingföretaget kunde erbjuda det. Den partner som kom med det bästa budet 

blev också den som valet föll på. 

 

13. Förklarade ledningen på ett bra sätt varför outsourcingen skedde? 

 

D säger att det gjorde man inte. Företaget förde ett resonemang kring kärnverksamheten 

som han sa ”i deras öron är helt logisk”. Däremot tror han inte att personalen köpte detta 

resonemang. 

 

E tycker att man förklarade så gott man kunde. Den här frågan är komplex att förklara 

genom att man egentligen säger att det är mig det är fel på inte dig. Denna förklaring 

brukar sällan hjälpa. Vi försökte från företaget förklara att vi var tvungna att outsourca 

men jag är tveksam om den förklaringen gick hem hos personalen. 

 

14. Har det gjorts några åtgärder från ledningens sida vad gäller samhörigheten med det 

ursprungliga företaget efter outsourcingen? 
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Här svarar D nej. Det är ingenting som företaget prioriterar särskilt högt. 

 

Även E svarar på denna fråga nej.  
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5. Analys 

 
5.1 Vad är lojalitet? 

När vi själva undersökte begreppet lojalitet såg vi att det var väldigt svårt att få en skarp 

definition av lojalitet. Vår definition av lojalitet som vi använder i arbetet är att från 

arbetstagaren vara tillgiven sitt arbete, både aktivt och tankemässigt. Den tillgivenheten ger 

sig sedan uttryck i arbetsprestation och respekt för företaget. Detta är en bred definition. 

Eftersom det inte går att komma fram till en knivskarp definition är det en generell vi får utgå 

ifrån. I intervjun gav intervjupersonerna sin syn på lojalitet. Det man först kan se är att var 

och en av intervjupersonerna har en egen definition av lojalitet. Som Grosman38 skriver så 

ligger lojalitet i betraktarens ögon och det stämmer överens med de svar vi fått. Powers39 

menar att definitionen av lojalitet sitter i användarens åsikt. Detta ser vi ett uttryck för här. 

Var och en av de intervjuade ur personalen har känt ett missnöje med hur företaget hanterat 

outsourcingen och man redovisar i sin definition av lojalitet det man också tycker att företaget 

brustit i. De intervjuade ur ledningen har också definitioner som är färgade av exempel de 

själva varit med om. Även om alla respondenter ur såväl ledning som personal har en vag 

likhet i sina svar finns ändå skilda tolkningar från alla. Svaren blir självklart subjektiva och 

det överensstämmer med teorin.  

 

5.2 Att skapa lojalitet 

Intervjufrågorna är anpassade för att kunna se förändringar i de faktorer som enligt teorin är 

nödvändiga för att skapa ett klimat för lojalitet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Teorin 

behandlar hur företaget kan skapa det klimatet. Vi undersöker om det finns brister i det klimat 

som företaget skapar vid outsourcingen samt hur detta stämmer överens med teorin. 

 

5.2.1 Kommunikation 

Bland annat säger McCusker och Wolfman40 att inte ge rätt information eller att hålla inne på 

information får negativ påverkan på lojaliteten. Vi upplever att i och med att det är så känsligt 

för var och en vid outsourcingen att man känner sig förd bakom ljuset om man inte har en 

fungerande kommunikation. Detta har i teorin en klar negativ påverkan. Teorin menar att en 

38 Grosman, Brian A. ”Corporate Loyalty, Does It Have A Future?” Journal of Business Ethics, July issue 1989 
39 Powers, Edward L., Employee Loyalty in the New Millenium, , S.A.M Advanced Management Journal, 
Summer 2000;65, 3 
40 McCusker, Deb and Wolfman, Ilene, Loyalty in the Eyes of Employers and Employees, Wokforce, novemer 
issue 1998 
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fungerande kommunikation är bland det viktigaste att ha för att upprätthålla lojalitet. 

Intervjuerna visade att kommunikationen vid outsourcingen hade fungerat dåligt. 

Respondenterna från personalen lyfte fram olika aspekter som att företaget enbart hade 

informerat om att man skulle byta arbetsgivare, att företaget hade varit otydliga i sin 

information och att man inte hade diskuterat situationen utan att företaget istället hade ägnat 

sig åt att informera. Det framgick under intervjuerna att man som arbetstagare hade större 

krav på företaget, ifråga om kommunikation, vid en outsourcing än när arbetet fortlöpte. 

Utifrån detta ser vi att företagets agerande i form av kommunikation har mycket stor 

betydelse vid en outsourcing. Förmodligen mer betydelse än vad det vanligtvis har. Detta 

stämmer bra överens med hur de anställda upplevde kommunikationen. Ingen av de 

intervjuade tyckte att kommunikationen berörande outsourcingen var bra. Ledningen tyckte 

att de hade informerat på ett bra sätt men kanske inte kommunicerat på ett bra sätt. Man kan 

skilja på kommunikation som rör arbetsuppgifter och den som rör outsourcingen. Här finns 

både erfarenheter av bra och dålig kommunikation rörande arbetet men när det kom till 

outsourcingen var svaren liktydiga. Kommunikationen ansågs för dålig. 

 

5.2.2 Krav och förväntningar 

Brewer41 säger att krav blir en morot att nå för den anställde vilket skapar lojalitet. Detta 

gäller om kraven är möjliga att nå. Detta stämmer även in hos våra respondenter. Svaren 

varierar däremot om vad som uppfattas som stimulerande krav. Arbetstagarna anser att det 

kan vara både högt och lågt ställda krav. Ledningen däremot anser att det är tydligheten i 

kraven som gör det lätt för personalen att ta till sig kraven. Detta kan göra det svårt för en 

arbetsgivare att veta vilka krav han ska ställa. I och med outsourcingen känner dock ingen 

från varken ledning eller personal något personligt krav mellan varandra. Grunden för lojalitet 

i den här aspekten ligger i hur det var innan outsourcingen. Lojaliteten vad gäller den förre 

arbetsgivaren hade inte med hur kraven från den nya arbetsgivaren var. Därför är det, som 

alltid, viktigt att långsiktigt jobba med hur man ställer krav.  

 

5.2.3 Att ha kontroll och påverkan över sin situation 

I teorin framgår det som viktigt för lojaliteten att ha kontroll över sin situation. Detta hävdar 

många av författarna däribland Brewer42, Janssen43, Berman44 samt Barsky, McDougal och 

41 Brewer Geoffry, “Seven Secrets to Building Employee Loyalty”, Incentive, December issue 1995 
42 Brewer Geoffry, “Seven Secrets to Building Employee Loyalty”, Incentive, December issue 1995 
43 Janssen, Peter ”Cementing Staff Loyalty”, Asian Business, december issue 1994 
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Frame45. I samband med en outsourcing kan det kanske vara svårt för företaget att låta de 

anställda ha kontroll över sin situation. Det upplevs dock som negativt av de anställda att man 

tvingas in i något som man själv inte väljer. Ingen av våra intervjupersoner bland personalen 

fick välja om de ville bli outsourcade eller inte. Ledningen säger att det inte var ett alternativ 

att låta de outsourcade välja själva. Om de outsourcade hade insett att det var den enda 

lösningen hade de förmodligen accepterat outsourcingen på ett bättre sätt. Något som både 

ledning och personal var överens om var att kommunikationen varit dålig. Den information 

som företaget gav gick inte fram till arbetstagaren. Att respondenterna hade känslor som att 

bli utkastad och icke vara önskvärd bottnar förmodligen i dålig information och 

kommunikation från företagets sida. Hade de bitarna fungerat hade, som den outsourcade 

personalen säger, det varit lättare att acceptera.  

 

5.2.4 Ekonomisk trygghet 

Trots att man sällan nämner pengar som en faktor för att skapa lojalitet så påverkar det ändå 

genom att en minskad ekonomisk trygghet leder till minskad lojalitet. Tuttle46 skriver att en 

hög lön kan motivera anställda att stanna på företaget och Brewer47 säger att genom att 

investera i den anställdas ekonomiska trygghet så kan det hjälpa klimatet för att skapa 

lojalitet. Den enda som tog upp detta under intervjuerna var intervjuperson A som sa att hon 

gärna hade bytt tillbaka till ursprungsföretaget idag eftersom hon upplevde att anställningen 

var tryggare där. Vi såg under intervjuerna att den förlorade ekonomiska tryggheten betyder 

mer än vad som framgår här. Intervjuperson A tycker att hon förlorat trygghet i anställningen 

vilket innebär att hon direkt menar den ekonomiska tryggheten. Vid en outsourcing innebär 

det för personerna som berörs att man åtminstone under en tid känner sig otrygg. Om 

företaget inte väljer en partner som kan tillgodose anställningstryggheten på samma sätt som 

man haft det tidigare eller att företaget själva tar fortsatt ansvar för anställningstryggheten för 

de berörda innebär det att den ekonomiska tryggheten försämras. I och med att företagen 

valde outsourcingpartner på till stor del ekonomiska villkor kom personalfrågorna i 

skymundan. Den ekonomiska tryggheten ligger här i att man vet vad man har men inte vad 

man får.  

44 Berman, Eileen L. “The Victims of Downsizing” Industrial Management Sep/oct 1998 sid 3 
45 Barsky Jonathan, McDougal Jan and Frame Cindi, “Employee’s sense of stature strong driver of retention, 
lojalty” Hotel and Motel Management, 5 Juli 2004 
46 Tuttle, Al. ”What Employees want”, Industrial Distribution May 2003, vol. 92, issue 5  
47 Brewer Geoffry, “Seven Secrets to Building Employee Loyalty”, Incentive, December issue 1995  
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5.2.5 Delaktighet 

I teorin kopplas delaktighet och ömsesidig respekt samman som viktiga delar för lojalitet. 

McGuinness48 skriver om delaktighet i beslutsfattande och hur detta leder till ömsesidig 

respekt som i sin tur leder till lojalitet. Samtliga intervjupersoner från personalen säger att de 

inte var delaktiga i outsourcingprocessen. Detta skapar en minskad lojalitet mot den 

ursprungliga arbetsgivaren. Intervjuperson C sa också att en delaktighet från början av 

outsourcingprocessen kan leda till att det går att outsourca utan att förlora lojalitet. 

Delaktighet innefattar väldigt mycket. Det kan handla om direkt delaktighet i beslut, om att få 

information eller om att tillhöra en grupp. Här skiljde sig även svaren en del åt. Vissa av 

personalen var nöjda med delaktigheten hos förra arbetsgivaren medan andra tyckte den var 

sämre. På det nya företaget hade det både blivit bättre och sämre. Under personalintervjuerna 

framkom olika negativa känslor när det fallerat inom något av de här områdena. När det gäller 

ömsesidigt förtroende så fokuserade intervjupersonerna mer på hur det var i den arbetsgrupp 

som hon arbetade i medan både B och C kände sig svikna och utkastade av företaget. 

Ledningen ansåg däremot att personalen inte kunde fatta rationella beslut om sin egen 

outsourcing. Därför fick inte personalen vara med i beslutsfattandet om outsourcingen. 

Delaktighet är ett väldigt brett begrepp i det här sammanhanget men det innefattar samtidigt 

flera av de andra faktorer som är nödvändiga för lojalitet. Under en outsourcing tror vi att om 

man får personalen att känna delaktighet så upplevs outsourcingen som mycket mer positivt 

än hur våra intervjupersoner bland personalen upplevde det. Man kände sig inte delaktig. Det 

framgick inte om man kommunicerade detta till företagen men som vi ser det handlar det mer 

om hur företagen agerar. Ledningen och de anställda såg det som företagens ansvar vid 

outsourcingen. Att man känner brist på delaktighet bidrar starkt till att klimatet för lojalitet 

försämras. 

 

5.2.6 Personlig utveckling 

I teorin tar bland annat McGuinness49, McKnight och Thompson50, Tuttle51 och Garber52 upp 

personlig utveckling som viktigt för lojalitet. När företaget gör en stor organisatorisk 

48 McGuinness, Barbara M, The change in employee loyalty (1998). Nursing Management Feb 1998. 
49 McGuinness, Barbara M, The change in employee loyalty (1998). Nursing Management Feb 1998. 
50 McKnight, Richard and Thompson, Marilyn “Navigating Organisational Change” Training and 

Development Journal Dec 1990 sid 46-49  
51 Tuttle, Al. ”What Employees want”, Industrial Distribution May 2003, vol. 92, issue 5 
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förändring bidrar osäkerheten inför det nya att lojaliteten sjunker. Den personliga 

utvecklingen stannar upp. Alla respondenter från personalen anser att osäkerheten för det nya 

gör att de känner sig mindre lojala mot ursprungsföretaget. Något som också har 

uppmärksammats av ledningen. Efter omorganiseringen nämner en av intervjupersoner bland 

personalen att hon inte riktigt känner sig hemma hos den nya arbetsgivaren. En annan nämner 

att det är svårt att känna samhörighet med den nya arbetsgivaren i och med att huvudkontoret 

fanns på en annan plats. Utan sådana bitar är det svårt för de outsourcade att gå vidare i sin 

personliga utveckling. Detta gör att lojaliteten kan bli lidande.  

 

5.2.7 Uppskattning 

I teorin belyser Brewer53, Barsky, McDougal och Frame54 samt Tuttle55 vikten för de 

anställda att känna uppskattning som en viktig del för att vara lojal mot företaget. Vissa av 

respondenterna tycker att uppskattningen från företagets sida var dålig innan och är likadan 

hos det nya företaget. En annan av respondenterna säger att när hon jobbade på 

ursprungsföretaget visade de uppskattning genom presenter och tack-mail. Detta uppskattades 

mycket av respondenten. Detta är något som saknas idag från den nya arbetsgivaren. 

Respondenten säger att hennes lojalitet mot den gamla arbetsgivaren hade förbättrats om 

ursprungsföretaget fortsatt med detta. Vidare anser en av respondenterna ur personalen att hon 

tror att lojaliteten hade kunnat förbättras mot ursprungsföretaget om man hade fått behålla 

samma förmåner som innan. Det som togs upp var att man även efter outsourcingen skulle 

kunna få utnyttja företagets sommarstugor. Detta hade visat på uppskattning från 

ursprungsföretagets sida. Från ledningens sida gör man inga medvetna ansträngningar till att 

visa uppskattning. Intervjuperson D säger att uppskattning grundas i ömsesidig respekt och 

artighet. Därför anser han att man alltid visar uppskattning om man anammar de två 

punkterna. Skillnaden är att företaget efter outsourcingen inte såg det som deras uppgift att 

göra mer än det vanliga medan personalen ansåg att uppskattningen var det som är utöver det 

vanliga. Det vill säga utöver artighet och ömsesidig respekt. 

52 Garber,Amy ”Author shares tips for creating employee loyalty” Nation’s Restaurant News, 9 juni 2003, 37, 
23 
53 Brewer Geoffry, “Seven Secrets to Building Employee Loyalty”, Incentive, December issue 1995 
54 Barsky Jonathan, McDougal Jan and Frame Cindi, “Employee’s sense of stature strong driver of retention, 
lojalty” Hotel and Motel Management, 5 Juli 2004 
55 Tuttle, Al. ”What Employees want”, Industrial Distribution May 2003, vol. 92, issue 5  
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5.2.8 Företagets etik och trovärdinghet 

I teorin finns etiken och trovärdigheten med som bidragande till hur lojalitet påverkas. Peter 

Janssen56 tar i sin artikel upp ett företags etik som direkt påverkande på lojalitet hos de 

anställda. I en outsourcing förändras inte ett företags etik för de anställda. Möjligtvis att man 

upplevde det oetiskt att outsourca överhuvudtaget. Men det handlar mer om att man inte 

förstår än att man ser annorlunda på företagets etik. Man kan också uppleva företaget oärligt 

om man undanhåller information. I våra fall handlade det om att företagen tillgodosåg 

personalen med information men inte förklarade informationen så att den verkade logisk. Det 

handlar i så fall om att företaget inte kommunicerar tillräckligt bra. Ett företags etik och 

trovärdighet är i en outsourcing möjligtvis ett uttryck för hur väl de övriga faktorerna 

hanteras. Vi upplever inte detta som en faktor för lojalitet vid en outsourcing. 

 

56 Janssen, Peter ”Cementing Staff Loyalty”, Asian Business, december issue 1994 
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6. Slutsatser 
 

Utifrån empirin, teorin och vår analys drar vi följande slutsatser om vad som påverkar 

lojaliteten hos de outsourcade vid en outsourcingprocess. 

 

En outsourcing är oftast en mycket svår process. Både ledning och personal är oftast oerfarna 

när det kommer till outsourcing. Personalen känner en stor osäkerhet runt begreppet 

outsourcing och vet innan en outsourcing oftast inte vad det riktigt innebär och varför 

företagen outsourcar verksamhet. Man har en trygghet i det företag man arbetar på, både med 

sin anställning och med sina arbetskamrater. Ett påtvingat uppbrott från detta medför kriser 

för de anställda. Teorin och empirin visar just på att osäkerhet och förändringar inom 

organisationen bidrar till att minska lojaliteten. 

 

I uppsatsen har vi behandlat lojalitetsskapande faktorer som företagen använder sig av. En del 

av faktorerna kan påverka lojaliteten innan outsourcingen men när väl outsourcingen är utförd 

är de till mindre nytta vad gäller lojaliteten från de outsourcade gentemot 

outsourcingföretaget. Exempel på detta kan bl.a. vara företagets krav och etik som ej längre 

har någon betydelse. Utifrån ledningens och personalens erfarenheter ser vi fyra delar i det 

outsourcande företagets agerande som vi finner som särskilt viktiga för personerna som berörs 

av en outsourcing. 

1. Kommunikation! Kommunikation är den första och förmodligen viktigaste delen. 

Många exempel togs upp bland respondenterna hur viktig de tyckte kommunikationen 

var. Personalen kände sig vid outsourcingen osäkra inför framtiden och ansåg att det 

hade påverkat deras lojalitet positivt om de fått information på ett tidigt stadium. Man 

behöver också få löpande information under processen. Det fick personalen av 

ledningen. Men informationen förklarades inte på ett fullgott sätt av ledningen. Därför 

brast denna del av kommunikationen. En annan del är att de outsourcade saknade ett 

forum för sina frågor och att det outsourcande företaget tog deras oro på allvar genom 

att avsätta resurser för personalen. Hur väl företaget agerar i fråga om kommunikation 

har enligt vår undersökning stor betydelse i hur lojaliteten bibehålls efter en 

outsourcing. Dessa slutsatser kan vi dra i och med att både ledning och personal ansåg 
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att kommunikationen hade fungerat dåligt och att många svar bottnade i bristen på 

kommunikation. 

2. Förklara! De som berörs av en outsourcing måste förstå vad det innebär och framför 

allt varför man väljer att outsourca. Här räcker det inte med en vuxen-barn relation 

utan det outsourcande företaget måste ha en vuxen-vuxen relation till de anställda. Vi 

tror att en nyckel till att genomföra en outsourcing på ett bra sätt för att bibehålla 

lojaliteten är att verkligen ta sig tid till att förklara varför man outsourcar. Här ansåg 

personalen att om de hade fått förklarat för sig så att de förstod varför de skulle bli 

outsourcade hade lojaliteten mot ursprungsföretaget varit mycket bättre. Ledingen 

ansåg att de informerat men kanske inte förklarat informationen tillräckligt. Om 

företaget  inte lyckas med detta så har vi med vår undersökning sett att personalen har 

svårt att acceptera outsourcingen. 

3. Samhörighet! Som outsourcad har vi sett att man upplever utanförskap och att inte 

vara önskvärd. Enligt ledningen ligger det inte riktigt i företagets intresse att bibehålla 

samhörigheten på samma sätt som innan. Förutom att förstå varför man blir 

outsourcad är det som vi ser det viktigt att personalen känner en fortsatt samhörighet 

med sin ursprungliga arbetsgivare för att bibehålla lojaliteten efter en outsourcing. I 

detta finns saker som att delta på företagsfester, få tillgång till gemensamma förmåner 

som man haft tidigare, delta på gemensamma möten o.s.v. Poängen är att om man 

känner sig utesluten från det som upplevs som roligt och värdefullt för individen 

återstår inte mycket i arbetet som bidrar till att den outsourcade kan bibehålla 

lojaliteten. Detta innebär inte att man måste skapa en massa nya aktiviteter för de som 

outsourcats. Det innebär att man inte ska ta bort möjligheter eller förmåner för dem. 

4. Outsourcingpartnern! Den nya arbetsgivaren är den som upprätthåller den dagliga 

ledningen av verksamheten för de anställda. Vi har i vårt arbete sett negativa 

skillnader i hur den nya arbetsgivaren och den gamla arbetsgivaren arbetar med 

kommunikation, krav och uppmuntran. Detta leder till missnöje med outsourcingen 

bland de outsourcade. Osäkerheten finns inför det nya. Det är därför av vikt för 

ursprungsföretaget att välja outsourcingpartner med omsorg. Det räcker inte enbart att 

se på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att även se till att personalen får det 

fortsatt bra. Genom att bli väl omhändertagen av den nya arbetsgivaren ökar lojaliteten 

hos de outsourcade mot den gamla. 
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Utifrån detta vill vi ge följande råd till ett outsourcande företag när det gäller att bibehålla 

personalens lojalitet. 

• Kommunicera och gör berörda personer delaktiga i processen som leder fram 

till en outsourcing. 

• Se till att personalen förstår varför man outsourcar verksamheten. Då menar vi 

inte att förklara för dem utan att se till att de förstår. 

• Bibehåll samhörigheten. Gör ingen skillnad mellan de outsourcade och den 

övriga personalen. Det kan uppfattas som svek. 

• Välj outsourcingpartner med omsorg och ställ krav på outsourcingpartnern i 

frågor som rör personalpolitik. 
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7. Slutdiskussion 
 

Vi tycker oss kunna se att personalen uppfattar sig som dåligt involverade när de blir 

outsourcade. Även om de inte vill bli outsourcade anser de ändå att de borde ha involverats 

bättre i processen. Frågan är här komplex och företagen vill helst undgå att låta personer med 

direkt anknytning till outsourcingen delta i processen. Detta anser ledningen förhindrar 

möjligheterna till rationella beslut.  

 

Även om det finns en komplexitet i den information ledningen i det outsourcande företaget 

har är det kanske bättre att informera personalen om förändringarna löpande. Just 

kommunikationen beskrivs som den viktigaste delen vid lojalitetsbyggande. 

 

Under uppsatsen har vi kommit fram till att kommunikation, information, samhörighet och val 

av outsourcingpartner är viktiga hörnstenar vid lojalitetsbyggandet. De här punkterna är 

grundade på ett intresse att ta hand om sin personal. Även om den tekniskt sett inte tillhör 

företaget så ska man ändå se till att den får det bra.  

 

Vi anser att vi genom vår undersökning funnit vilka faktorer som brister i en 

outsourcingprocess och därmed påverkar lojaliteten. En intressant aspekt att studera närmre är 

just hur kommunikationen kan förbättras vid outsourcingen. Både ledningen och personalen 

var här ense om hur bristen på kommunikation kännetecknade outsourcingen. Därför vill vi ge 

tips till vidare studier att studera kommunikationen närmre vid en outsourcing. 

 

Slutligen är parallellen till det verkliga livet ofrånkomlig. Att agera mänskligt och humant är 

något man tar för givet människor emellan. Om man agerar på detta sätt ökar sannolikheten 

att man är lojala mot varandra. Detta bör då även gälla vid en outsourcing, då man spelar på 

exakt samma känslor.
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Bilaga 1 
 

Intervju, personal 

• Vad innebär lojalitet i arbetsgivare/arbetstagareperspektivet för dig? 

• Upplever du det att du var lojal mot ”företaget” när du arbetade för dem? Är det någon 

skillnad nu sen du blivit outsourcad? 

 

• Berätta hur gick det till när ”företaget” outsourcade verksamheten? 

• Fick du välja om du skulle bli outsourcad? Om du hade fått det då, hur hade du gjort 

då? Varför? Om du hade blivit erbjuden att ha ”företaget” som arbetsgivare idag 

(samma arbetsuppgifter, samma arbetskamrater) hade du bytt då? Varför? 

 

• När du var anställd av ”företaget”; Ställde man höga krav på dig? Hur upplevde du 

dem? Hur är det nu, har ”företaget” krav på dig idag? Hur ser den nya arbetsgivarens 

krav ut? Upplever du någon skillnad? 

• När du var anställd i ”företaget”; Hur var kommunikationen? Var du delaktig i olika 

beslut rörande dina arbetsuppgifter? Hur är det idag? Är det bättre eller sämre 

gentemot ”företaget” nu än innan? Varför? Hur är kommunikationen mot den nya 

arbetsgivaren idag? 

• När du var anställd i ”företaget”; Fick du uppmuntran när du genomfört ett jobb? Hur 

är det idag, visar ”företaget” mer eller mindre uppskattning nu, eller kommer 

uppskattningen bara från den nya arbetsgivaren? 

• När du var anställd i ”företaget”; Tycker du att det fanns ett ömsesidigt förtroende 

mellan dig och företaget? Förklara, varför? Kände du dig trygg? Är det skillnad idag 

om du ser både till den ursprungliga och den nya arbetsgivaren? 

 

• Hur tycker du att det kändes vid outsourcingen? Gjorde man det bra? Vad hade du 

velat göra? 

• Har den känslomässiga relationen förändrats mellan dig och ”företaget” sedan du blev 

outsourcad? På vilket sätt?  

• (Om intervjupersonen tycker att lojaliteten försämrats.) Tror du att det är möjligt att 

bli outsourcad och vara fortsatt lojal mot ursprungsföretaget överhuvudtaget? 
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Bilaga 2 
 

Intervju, ledning 

• Vad innebär lojalitet i arbetsgivare/arbetstagareperspektivet för dig? 

• Hur arbetar ni för att skapa lojalitet hos anställda? 

•  

• Upplever du de anställda var lojala mot företaget innan outsourcingen? Är det någon 

skillnad efter outsourcingen? Tror du outsourcingprocessen har påverkat detta? 

• Beskriv outsourcingen? Gjorde ni det bra? Vad hade företaget kunnat göra annorlunda 

med facit i hand? 

 

• Fick personalen välja om de skulle bli outsourcade? Varför/ Varför inte?  

• Vilka krav ställde företaget på de anställda innan outsourcingen? Har kraven 

förändrats efter outsourcingen? 

• Hur såg kommunikationen mellan personal och ledning ut innan outsourcingen? Hur 

såg den ut under outsourcingprocessen? Var personalen delaktig i olika beslut rörande 

sina arbetsuppgifter? Hur är det idag? Är det bättre eller sämre gentemot ”de 

outsourcade” nu än innan? Varför?  

• Hur upplevde du att ledningen visade uppskattning gentemot de anställda innan 

outsourcingen? Har det blivit någon skillnad efter outsourcingen? 

• Hur upplevde du förtroendet mellan personal och ledning? Var det någon skillnad före 

under och efter outsourcingen? Förklara, varför? Tror du personalen kände sig trygg? 

 

• Har den känslomässiga relationen förändrats mellan företaget och den outsourcade 

personalen efter outsourcingen? På vilket sätt?  

• Tror du att det är möjligt att bli outsourcad och vara fortsatt lojal mot 

ursprungsföretaget överhuvudtaget? 

• Hur valdes en outsourcingpartner? Beskriv! 

• Förklarade ledningen på ett bra sätt varför outsourcingen skedde? 

• Har det gjorts några åtgärder från ledningens sida vad gäller samhörigheten med det 

ursprungliga företaget efter outsourcingen? 
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