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Abstract 

A loyal workforce is sought after in all types of organizations because it is through loyalty 

that an emotional relationship is created between employees and the company. That 

connection encourages employees to do their utmost to assist the organization to reach its 

goals and vision. In an organization such as Apoteket AB, which has undergone substantial 

organizational changes, the significance of loyalty due to the monopoly's dissolution puts the 

organization in a previously unknown circumstance, namely workforce competition. Through 

an increased understanding of how the different levels of hierarchy in the organization view 

the concept of loyalty and how these views relate to each other, competitive advantage is 

created over marketplace competition. 

In this qualitative study staffs employed at the Kungsmyntan pharmacy in Stockholm were 

interviewed about how they viewed loyalty and how these view influenced reorganization. 

Interviews were also conducted with two managers within Apoteket AB, a regional manager 

and a pharmacy manager, in order to understand management's view of loyalty. All interviews 

were analyzed individually and then the relationship between was investigated.  

For management, the foundations of loyalty lay in the employment contract, loyalty being 

considered the fulfillment of that contract. Such loyalty is expected of the employee 

throughout the employee’s tasks and employment for which the compensation is salary. The 

employees on the other hand assume that that which is stared in the contract is evident to 

accomplish and all which is undertaken over and above is seen as loyalty and ought to be 

rewarded. Loyalty is seen from each side as a complimentary relationship between employer 

and employee, but differs on how or why this relationship manifests itself. Both management 

and employees identify risks with loyalty if it is too strong or built on selfish or dishonest 

foundations. There exists both similarities and differences in how management compared to 

employees view the concept of loyalty. Apoteket AB has certain differences to rationalize for 

the views of loyalty between employees and management to concur and the clarity between 

the parties to be maximized. 

Keywords: Qualitative, Loyalty, Apoteket AB, Reorganization 



Sammanfattning 

En lojal arbetsstyrka är eftersträvansvärd i alla typer av organisationer eftersom det med 

lojaliteten även följer ett känslomässigt band mellan medarbetarna och företaget. Detta band 

bidrar till att medarbetarna gör sitt yttersta för att nå företagets mål och vision. I en 

organisation som Apoteket AB, vilken har genomfört stora organisatoriska förändringar, 

aktualiseras betydelsen av lojalitet då monopolets upphörande sätter företaget i en ny 

situation, nämligen en konkurrens om arbetskraften. Genom ökad förståelse för hur de olika 

hierarkiska nivåerna i organisationen ser på begreppet lojalitet och hur dessa uppfattningar 

förhåller sig till varandra möjliggörs konkurrensfördelar gentemot andra aktörer på 

marknaden. I denna kvalitativa studie har medarbetare från apoteket Kungsmyntan i 

Stockholm intervjuats om hur de ser på lojalitet och hur denna syn påverkats av 

omregleringen. Intervjuer har även gjorts med två chefer inom Apoteket AB, en regionchef 

och en apotekschef, för att få ledningens syn på lojalitet. Alla intervjuer har analyserats 

enskilt och sedan har förhållandet mellan dem undersökts. 

För ledningen ligger grunden till lojaliteten i anställningskontraktet och att uppfylla kontraktet 

är lojalitet. Denna lojalitet förväntas följaktligen medarbetaren ge i och med sitt uppdrag och 

sin anställning, vilken kompenseras med lön. Medarbetarna anser däremot att det som står i 

anställningskontraktet är självklart att uppfylla, det som de däremot gör utöver detta är 

lojalitet och ska belönas ytterligare. Lojalitet ses från båda nivåer som en utbytesrelation 

mellan arbetsgivare och arbetstagare, men skiljer sig i hur och varför utbytet sker. Både 

ledning och medarbetare ser dock risker med lojalitet, om den är allt för stark eller byggs på 

själviska och oärliga grunder. Det finns således både likheter och olikheter i hur ledningen 

respektive medarbetarna ser på begreppet lojalitet. Apoteket AB har alltså en del 

skiljaktigheter att överbrygga för att synen på lojalitet mellan medarbetare och ledning ska 

överensstämma och tydligheten mellan nivåerna ska vara optimal. 

Nyckelord: Kvalitativ, Lojalitet, Apoteket AB, Omregleringen 
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1 Inledning & bakgrund 

När den borgerliga alliansen år 2006 tillträdde som regering i Sverige fanns statligt monopol 

för försäljning av alkohol, spel & lotteri, vård och försäljning av läkemedel. Monopolet 

gällande försäljning av läkemedel bestod av ett statligt ägt bolag, Apoteket AB tidigare 

Apoteksbolaget, som sedan 1971 hade lagstiftad ensamrätt att sälja receptfria och 

receptbelagda läkemedel (Meyrowitsch et al., 2005). Motiven bakom monopolets upprättande 

av läkemedelsförsäljningen var kontroll av priser på läkemedel, kontroll över att läkemedlen 

hanterades med försiktighet och att konsumenterna skyddas genom producentobunden 

information. Även kontroll över läkemedelsdistributionen eftersträvades i och med monopolet 

(Meyrowitsch et al., 2005). När Sverige gick med i EU 1995 var den svenska regeringen 

tvungen att till viss del anpassa de statliga monopolen efter EU:s regler. Någon anpassning 

gjordes dock inte för apoteksmonopolet eftersom det inte från Sveriges sida ansågs vara 

nödvändigt enligt de förhandlingar som gjordes vid inträdandet i EU (Meyrowitsch et al., 

2005). EG-domstolen avgör dock i en dom
1
 2005 att monopolet måste anpassas, eftersom det 

inte kan garanteras att leverantörer inte diskrimineras, vilket är ett av de viktigaste målen med 

EU, nämligen en inre marknad med fri rörlighet av varor (Meyrowitsch et al., 2005). 

Den 1 juli 2009 förändrades således lagen angående Apoteket AB:s monopol i Sverige, och 

med tillstånd från Läkemedelsverket får nu privata bolag bedriva läkemedelsförsäljning
2
. 

Syftet med omregleringen av apoteksmonopolet är fler apotek på marknaden som ger bättre 

öppettider och bättre service, vilket leder till att konsumenterna lättare kan nå sina läkemedel 

när de behöver dem
3
. Under 2009 påbörjades även arbetet med försäljning av två tredjedelar 

av aktiebolagets apotek, vilka säljs till både privata aktörer och till den statligt ägda 

Apoteksgruppen, som är en apotekskedja för småföretagare (Apoteket AB årsredovisning 

2010). Den här fundamentala omorganiseringen av bolaget ställer Apoteket AB inför nya 

utmaningar, både internt och externt. Styrkan hos Apoteket AB har länge varit att det är 

statligt ägt och kontrollerat, vilket ger en trygghet för konsumenterna vad det gäller kvalitet 

och säkerhet i produkterna. Den nya konkurrenssituationen gör att Apoteket nu måste 

konkurrera med priser, tillgänglighet och sortiment på ett annat sätt än tidigare. 

Omregleringen öppnar även upp för en ny konkurrenssituation när det gäller arbetskraft då 

nya arbetsgivare etablerar sig på arbetsmarknaden vilket tidigare enligt lag inte varit möjligt. 

Mellan åren 2008 och 2010 har Apoteket AB minskat medelantalet anställda med 5011 

personer, det vill säga en minskning med cirka 47 %. Det här är en följd av att den personal 

som vid tillfället av försäljningen arbetade på de apotek som sålts till privata ägare följde med 

dessa (Apoteket AB årsredovisning 2010). Den nya konkurrenssituationen medför att 

Apoteket AB konkurrerar med dessa apotek på marknaden om yrkesprofessionell personal 

och måste jobba aktivt för att locka och behålla de bästa i branschen. Detta ställer krav på 

Apoteket AB att vara en attraktiv arbetsgivare, men också att ta hand om den personal som 

efter omregleringen är kvar i det statligt ägda Apoteket AB, och förhindra att dessa söker sig 

                                                 
1
Mål C-438/02 Brottmål mot Krister Hanner REG I, 2005 s. 4593 

2
http://www.rod.se/jobb/staten-ska-s%C3%A4lja-apotek 2011-12-02 

3
http://www.apoteket.se/privatpersoner/om/Sidor/OmApoteketContents_Apoteksmarknadiforandring_Bakgrund

_Bakgrund.aspx 2011-12-19 
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till privata bolag. För att Apoteket AB ska kunna behålla de bästa bland personalen krävs det 

att arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna är god, och därmed att lojaliteten hos 

medarbetarna är hög, så att dessa inte väljer att lämna företaget. (Asiedu & Folmer, 2007) Att 

personalen väljer att byta arbetsgivare kan bero på att konkurrerande apotek kan erbjuda 

någonting som personalen idag saknar, men det kan också vara ett sätt att visa sitt missnöje 

gentemot Apoteket AB. I en monopolsituation kan lojalitet vara påtvingad eftersom det inte 

finns några alternativa arbetsgivare, och personalen kan därmed inte byta till en 

konkurrerande organisation. Medarbetaren blir då ”tvingad” att stanna kvar, såvida denne inte 

är villig att byta yrke. Att ha en hög lojalitet hos medarbetarna är av högt värde för Apoteket 

AB eftersom varumärket till stor del bygger på ett förtroende hos konsumenterna om att 

kunskapen bland personalen är hög, och att kompetensen stannar i företaget. Hög 

personalomsättning är därmed inte eftersträvansvärd i organisationer där erfarenhet, gedigen 

kunskap och kompetens är värdefull, som i apoteksbranschen. 

Lojalitet är ett begrepp som kan betyda olika saker för olika människor. En problematik med 

lojalitet är att det är svårt att mäta eller veta huruvida ens medarbetare är lojala och till vilken 

grad. Detta gör lojalitet till ett ämne värt att studera men också viktigt att vara medveten om 

och jobba aktivt med. En lojal medarbetare är bra för företaget, dels genom att det kan leda till 

hög kvalitet och engagemang från personalens sida, men det finns även studier som visar att 

lojalitet är bra ur ett direkt ekonomiskt perspektiv. Intressant i fallet med Apoteket AB och 

omregleringen är hur ledningen och medarbetarna ser på lojalitet idag, speglat av den tidigare 

monopolistiska positionen och förändringen ifrån denna. Lojalitet är inget beständig utan 

förändras med människorna i organisationen, vilket gör det extra intressant att studera i 

företag som står inför, eller som har genomgått, en stor organisatorisk förändring. 

Apoteket Kungsmyntan, som är beläget vid Fridhemsplan i Stockholm, är ett av de apotek 

som efter omregleringen är kvar inom Apoteket AB och har alltså inte satts ut till försäljning. 

Kungsmyntan har tio anställda med yrkeskategorierna apotekare, receptarie, apotekstekniker 

och kassapersonal. På Kungsmyntan finns det medarbetare som arbetat inom Apoteket AB allt 

ifrån ett par till 20 år, vilket gör att de har olika erfarenheter och eventuellt olika uppfattningar 

om förändringen som Apoteket AB genomgått. Det är inte bara hos de anställda på apoteket 

Kungsmyntan som uppfattningen om lojalitet kan skilja utan även mellan de olika hierarkiska 

nivåerna i organisationen. Det vi i vår studie har valt att fokusera på är just lojalitet och vad 

det betyder för Apoteket AB:s olika nivåer. Detta leder oss till uppsatsens syfte som 

presenteras nedan, vilken följs av problemformuleringen som studien utgår ifrån. 

1.1 Syfte 
Vi ämnar i den här studien se på begreppet lojalitet inom en tidigare monopolistisk bransch. 

Syftet med vår studie är att bidra med en ökad förståelse för hur medarbetare och ledning i 

organisationen ser på begreppet lojalitet och hur dessa uppfattningar förhåller sig till 

varandra. Detta för att ge Apoteket AB en möjlighet till konkurrensfördelar gentemot andra 

aktörer på marknaden då de genom den ökade förståelsen bättre kan konkurrera om 

arbetskraften.  
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1.2 Problemformulering 
Hur ser medarbetarna respektive ledningen i Apoteket AB på lojalitet? Hur förhåller sig dessa 

synsätt till varandra? 

2 Teori 
Lojalitet är ett begrepp som studerats i ett flertal undersökningar. Begreppet kan användas i 

olika sammanhang: lojalitet till sin familj, lojalitet till en religion, lojalitet till ett idrottslag 

med mera, där lojalitet i samtliga fall definieras som en persons hängivenhet och trofasthet till 

detta (Powers, 2000). Exempelvis lojalitet till ett idrottslag: Anhängarna till laget känner 

lojalitet gentemot laget, och om en spelare flyttas till ett annat lag kan lojaliteten från 

supportrarna antingen flyttas med spelaren, om lojaliteten är riktad mot denne som person, 

eller stanna kvar i laget, om det är laget som är föremål för supportrarnas lojalitet.  Rosanas & 

Velilla (2003) hävdar dock att lojalitet inte kan riktas mot ett objekt, utan är någonting som 

ges till en annan person då lojalitet uppstår i relationen mellan två människor. Dessa två 

fundamentalt olika ståndpunkter är beaktansvärda i stora organisationer med ett tydligt 

varumärke och stark profil, likt Apoteket AB, som dessutom genomför stora organisatoriska 

förändringar. Huruvida medarbetarnas lojalitet är kopplad till organisationen i sig eller till 

personer i den är av betydelse för hur detta uttrycks. 

Mary Parker Follett var en av de första forskare som kopplade lojalitet till managementteori 

(Rosanas & Velilla, 2003). Redan 1920 gjorde Follett en distinkt skillnad mellan lojalitet till 

en grupp (organisation) och lojalitet till en profession. Apoteket AB har i sin tidigare 

monopolsituation varit den enda aktören inom apoteksbranschen, och professionerna 

farmaceut och apotekstekniker har därför varit starkt knutna till organisationen. Att 

professionerna dessutom verkar inom hälsa och följer sekretess och etiska riktlinjer, stärker 

banden med andra inom samma profession och gör således Folletts tankar om att lojaliteten 

kan riktas till professionen, skilt från organisationen, intressant. Follett menar att lojaliteten 

till en grupp bygger på antagandet att vi endast kan vara lojala till denna om vi känner att vi är 

en del av gruppen. Follett menar därmed att lojalitet bygger på en känsla av tillhörighet och 

enighet
4
 (Follett 1920, citerad av Rosanas & Velilla 2003) och denna tillhörighet kan endast 

finnas om kollektivets mål är delat med individens egna mål. Follett har i sina resonemang ett 

mellanting mellan Rosanas & Velilla och Powers synsätt, då Follett menar att lojalitet är 

möjlig till en organisation (objekt) i form av en grupp av människor (individer). Follett menar 

vidare att lojalitet till en profession bygger på lojalitet till professionens standard; vad man 

skall och vad man inte skall göra, vad som är rätt och fel. Den här lojaliteten är därmed inte 

kopplad till en annan person, eller en grupp, utan till professionen. 

Lojalitet uttrycks många gånger som den identifiering arbetstagaren känner för den 

organisation denne arbetar i. Randall (1987) beskriver identifieringen med tre komponenter: 

arbetstagarens tro och acceptans för organisationens mål, arbetstagarens vilja att anstränga sig 

och utöva ett betydande arbete för organisationen och arbetstagarens vilja och önskan att 

stanna kvar i organisationen. Efter omregleringen av Apoteket AB:s monopol har ett flertal 

                                                 
4
Ursprungligen oneness, översatt från Norstedts stora engelsk-svenska ordbok. 
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nya aktörer äntrat marknaden, med olika profiler och värderingar. Detta möjliggör att 

medarbetarna kan byta arbetsplats, till någon som delar de värderingar denne har och som 

medarbetaren kan identifiera sig med. Den här synen på lojalitet som identifiering delas av 

Herbert Simon som refereras i Rosanas & Velilla artikel ”Loyalty and trust” från 2003 och 

som ser identifiering och lojalitet som nära sammankopplade. I likhet med andra tidigare 

nämnda forskare menar Simon att identifieringen med organisationen, och därmed lojaliteten, 

ligger hos individerna; kollegor och chefer med flera, och inte i organisationen i sig. Dessa 

individer har alla enskilda mål som samsas till en eller flera gemensamma mål och det är 

genom detta, menar Simon, som lojalitet uppstår. Individen ser till kollektivet i första hand, 

framför sina individuella intressen, men det måste alltid finnas en koppling mellan 

organisationens intressen och individens, så att denne kan identifiera sig med dessa. 

Meyer & Allen (1991, refererad i Meyer & Allen 1993) ser lojalitet som en attityd, som ett 

psykologiskt tillstånd skilt från handlingarna. De delar upp lojalitet i tre komponenter: 

känslobunden, varaktig och normativ
5
. Dessa speglar tre olika utgångspunkter för tillgivenhet 

och lojalitet i organisationer som alla utgår från det mentala snarare än handlingar. 

Handlingarna i det dagliga arbetet kan skilja sig mellan de tre komponenterna men Meyer & 

Allen menar att komponenterna känslobunden och normativ, som utgår från att den anställde 

är kvar i organisationen för att denne vill respektive borde vara det, har positiv påverkan på 

arbetsprestationerna och organisationen i stort. Däremot har tillgivenhet som bygger på 

komponenten varaktig, som utgår från att den anställde stannar kvar för att denne måste, 

ingen eller negativ effekt på dessa. Dessa forskare menar alltså att det inte är handlingen i sig 

som tyder på en lojal medarbetare utan anledningen till handlingen. Genom Apoteket AB:s 

långa historia som monopol lyfts det här resonemanget eftersom det nu kan ifrågasättas varför 

man som medarbetare stannar kvar: är det på grund av lojalitet eller är det av andra orsaker, 

exempelvis bekvämlighet? Det här sättet att se på lojalitet är också intressant eftersom det 

betonar uppfattningen att lojalitet inte endast är av godo utan, som Meyer & Allen (1991, 

refererad i Meyer & Allen, 1993) menar, är beroende av lojalitetens natur. I ett senare stycke 

kommer vi att ta upp ytterligare negativa aspekter av lojalitet men än så länge nöjer vi oss 

med att konstatera att lojalitet kan vara olika till naturen och att detta påverkar dess effekt på 

organisationen.  

Powers (2000) menar att även om lojalitet kan ses som en attityd så är det handlingarna som 

är av vikt för organisationen och dessa handlingar är endast indikationer på lojalitet, inte 

lojalitet i sig. Sådana handlingar/indikationer är exempelvis att stanna kvar i organisationen, 

hålla arbetet konfidentiellt, rekommendera företaget som arbetsgivare och till kunder, offra 

personliga mål för att uppnå organisationens mål, köpa företagets produkter, vara hänsynsfull 

mot företagets tillgångar, hjälpa medarbetare med mera (Powers, 2000). Indikatorn ”stanna 

kvar i organisationen” är intressant i det här sammanhanget eftersom den kan göras om till 

”vilja att stanna kvar i organisationen” som istället för en handling berör den anställdes känsla 

och attityd för organisationen: att det är ett ställe denne vill vara kvar på. Den här definitionen 

av lojalitet återkommer i studier kring begreppet, men blir problematisk eftersom den inte är 

anpassad till hur arbetsmarknaden ser ut idag. Powers (2000) är kritisk till att använda 

                                                 
5
 Ursprungligen affective, continuance och normative. Översatt från Norstedts stora engelsk-svenska ordbok. 
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begreppet lojalitet så starkt sammankopplad med personalomsättning, eftersom det kan ge en 

missvisande bild av lojaliteten. Arbetstagare är idag mer benägna att lämna företaget, men det 

behöver nödvändigtvis inte likställas med illojalitet (Powers, 2000). På grund av det nya 

arbetsmarknadsklimatet där arbetsgivaren inte längre kan erbjuda de anställda en i princip 

livslång anställning kommer nya krav på arbetskraften, som också visar sig i hur lojaliteten 

uttrycks av de anställda (McGuinness, 1998). Vi går mot ett klimat med fler tillfälliga jobb 

och krav på mer flexibel arbetskraft vilket gör att lojalitet inte kan definieras på samma sätt 

som det till stora drag har gjorts tidigare. Anställda är till viss del mer individualistiska än 

tidigare och det återspeglas i att de oftare riktar sin lojalitet mot sig själva, snarare än mot det 

företag de arbetar för (McGuinness, 1998). Detta är ingenting som undgår Apoteket AB, de 

påverkas på samma sätt av tidens gång som andra företag. Det finns dock vissa skillnader i 

hur detta yttrat sig i och med monopolpositionen. Detta gör inte Apoteket AB helt och hållet 

frikopplat från den mer generella förändringen av arbetsklimatet och arbetsmarknaden som 

McGuinness skriver om. Rosanas & Velilla (2003) gör skillnad på om den anställde är lojal 

för att denne är mån om organisationen, det vill säga att det ska gå bra för företaget, eller om 

lojaliteten bottnar i att den enskilde individen kan få en fördel av det. På samma sätt menar 

McGuinness (1998) att dagens medarbetare sätter ett högre värde och lägger in en större 

ansträngning i sin personliga prestation, för att själv vinna på det, än för att nå organisationens 

mål. En sådan anställd har en inre lojalitet mot sig själv och inte i samma utsträckning en 

lojalitet mot företaget denne arbetar på. 

En lojal medarbetare lägger ner mycket tid och energi på sitt arbete. Denne utför prestationer 

som överträffar de förväntningar som finns på personen i fråga och sitter alltid kvar sist på 

kontoret för att färdigställa ett projekt eller för att hinna med alla de arbetsuppgifter som lagts 

på dennes skrivbord. (Powers, 2000) Detta menar Powers är handlingar som kan tyda på 

lojalitet men är, till synes motsägelsefullt, kritisk till att definiera lojalitet överhuvudtaget. 

Han menar att detta kan skapa mer förvirring än nytta eftersom lojalitet är någonting som 

bestäms parterna emellan, det vill säga mellan arbetsgivare och arbetstagare. Samtidigt menar 

han att det inte finns någon osjälvisk lojalitet. En lojal medarbetare förväntar sig alltid att få 

någonting tillbaka från organisationen denne är lojal mot. Därmed anser Powers att lojalitet är 

en utväxling mellan företaget och den anställde, där båda parter vill ha minst lika mycket 

tillbaka som de själva bidragit med. Powers formulerar det som att lojalitet bygger på en 

rättvis utbytesrelation där input ska matcha output. Apoteket AB är som alla andra 

organisationer beroende av sina medarbetare och deras handlingar. I den situation Apoteket 

AB befinner sig idag, med nya konkurrenter, sätts de i ett nytt läge då den anställde kan välja 

att byta arbetsgivare om företaget inte kan erbjuda det den anställde anser vara ett rättvist 

byte. 

En annan intressant aspekt på begreppet lojalitet berör tidsdimensionen, det vill säga om 

lojalitet är någonting som kan uppstå omedelbart eller någonting som per definition måste ses 

i ett långtidsperspektiv. Apoteket AB med sin långa historia har tidigare kunnat ha ett 

långtidsperspektiv på lojaliteten. Traditionellt utvecklas lojalitet under tid och är nära 

sammankopplad med förtroendebyggande (Powers, 2000), men det här är någonting som bör 

ifrågasätts i och med de förändrade förutsättningarna på Apoteket AB:s arbetsmarknad. 
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Powers (2000) menar, med stöd av sina egna resonemang angående matchningen av input och 

output som tidigare berörts, att det inte finns någon anledning till att lojalitet inte skulle kunna 

uppstå omedelbart eftersom en värdering av input relativ output kan göras snabbt av den 

anställde. Laabs (1996) liknar den nya relationen mellan arbetskraft och organisation med 

dejting: en tillfällig tillfredställelse av varandras behov, utan långsiktiga åtaganden vilket 

också inkluderar lojaliteten. Detta kräver att lojalitet kan uppstå snabbt i relationen mellan 

arbetsgivare och anställd. Lojalitet är inte heller någonting ledningen kan ta för givet eller 

förvänta sig av sina anställda utan det är ett ömsesidigt åtagande från båda parter 

(McGuinness, 1998). 

I lojalitet finns det även en finansiell aspekt, både för företaget och för medarbetarna. Carbone 

(1997, refererad i Rosanas & Velilla, 2003) beskriver lojalitet som den procentuella del av 

lönen en person är villig att ge upp för att arbeta på ett visst företag. Ett företag vill ha lojala 

medarbetare eftersom dessa gör allt de kan för att göra företagets kunder nöjda, vilket i sin tur 

genererar bra finansiella resultat för företaget (Sheppard, 2000). Även Zinober (1992, 

refererad i McGuinness, 1998) menar att det är viktigt för företagen att de har lojala 

medarbetare. Om lojaliteten hos de anställda gentemot företaget går ner kommer även 

medarbetarnas produktivitet att minska, vilket i sin tur genererar lägre intäkter för företaget. 

Det finns svårigheter för organisationerna att dels mäta lojaliteten, hur hög eller låg den är hos 

medarbetarna och dels kunna garantera att den finns där överhuvudtaget. Att jobba med 

lojalitet måste ske på informell nivå, med informella system och är ingenting som kan 

implementeras genom det formella (Rosanas & Velilla, 2003). Eftersom lojalitet byggs i 

relationer med andra kan lojaliteten inte styras genom organisationens formella regler och 

principer, vilket gör det svårt att just kontrollera och garantera att medarbetarna är lojala 

(Rosanas & Velilla, 2003). Även om Apoteket AB under lång tid varit statligt ägt och innehaft 

ett monopol för läkemedelsförsäljningen i Sverige, har de ekonomiska aspekter att ta hänsyn 

till och än mer idag då de inte längre verkar på en monopolistisk marknad. McGuinness 

(1998) menar att det är bra att ha en hög lojalitet i ett företag eftersom lojala medarbetare 

medför en hög produktivitet, en ökad arbetstillfredsställelse hos de anställda samt en 

ekonomisk vinning för företaget då det kostar en relativt stor summa pengar att nyanställa och 

lära upp nya medarbetare. Dock menar McGuinness att det inte enbart är positivt med en lojal 

arbetsstyrka. En viss grad av arbetskraftsrotation kan vara bra eftersom det med nya 

medarbetare kommer in ny energi och nya idéer i organisationen. En stagnerad arbetsstyrka 

kan resultera i bristande kreativitet samt ett alltför stort grupptänkande eftersom alla de 

anställda känner varandra väl och har arbetat sida vid sida under en lång tid. Även en strävan 

efter felaktiga mål kan finnas, mål som har satts upp av gruppen, inte av organisationen. En 

annan negativ aspekt är att även de medarbetare som inte enbart är bra för företaget, men 

likväl lojala, tenderar att stanna kvar i organisationen. Eftersom de är lojala och trivs på 

arbetsplatsen finner de ingen anledning till att söka sig ifrån företaget. Däremot är det enligt 

Rosanas & Velilla (2003) viktigt att de bästa och mest talangfulla medarbetarna 

uppmärksammas, att de får möjlighet och hjälp att utveckla den potential och de förmågor de 

besitter samt att dessa tas om hand så att de vill stanna i företaget. 
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2.1 Analysmodell 
Med utgångspunkt i denna teoretiska referensram har vi utarbetat en analysmodell som vi 

avser använda i det första steget av analysarbetet. Utifrån teorin har fyra begrepp 

utkristalliserats vilka vi vill utforska ytterligare med hjälp av vår insamlade empiri. För att 

tydligt visa analysmodellen har vi valt att illustrera den i figuren nedan. 

 

De fyra begreppen är handlingar, enkel- dubbelriktad, tid och risker. Vi har i vår analys inte 

för avsikt att söka relation mellan dessa utan är intresserade av vad respondenterna lägger in i 

dessa begrepp och hur de ser på lojalitet utifrån dem. Pilarna representerar alltså 

utkristalliseringen av begreppen utifrån studiens teoretiska referensram om lojalitet. Den ljusa 

bakgrundsdelen representerar den marknad och kontext Apoteket AB verkar i. Vi kan likna 

den vid en spelplan, vilken påverkas av omregleringen som här illustreras av den större pilen. 

Vi är intresserade av hur lojaliteten har påverkats av omregleringen, då de idag inte längre 

verkar inom en monopolistisk bransch. Vi vill här genom att koppla pilen till det ljusa fältet 

visa på att det är Apoteket AB:s spelplan som påverkats och förändrats av omregleringen, inte 

enbart lojaliteten.  

Ett andra steg i vår analys är att koppla ihop ledningen och medarbetarnas uppfattningar om 

begreppen för att utforska dess likheter och olikheter. Steg två i vår analys illustreras i figuren 

nedan. 

 



  10 

 

I den här modellen innehåller cirklarna ledningens respektive medarbetarnas uppfattningar om 

lojalitet och överlappningen illustrerar hur dessa uppfattningar överensstämmer. I den här 

delen av analysen frångår vi de fyra initiala begreppen och lyfter istället fram och diskuterar 

intressanta observationer utifrån intervjuerna. Dessa modeller är hjälpmedel för analysarbetet 

och även verktyg för att förstå studien och hur analysen är uppbyggd. 

3 Metod 
De val vi gör avseende metod ska grundas i syftet med studien, nämligen att få en förståelse 

för ledningens och medarbetarnas syn på lojalitet. Eftersom förståelse är ett nyckelord i vår 

studie ska vi använda oss av en kvalitativ metod. Valet av metod har fått avgöra vilken 

metodlitteratur som använts. Tidigare kurslitteratur som Bryman & Bell (2005) användes för 

att få en överblick i den kvalitativa metoden och senare riktades fokus mot litteratur som berör 

det valda tillvägagångssättet, det vill säga intervjuer. Även viss samhälls- och 

beteendevetenskaplig metodlitteratur har varit av intresse för vår studie då lojalitet berör 

beteenden och känslor. Vi har valt att genomföra intervjuer eftersom vi söker förståelse för 

respondenternas syn på lojalitet och deras upplevelse av den nya situationen för Apoteket AB. 

En enskild intervju ska göras med vad vi kallar ledningssidan, närmre bestämt med 

regionchefen för Stockholm Syd. Två gruppintervjuer ska även genomföras med medarbetare 

från apoteket Kungsmyntan i Stockholm. Kungsmyntan tillhör Apoteket AB vilket gör att det 

är ett bra apotek att utföra våra intervjuer på. En av oss författare har dessutom en personlig 

relation med apotekschefen på Kungsmyntan, vilket gav oss en väg in i på deras apotek och 

en öppenhet till att låta oss intervjua dem. Genom att göra intervjuer får vi respondenternas 

egna ord och beskrivningar av de begrepp vi studerar vilket är av vikt eftersom vi vill höra hur 

respondenterna uppfattar lojalitet och vad det betyder för just dem. Genom att vid alla 

intervjutillfällen använda oss av den semi-strukturerade intervjumetoden får respondenterna 

berätta med så lite styrning som möjligt hur de ser på lojalitet. Vi vill också öppna upp för 

diskussion respondenterna emellan och att samtalet fritt kan beröra ämnen och vinklar som vi 

på förhand inte uppmärksammat. Detta kräver en metod där detta är möjligt, som i en semi-

strukturerad intervju. Detta förutsätter en närhet till respondenterna och vi är i vår studie ute 

efter att se på begreppet ”inifrån”, vilket kräver en kvalitativ ansats (Holme & Solvang, 1996, 

s. 92). Med inifrån menar vi att vi är intresserade av att höra respondenterna berätta om sina 

tankar och hur lojalitet yttrar sig, snarare än att observera och skrapa på ytan. 

3.1 Intervjuer 
Vi ska genomföra två gruppintervjuer med totalt två apotekstekniker och två farmaceuter från 

apoteket Kungsmyntan. Vi väljer att intervjua fyra medarbetare eftersom vi tycker att det är 

ett bra antal för att uppfylla det vi vill med vår studie. Vi tror att det kan visa på en mer 

nyanserad bild alternativt en mer enhetlig bild än om vi valt färre antal respondenter. Kjær 

(1991, s. 85) menar att den optimala storleken för en gruppintervju är sex till sju personer, 

dock anser vi inte att detta är den optimala och bäst lämpade gruppstorleken för oss. I en stor 

grupp är det svårt att få alla respondenter att komma till tals. I detta fall, då vi vill att var och 

en av respondenterna ska bidra med sina tankar och svara på alla våra frågor, kan det finnas 

en risk att detta inte blivit möjligt om gruppen varit för stor. Skälet till att vi vill intervjua 
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medarbetarna två och två är att vi tror att det är den bästa gruppstorleken när ett så pass 

känsligt ämne som lojalitet ska beröras. Om alla medarbetare intervjuas samtidigt finns det en 

risk att inte alla respondenter vågar berätta vad de egentligen tycker av rädsla för att säga 

emot någon annans åsikt. Att intervjua dem två och två istället för att göra fyra separata 

intervjuer tror vi ändå är positivt eftersom respondenterna nu har stöd av varandra. De har en 

kollega med sig i rummet, vilket kan göra det lättare och mindre obekvämt än om denne är 

själv med oss två författare. Vi är dock medvetna om att den personliga relationen 

respondenterna emellan och personliga egenskaper kan påverka intervjusituationen, 

exempelvis genom att en av respondenterna ”tar över” intervjun. Detta är något vi ska vara 

uppmärksamma på för att förhindra att studien påverkas i större grad. 

3.2 Val av respondenter 
De medarbetare vi ska använda i gruppintervjun väljs ut av apotekschefen på Kungsmyntan. 

Apotekschefen kommer att välja ut våra respondenter utifrån vilken profession de har, då vi 

vill få en bild av hur lojalitet kan se ut utifrån olika yrkeskategorier. En blandning av 

respondenter som varit anställda olika lång tid inom Apoteket AB ger oss ytterligare en bild 

av lojalitet, där vi tar hänsyn till att upplevelsen kan påverkas av hur länge man varit 

yrkesverksam. Det som slutligen kommer att avgöra vilka medarbetare som kommer delta i 

intervjun är vilka apotekschefen kommer att ha möjlighet att avvara från verksamheten under 

den tid som intervjun är planerad att äga rum och som uppfyller de ovan nämnda kriterier 

gällande anställningstid och yrkesroll. Det här bekvämlighetsurvalet påverkar vår studie på 

det sätt att de respondenter vi har påverkar de resultat vi får och dessa resultat berörs oavsett 

vilken urvalsmetod vi använder. Att apotekschefen tillhandahåller respondenter genom ett 

bekvämlighetsurval påverkar därmed studiens resultat lika mycket som om något annat urval 

hade gjorts, det vill säga mycket. En risk med att chefen fått välja respondenter är att hon kan 

välja de medarbetare som hon tycker bäst om och som enligt henne kan ge en för Apoteket 

AB bra och positiv bild av hur de anställda ser på lojalitet. Däremot gör vi den bedömningen 

att apotekschefen inte har en vinning i att välja på detta sätt eftersom intervjuerna avser beröra 

hur respondenterna ser på lojalitet gentemot Apoteket AB och inte mot henne i hennes 

position. Med hänsyn till att vi önskar en bredd vad gäller yrkesroll och anställningstid har vi 

inte tillräcklig information för att själva kunna göra urvalet. Det vi har gjort för att göra 

urvalet så pålitligt som möjligt är att informera apotekschefen om syftet med studien och varit 

noga med att hon förstår vad vi vill uppnå med intervjuerna. 

Genom den kontakt vi har med apotekschefen på apoteket Kungsmyntan öppnade sig en 

möjlighet för oss att genomföra en intervju med dennes chef, regionchefen för Stockholm 

Syd, vilken får företräda ledningen för Apoteket AB. Vi väljer att intervjua regionchefen 

eftersom vi tycker dennes position är på, för vår studie, bra nivå i organisationen. Hon kan 

berätta för oss om hur omregleringen har påverkat Apoteket AB och hur de ser på lojalitet, 

snarare än hur något specifikt apotek har påverkats. Att hon även har en viss kontakt med 

medarbetarna på apoteken gör att hon är en lämplig respondent i vår studie då hon verkar som 

en länk mellan apoteket Kungsmyntan och huvudkontoret. Regionchefen är därmed första 

steget från Kungsmyntan till högsta ledningen. Vår avsikt är att studera lojaliteten till 

Apoteket AB och inte specifikt till den apotekschef som verkar på Kungsmyntan. Samtidigt tar 
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vi i beaktande vem som av medarbetarna ses som ledning för att inte gapet mellan dessa ska 

bli för stort och minska trovärdigheten av studien. 

För att få fram mesta möjliga information och tankar under gruppintervjun har vi valt att ge 

respondenterna anonymitet. Till följd av att vi ska utföra två gruppintervjuer på Kungsmyntan 

är det en omöjlighet att ge respondenterna anonymitet gentemot varandra eftersom de ska 

intervjuas två och två. Även övriga medarbetare samt apotekschefen kommer att veta vilka 

personer som intervjuas. Dock kommer vi författare inte att delge någon information till övrig 

personal på apoteket om vem som sa vad i intervjuerna. Respondenterna i gruppintervjuerna 

kommer att tilldelas varsitt fiktivt namn som genomgående kommer att användas i studiens 

sammanställning av empiri och analys. Detta för att kunna följa de olika respondenternas svar, 

tankebanor och åsikter, men för att ändå uppfylla löftet om anonymitet. En begränsad 

anonymitet ges till regionchefen vid sammanställning av dennes intervju eftersom vi använder 

hennes tjänstetitel men utelämnar hennes namn. 

3.3 Tillvägagångssätt 
Under intervjuerna ska vi författare turas om att ställa frågor och föra diskussionen vidare. 

Den som inte för tillfället har huvudansvaret för fortskridandet av diskussionen ska anteckna 

vad respondenterna säger samt vara uppmärksam på vad som diskuteras för att kunna flika in 

med frågor och funderingar på det som berörs i samtalet. Vi ska, efter godkännande av 

respondenterna, spela in intervjuerna. Det faktum att inspelningsutrustningen kan gå sönder, 

eller att intervjun av annan anledning inte spelas in, har gjort att vi även valt att göra 

stödanteckningar under intervjuns gång. 

3.3.1 Gruppintervjuer med medarbetare 

Vi ska använda oss av en intervjuguide innehållandes olika kategorier, tänkta som riktlinjer, 

för att skapa en diskussion. Diskussionen är fri att dra i olika riktningar och ordningen på 

ämnena är inte på förhand bestämda utan beror på hur intervjun utvecklar sig. Denna 

intervjuguide utarbetas från den teori som vi samlar in om lojalitetsbegreppet och frågorna ska 

vara öppna, vilket gör att ytterligare frågor kan tillkomma under intervjun. (Bryman & Bell, 

2005, s. 363) Vi vill genom gruppintervjun framkalla en diskussion mellan respondenterna 

eftersom vi tror att det kan vara av stort värde för vår studie, att det då framkommer 

intressanta tankar som inte visat sig genom enskilda intervjuer. 

I allmänhet har människor lättare för att komma med svar och behandla olika ämnen i samspel 

med andra. En skapelseprocess framkommer lättare och i större utsträckning i en grupp 

jämfört med om en respondent själv ska komma fram med svar (Kjær, 1991, s. 83). Att 

använda sig av gruppintervju i de fall då det finns intressekonflikter och ojämna 

maktförhållanden i gruppen kan vara en svårighet, eftersom respondenterna kan känna sig 

hämmade och inte vilja säga sanningen. Respondenten vågar då inte säga vad denne 

egentligen tycker eftersom det finns andra personer närvarande som kanske inte är av samma 

åsikt.  (Kjær, 1991, s. 84) Det finns även en risk med att vi använder oss av ett apotek där vi 

känner chefen. Eftersom vår studie handlar om ett ämne som kan uppfattas som känsligt att 

prata om kan medarbetarna som ska delta i intervjun känna sig hämmade i konversationen. 

Det gör att de inte vågar säga det de innerst inne vill, av rädsla för att informationen ska 
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komma fram till apotekschefen trots anonymiteten. Genom att vara tydliga med syftet med 

studien, att vår avsikt inte är att bedöma om medarbetarna är lojala eller inte utan att vi är 

intresserade av vad de har att säga om lojalitet, kan förtroendet för oss som intervjuare öka 

och därmed minskar risken att respondenterna håller tillbaka vad de tycker och tänker. Det är 

också viktigt att förtydliga att det inte finns några rätt och fel svar eller åsikter, utan att vi vill 

höra deras personliga upplevelser och uppfattning. Ytterligare en åtgärd för att undvika att 

respondenterna håller tillbaka är att betona och hålla den, dock något begränsade, anonymitet 

som vi tidigare redogjort för. 

De två gruppintervjuerna med medarbetarna på apoteket Kungsmyntan ska genomföras på 

deras arbetsplats, detta främst av två skäl. Dels vill vi vara i deras dagliga arbetsmiljö så de 

kan känna sig hemmastadda och avslappnade och på så sätt kan en diskussion lättare 

uppkomma. Vi vill även att respondenterna vid intervjutillfället ska vara i sin yrkesroll 

eftersom de tankar om lojalitet som vi eftersöker och ämnar behandla ska vara kopplad till 

deras arbete, arbetsuppgifter och arbetsgivare, vilket vi tror kan vara lättare att uppnå om 

intervjuerna genomförs på deras arbetsplats. Även det faktum att medarbetarna efter avslutad 

intervju inom en inte alltför lång tid behövs tillbaka i service har fått avgöra val av plats för 

intervjuerna. Vi ska under intervjuerna äta lunch i apotekets gemensamma lunchrum, detta för 

att minimera känslan av en formell intervju och för att respondenterna inte ska känna sig så 

utsatta, samt för att få dem mer avslappnade i situationen. Vi har försäkrat oss om att inte 

övriga medarbetare som inte deltar i intervjun ska ha ett behov av detta rum under 

intervjuernas gång, vilket då skulle kunna vara ett störningsmoment för intervjun och för våra 

respondenter.  

3.3.2 Enskild intervju med regionchef 

Intervjun med regionchefen ska ske separerat från gruppintervjuerna. När vi genomför vår 

intervju med regionchefen är vår tanke att hon, likt vid gruppintervjuerna, fritt ska berätta om 

hur de inom Apoteket AB ser på lojalitet och därför är vår intervjuguide utformad i endast 

ämnen och inte direkta frågor som vi vill att hon ska beröra. Likt en semi-strukturerad intervju 

är ordningen inte bestämd på förhand och frågor kan tillkomma under intervjuns gång, 

beroende på vad hon berättar.  

Intervjun med regionchefen ska genomföras i en konferenslokal på Apoteket AB:s 

huvudkontor i Stockholm. Respondenten har själv fått välja plats då vi tycker att det är ett bra 

sätt för henne att känna en trygghet, då hon annars lätt kan känna att hon hamnar i ett 

underläge då vi ska vara två personer som intervjuar henne. Att genomföra intervjun på 

hennes arbetsplats medför förhoppningsvis att respondenten kan känna sig lugn och 

avslappnad eftersom vi då är på hennes hemmaplan och detta medför också minimerad 

tidsåtgång för henne. För att bidra ytterligare till att skapa en avslappnad atmosfär ska vi till 

intervjun ta med oss fikabröd. 

3.4 Utökad insamling av empiri 
Efter att ha genomfört intervjuerna med medarbetarna och med regionchefen kände vi att det 

fanns ett stort gap mellan dessa perspektiv. Att det skulle skilja sig i uppfattningar och 

upplevelser av lojalitet på de olika befattningsnivåerna var vi beredda på och någonting som 
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vi välkomnade. Dock kände vi ett behov av att brygga över det här gapet för att möjliggöra en 

mer nyanserad och rik analys av begreppet lojalitet inom Apoteket AB. Vårt val att göra 

ytterligare en intervju bygger på att vi även efter de tidigare intervjuerna anser att intervju är 

en lämplig metod för det syfte vi har med studien. Att vi efter insamlandet av empiri och 

början av analysarbetet beslutat för att samla in ytterligare empiri är i våra ögon inget 

misslyckande utan snarare en möjlighet till ett både bredare och djupare analysarbete. En följd 

av att vi ändrat en del av studiens upplägg är att den informationen som gavs till medarbetarna 

och regionchefen om vilka ytterligare respondenter som använts (inga namn angavs till 

regionchefen) nu är felaktig. Detta kunde inte ha undvikits då besluten av förändringarna 

skedde efter att både gruppintervjuerna och den enskilda intervjun genomförts. 

Valet av respondent föll på apotekschefen på Kungsmyntan. Som apotekschef arbetar man 

nära medarbetarna, som en kollega, men har även en chefsposition vilket gör att hon har ett 

ledningsperspektiv. Att man som apotekschef även har regionchefen som nästa övre chefsnivå 

bidrar också till att apotekschefen fyller gapet mellan nivåerna vi initialt hade i vår studie. 

Meningen med denna intervju var således att genom ett ledningsperspektiv undersöka hur 

apotekschefen som genom sin roll har en närhet till hur medarbetarna ser på lojalitet. Den 

intervjuguide som användes vid intervjun med regionchefen har använts, eftersom denna är 

utarbetad ur ett ledningsperspektiv och samma information har getts till apotekschefen som 

till medarbetarna och regionchefen vad gäller syfte och mening med vår studie. Då en av oss 

har en nära personlig relation med apotekschefen möjliggjordes det att intervjun kunde ske 

med kort varsel och denna relation bidrog till en öppenhet och trygghet hos den intervjuade 

som var positiv för intervjuns utkomst. 

3.5 Reflektion över intervjuerna 
Trots att intervjuerna gick övervägande bra så stötte vi på vissa svårigheter. I 

gruppintervjuerna fördelades inte ordet jämnt mellan respondenterna, trots våra försök att 

undvika detta. Vi tror att detta till stor del beror på respondenternas personligheter, att vissa är 

mer talförda och bekväma i en intervjusituation än andra. Vi kan i efterhand även säga att vår 

egen prestation som intervjuare kunnat förbättras genom övning och mer utförlig repetition av 

intervjuerna vilket då hade främjat intervjuerna. 

Någon tidspress kände vi inte i någon av intervjuerna och bemötandet var mycket positivt från 

samtliga då intresset att delta var stort och att alla var angelägna om att hjälpa till. 

3.6 Trovärdighet & äkthet 
Begreppen trovärdighet och äkthet används för bedömning av kvalitativa undersökningar 

(Bryman & Bell, 2005, s. 306). Nedan beskrivs de åtgärder som vi vidtagit för att öka dessa i 

vår studie. 

Intervjuerna har dokumenterats genom ljudinspelning samt stödanteckningar som förts under 

intervjuernas gång. Vidare har ljudinspelningarna efter avslutade intervjuer transkriberats för 

att säkerställa att vi ordagrant fått med vad som sagts samt för att säkerställa att vi inte missat 

viktig information som respondenterna delgett oss. Det material som intervjuerna genererat, 

så som ljudinspelningar, stödanteckningar och transkriberingar, har sparats vilket gör det 
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möjligt att i efterhand gå tillbaka och granska dessa. Vidare har studien vid tre 

seminarietillfällen under processen granskats och bedömts av opponenter samt att vi författare 

under hela studiens gång ställt oss kritiska till våra egna beslut och till den litteratur och den 

teori vi använt oss av. Den teori vi valt har påverkat vår studie genom att analysmodellerna 

och intervjuguiderna har utarbetats utifrån denna teoretiska referensram och har således 

påverkat vilken empiri vi insamlat och därmed de resultat vår studie genererat. 

En vanlig metod för att ytterligare stärka trovärdigheten är att låta respondenterna granska 

materialet efter avslutad intervju. Dock har vi i vår studie inte låtit dem göra detta eftersom vi 

anser att det finns en risk att de då upptäcker att de sagt saker som de vid närmre eftertanke 

vill stryka. Detta hade varit negativt för vår studie eftersom vi sökt efter respondenternas 

spontana reaktioner och svar, vilka skulle ha kunnat försvinna genom en granskning och 

revidering av intervjun. Även det faktum att de då kan kontrollera den insamlade empirin och 

därmed vår studie har även det bidragit till att vi valt att inte göra detta. Om respondenterna 

fått möjlighet att justera vad de sagt skulle det snarare minska, än öka, vår studies 

trovärdighet. 

4 Empiri och analys 
Utifrån vår analysmodell nedan analyserar vi den empiri som vi samlat in genom intervjuerna. 

Den empiri vi presenterar har vi som syfte att analysera och den är därför vald utifrån vår 

analysmodell. Empiri och analys vävs samman under rubriker, vilka är de begrepp som 

återfinns i analysmodellen. 
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4.1 Medarbetarna 
Eftersom anonymitet har utlovats till de medarbetare som deltagit i vår intervju har vi valt att 

ge dem varsitt fiktivt namn. Detta för att göra det möjligt att särskilja respondenternas svar 

utan att röja deras identitet.  

 Respondent 1: Anna  

 Respondent 2: Bella 

 Respondent 3: Cim 

 Respondent 4: Denise 

4.1.1 Lojalitet 

Alla respondenter är eniga om att lojalitet inte nödvändigtvis behöver vara riktad mot en 

person utan kan likväl riktas mot ett objekt, vilket strider mot Rosanas & Velillas resonemang 

som de argumenterar för i sin artikel från 2003. Denise menar att lojalitet kan riktas mot ett 

objekt, som till exempel ett företag, men det blir lättare om det finns någon i företaget som 

denne känner en stark dragning till, en person som den kan känna en lojalitet gentemot. 

Denise menar vidare att äkta lojalitet med känslor är riktad mot en person men att lojalitet 

även kan vara riktat till ett företag och att det då inte är känslor inblandade på samma sätt. 

Cim menar att lojaliteten absolut inte behöver vara riktad mot en person, att man kan vara 

jättelojal mot en produkt. Om man vet vad produkten är och vad den kan göra så kan man 

känna en stark lojalitet gentemot den. Cim beskriver även lojalitet gentemot kunden och 

menar att den lojaliteten bygger på en välvilja och målet att alltid göra sitt bästa för att 

uppfylla kundens behov. Den här lojaliteten som Cim beskriver och känner anser vi snarare 

bottnar i lojaliteten mot arbetsgivaren än mot kunden. Det Cim gör mot kunden uppfyller det 

mål som företaget har, nämligen nöjda och återkommande kunder. Anna ser inte att det är 

någon person bakom Apoteket AB som lojaliteten riktas mot utan att det snarare är hela 

företaget, hela konceptet. Genom de ordval Anna gör och på det sätt hon uttrycker sig om 

företaget och om att se till helheten indikeras att Anna delar företagets värderingar och syfte. 

Detta menar Randall (1987) är lojalitet, att en arbetstagare känner en identifiering med 

företaget, att de har delade mål och värderingar. Medarbetaren kommer då än mer att sträva 

efter företagets målsättningar och i enlighet med företagets värderingar eftersom dessa även är 

medarbetarens.  

Denise menar att lojalitet är att ställa upp för någon eller något i vått och torrt. Det behöver 

nödvändigtvis inte vara så att man tycker att allt är rätt och riktigt, men man ställer upp 

oavsett vad som inträffar. Lojaliteten bygger på ett löfte, och detta håller man i både med- och 

motgång. Enligt Bella och Denise gör lojalitet att man kan försvara en handling från 

arbetsgivarens sida även om denna handling anses felaktig ur medarbetarens perspektiv, 

eftersom denne är lojal mot ett företag eller en person i företaget. Mot bakgrund av Randalls 

(1987) resonemang är detta inte lojalitet eftersom det då inte finns delade värderingar eller en 

identifikation med företaget, men det är en omöjlighet att förutsätta att medarbetaren i alla 

situationer kommer att hålla med om det företaget och ledningen beslutar om. Det finns 

situationer då en medarbetare håller med mer eller mindre. Ur detta kan vi förutsätta att 

företaget tycker att det finns en stark lojalitet i att arbetstagaren sätter sina egna åsikter åt 

sidan för att istället uppfylla företagets vilja.  
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Cim menar på att det är viktigt med lojalitet till den profession man har. Cim vill vara stolt 

över yrket och arbetsgivaren och ser sin roll som att representera företaget. Därför är det 

viktigt att känna en stolthet. Denna stolthet yttrar sig i lojalitet gentemot Apoteket AB och där 

kan vi se hur lojaliteten är kopplad till en identifiering med arbetsgivaren, genom att se det 

som att man representerar Apoteket AB. 

Vidare gör Cim en stor skillnad på lojalitet mot kunderna och mot sin arbetsgivare och menar 

att det finns tillfällen då det kan uppstå en konflikt mellan den lojalitet medarbetarna har 

gentemot kunden och den lojalitet som dessa har till arbetsgivaren och till viss del även 

gentemot arbetskamraterna. Om en kund kommer och frågar efter en produkt, som kunden är i 

stort behov av, men som inte tillhör sortimentet på Apoteket AB, eller som inte finns hemma i 

lager, uppstår denna motsättning. Om man ska se till kundens bästa och vara lojal mot kunden 

är det rätta att hänvisa kunden vidare till ett annat apotek som har produkten, men som då inte 

tillhör samma apotekskedja. Däri uppstår konflikten eftersom en lojal medarbetare gentemot 

arbetsgivaren alltid ska, enligt respondenterna, försöka finna lösningen inom det egna 

företaget. Det upplevs som splittrat hur man ska hantera situationen, vem man ska vara lojal 

mot om man inte genom samma handling kan vara det mot alla samtidigt, vilket här uttrycks i 

en känsla av konflikt mellan lojalitet till arbetsgivaren och kunden. Att utläsa ur detta 

resonemang är att respondenterna anser att lojalitet till Apoteket AB är att behålla kunden, att 

inte hänvisa den vidare till en konkurrent. Cim tycker att det är svårt att välja vem lojaliteten 

ska riktas mot när det inte går att vara lojal mot alla samtidigt. Denna konflikt mellan lojalitet 

mot sin arbetsgivare och lojalitet mot apotekets kunder, vilket troligtvis grundar sig i att man 

som medarbetare sammanblandar dessa två, egentligen handlar om att man genom sin 

”lojalitet” mot kunden alltid jobbar för lojaliteten till arbetsgivaren. Genom att generera nöjda 

kunder, som uppnås genom lojalitet till dem, är man lojal mot Apoteket AB. Denise anser 

dock att det inte alls finns en svårighet i detta eftersom kunderna och deras hälsa alltid går i 

första hand även om det är på bekostnad av den direkta lojaliteten mot arbetsgivaren.  

Denise menar att även om det är viktigt att försvara sin arbetsgivare så får det inte gå till 

överdrift utan det finns situationer då det är nödvändigt att hålla med kunden, att skapa ett 

förtroende hos denne så att den även nästa gång kommer att välja att gå tillbaka till samma 

apotek. Detta betyder att om medarbetaren är lite illojal mot arbetsgivaren och istället kan öka 

kundnöjdheten som genererar mer lojala kunder, kan detta vara till nytta för arbetsgivaren. 

Både Denise och Cim gör starka kopplingar mellan lojalitet mot kund och lojalitet mot sin 

arbetsgivare. Genom att vara lojala mot kunderna är de även lojala mot arbetsgivaren, men på 

kort sikt kan det krävas ”illojala” handlingar gentemot företaget för att uppnå det, till exempel 

att hänvisa kunden till en annan apotekskedja. Även andra resonemang hos respondenterna 

tyder på en vilja och önskan om att vara av nytta för arbetsgivaren och genom sin lojalitet kan 

de uppnå detta. Exempelvis uttrycker Cim: 

”mot arbetsgivaren vill jag ju göra rätt, att arbetsgivaren ska ha nytta utav mig. Och 

arbetsgivaren vill ju givetvis ha kunden, de vill ha kunder.” 

Här görs en tydlig koppling mellan arbetsgivarens strävan efter att behålla kunder och hur 

lojaliteten hjälper till att uppnå detta. Medarbetarna vill känna att de bidrar och att företaget 
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har användning för dem. Eftersom företaget vill ha kunder anser Cim att det krävs, för att 

uppfylla företagets önskan, att denne alltid visar kunden apotekets produkter och alltid ser till 

att ha de produkter hemma som kunden vill ha samt får kunden att köpa dessa för att på så sätt 

få kunden att vilja återkomma till samma apotek. Ur detta resonemang utläser vi att Cim 

känner en helhetskänsla för apoteksverksamhet, att denne inte är låst i en liten del utan strävar 

efter att få helheten att flyta för att uppfylla ett av apotekets mål, att få och behålla kunder. 

Anna beskriver lojalitet som:  

”att man har en känsla av att man vill hjälpa det egna företaget […] och även hjälper till 

och är en så bra medarbetare som möjligt och liksom försöker utveckla företaget.” 

Anna menar här att lojalitet inte endast är handlingar, det vill säga vad medarbetarna gör för 

att visa sin lojalitet, utan att det bygger på en känsla och en övertygelse om att företaget är ett 

sådant man vill hjälpa och driva framåt. Anna menar vidare att anställningen och ansvaret 

fortsätter även på fritiden eftersom en lojal medarbetare, inte heller som privatperson, ska 

hjälpa konkurrenterna. Anna skulle aldrig välja att besöka ett apotek som inte tillhör Apoteket 

AB för att uträtta sina privata ärenden och menar att denna handling och inställning är lojalitet 

mot sin arbetsgivare. 

4.1.2 Handlingar 

Alla respondenter är medvetna om att Apoteket AB har en policy innehållande råd och 

riktlinjer för hur en medarbetare ska vara och agera. Dock vet några mer och några mindre om 

vad som står i dessa dokument. De som arbetat en längre tid inom företaget har med åren 

glömt bort innehållet, samtidigt som de som arbetat en kortare tid har riktlinjerna mer färskt i 

minnet eftersom det inte var länge sedan dokumenten lästes och har en starkare uppfattning 

om innehållet. När det kommer nya rutiner meddelas dessa till personalen så detta är 

någonting som de säger sig ha koll på. Denise anser att råden och riktlinjerna har blivit 

tydligare nu efter omregleringen. Tidigare då de agerade på en monopolistisk marknad var det 

mer allmänna riktlinjer, men nu efter upphörandet av monopolet har dessa omarbetats för att 

vara med tydliga och specifika. En fundering är om anledningen till att dessa har blivit mer 

tydliga eftersom lojaliteten gentemot företaget idag är viktigare att upprätthålla än vad den var 

innan omregleringen. 

Alla respondenter är överens om att en lojal medarbetare inte ska tala negativt om företaget. 

Inte heller i mer påfrestande situationer, exempelvis vid dataproblem som respondenterna vid 

intervjutillfället tvingades hantera, ska missnöjet uttryckas till kunder eller allmänheten, utan 

medarbetaren ska hjälpa till att ge en så bra bild av företaget utåt som möjligt. Denise tycker 

ändå att det finns en gräns för hur lojal man kan vara i vissa situationer då alla företagets 

handlingar inte är försvarbara.   

En annan sak som visar på lojalitet gentemot arbetsgivaren är att inte prata om och delge 

obehöriga personer information om företaget som inte är ämnad att hamna i deras händer. Att 

företagsinformation och hemligheter ska stanna inom företaget är någonting som alla 

respondenter är eniga om och att förhindra det genom sina egna handlingar anses som lojalitet 

av respondenterna. Att ställa upp för företaget när någon är sjuk och att då komma in och 

arbeta även om man egentligen hade någonting annat planerat är även det en lojal handling 
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enligt Denise. En slutsats vi kan dra utifrån det är att en lojal medarbetare är beredda att ge 

upp det personliga och delar av sin fritid för organisationen. Detta att likna med Powers 

(2000) som menar att en lojal medarbetare gör allt för att överträffa de förväntningar denne 

har på sig samt att medarbetaren ofta sitter kvar efter arbetstid för att färdigställa sitt arbete, 

och offrar därmed en del av sin fritid för företaget och för att detta ska nå framgång.  

Illojalitet mot företaget anser våra respondenterna kan yttra sig i både stora och små 

handlingar. Anna är tydlig med att en handling som att köpa produkter till sig själv från en 

annan apotekskedja visar på illojalitet mot arbetsgivaren. Även Powers (2000) menar att det 

är en lojal handling att köpa företagets produkter. Detta gör att en lojal medarbetare kan 

behöva utstå en större ansträngning även på fritiden, att exempelvis gå en längre sträcka för 

att komma till ett apotek tillhörande Apoteket AB jämfört med ett apotek tillhörande en annan 

kedja, för att uppfylla dennes åtaganden gentemot företaget. Vidare menar Anna att det är 

illojalt att hänvisa kunder till produkter och därmed även till apotek som inte tillhör Apoteket 

AB. En lojal medarbetare ska alltid försöka hitta lösningen på kundens problem inom det egna 

företaget. En annan illojal handling, vilken alla var överens om, är att sprida 

företagsinformation utanför företagets väggar. Företagets angelägenheter är det bara 

organisationens medarbetare som har att göra med, något även Powers (2000) skriver. Cim 

tycker att det är illojalt att inte vara ärlig och menar att genom att vara oärlig mot en kund 

leder detta till en illojalitet mot arbetsgivaren. Om det sägs osanning till kunden minskar 

förtroendet för företaget och även för alla medarbetare inom det. Alla respondenter var eniga 

om att det inte är ett tecken på illojalitet om en medarbetare väljer att byta arbetsplats, vilket 

även Powers (2000) menar. Det tyder snarare på en lojal handling gentemot organisationen att 

lämna den om en medarbetare till exempel känner att denne inte längre delar företagets 

värderingar och målsättningar eller om arbetstagaren inte längre kan identifiera sig med 

företaget. Istället för att stanna kvar och då eventuellt börja mer eller mindre arbeta emot 

företaget bör man lämna detta. Respondenterna ser det ändå som en lojal handling att stanna 

kvar i företaget så länge detta är någonting medarbetaren vill, så att denne då även arbetar i 

linje med det organisationen vill och eftersträvar.  

4.1.3 Enkel- dubbelriktad 

Likt Powers (2000) var alla våra respondenter eniga om att det krävs någonting i utbyte för 

den lojalitet som de ger till företaget. De resonerar att ger man någonting ska man även få 

någonting tillbaka. Det finns enligt dem alltså ingen osjälvisk lojalitet. Det ses av 

respondenterna som grundläggande att få sin lön varje månad eller uppmuntrande ord och 

uppskattning när man har gjort någonting bra. Cim poängterar att det även krävs att 

arbetsgivaren ger kritik till medarbetarna, att även det visar på en form av uppskattning 

eftersom det krävs likväl ris som ros för att denne ska ha möjlighet att växa och utvecklas. Att 

göra saker tillsammans som att äta en middag eller åka på konferens tillsammans som 

arbetsgivaren står för är även det någonting som visar på en tacksamhet från arbetsgivaren för 

sina lojala medarbetare. Även monetära belöningar i form av pengar anses vara en 

nödvändighet i de fall då medarbetaren har fått utstå stora svårigheter och arbetsamma 

perioder, vid exempelvis datorproblem. Då anser Denise att det bör vara till sin rätt med en 
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bonus alternativt en löneförhöjning som belöning för det stora extraarbete som lojaliteten till 

företaget inneburit. 

4.1.4 Tid 

Huruvida lojalitet är någonting som växer fram över tid eller om det uppkommer omedelbart 

var däremot en fråga vilken det rådde delade uppfattningar om hos våra respondenter. Likt 

Powers (2000) ansåg Bella att lojalitet är någonting som växer fram över tid. Denise fyller på 

det resonemanget med att skilja på äkta och oäkta lojalitet och tycker att om lojaliteten ska 

vara helt äkta växer den fram över tid. Lojalitet kan uppkomma omedelbart vilket även Laabs 

(1996)  anser, men Denise menar att den lojaliteten kan vara falsk. Ett exempel på denna 

falska, eller snabba, lojaliteten är om man börjar på ett nytt arbete och ser sig lojal, och står 

upp för företaget men efterhand framkommer det information om företaget som gör att denna 

lojalitet försvinner. Snabb lojalitet behöver därför inte vara äkta, eftersom man från början 

kanske inte vet vad det är man står bakom. Den genuina lojaliteten däremot är någonting som 

växer fram över tid, efterhand som man får reda på mer information och fakta som man 

känner att man kan stå för. Även Cim och Anna ansåg att det kan variera beträffande om 

lojalitet kan uppkomma omedelbart eller om den växer fram. Cim menar att man genast kan 

få en inre känsla av att det är en bra produkt eller en bra människa och att lojaliteten då kan 

uppstå omedelbart. Det finns dock tillfällen då lojaliteten byggs upp eftersom man kan ha en 

känsla från början som över tid visar sig vara felaktig, vilket då antingen kan förstärka eller 

försvaga lojaliteten. Cim kopplar frågan om tid vidare till produkter och gör en liknelse 

mellan lojalitet till en arbetsgivare och till en produkt. Eftersom det ständigt kommer ut nya 

produkter, i många fall likvärdiga produkter, på marknaden arbetar producenten en hel del 

med att skapa lojalitet till produkten snabbt, att produkten ska ha många lojala användare bara 

efter en kortare tid. 

4.1.5 Risker 

En risk med lojalitet som respondenterna ser är att lojaliteten kan gå till överdrift. Personalen 

kan bli så inställd på att de alltid måste hitta lösningen på kundens problem inom det egna 

företaget och hänvisar då inte kunden vidare till en annan apotekskedja, en apotekskedja som 

den anställde vet har den produkt som kunden egentligen söker. I de fall då den anställde får 

kunden att istället köpa en produkt som inte riktigt motsvarar dennes önskemål ger det en 

oseriös bild av Apoteket AB, vilket i slutändan blir mer negativt för företaget än om kunden 

hade blivit tipsad om ett företag som hade kunnat uppfylla dennes önskemål. Cim menar att 

det finns en fara med lojaliteten eftersom en lojal medarbetare kan vara beredd att ljuga eller 

överdriva för att vara lojal mot företaget. Man kan inte stå framför kunden och försvara 

företaget för saker som inte är försvarbara, i dessa fall är medarbetaren för lojal mot företaget 

och det anser Denise inte heller vara bra. Att vara lojal enbart för sin karriärs skull, att 

medarbetarens enda avsikt med den lojalitet denne ger till organisationen är att använda den 

för att gå vidare upp i organisationen, är även det en stor risk enligt Cim. Även Rosanas & 

Velilla (2003) anser att det finns en risk med att medarbetarens lojalitet gentemot företaget 

bottnar i att arbetstagaren själv har en fördel av den och att den då inte är äkta och byggd på 

en ärlig grund. Vi kan ur dessa resonemang angående risker med lojalitet utläsa att det finns 

två typer av lojalitet. En lojalitet som är bra, som grundar sig i bra och ärliga anledningar till 
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varför medarbetaren är lojal, och det finns en lojalitet som är dålig, som bygger på oärliga och 

själviska grunder.  

4.1.6 Omregleringen 

I och med den omreglering som skett då det statliga monopolet har upphört, med följden att 

nya aktörer har haft möjlighet att ta sig in på marknaden, ställde vi oss frågande till om detta 

påverkat våra respondenter gällande hur de ser på Apoteket AB, lojaliteten gentemot företaget 

samt hur de tänker om det nyuppkomna alternativet de har att byta arbetsgivare inom 

apoteksbranschen. För Anna och Denise har det varit en självklarhet att stanna kvar med 

Apoteket AB som arbetsgivare samtidigt som Bella och Cim övervägt alternativet att byta, 

främst för möjligheten att höja sin lön och av ren nyfikenhet för det okända som man inte vet 

någonting om. Nu, några år efter omregleringen, har dock de som tidigare övervägt 

alternativet att byta arbetsgivare ändrat sina uppfattningar och är nu fast beslutna att de vill 

stanna i Apoteket AB och de kan inte tänka sig att byta oavsett om lönen skulle vara högre 

hos någon annan. Detta ser vi är av lojalitet till Apoteket AB eftersom de delar företagets 

värderingar, de vill företaget det bästa och känner en tillhörighet till det som gör att de väljer 

att vara kvar. Alla respondenter är eniga om att Apoteket AB är det företag som de ser som 

mest seriöst gällande bland annat personalens utbildning, kundhanteringen samt hela det 

sortiment som erbjuds. De är alla fast beslutna om att de inte vill arbeta inom ett företag som 

har ett dåligt rykte eller som kan uppfattas som oseriöst. Det faktum att det ses som lättare att 

göra karriär inom Apoteket AB än inom övriga aktörer lyfts även av Anna som en anledning 

till att inte byta arbetsgivare.  

Att nya aktörer har etablerat sig på marknaden har enligt Denise bidragit till att det är 

viktigare med lojalitet idag och att lojalitet ökat gentemot arbetsgivaren. De aktiviteter som 

Apoteket AB har ordnat för sina anställda har till stor del bidragit till den ökade lojaliteten för 

företaget. Att medarbetarna känner sig uppmärksammade och även det att arbetsgivaren har 

kostat på event för medarbetarnas skull har skapat en större gemenskap inom företaget som 

även det bidragit till en ökad lojalitet och känslan av att de inte vill byta apotekskedja. Denise 

som arbetat inom företaget under en lång tid ser att lojaliteten har skiftat från att riktas mot det 

enskilda apoteket till att nu riktas mot Apoteket AB som helhet. Det har också lett till en 

tydligare profil, vilket enligt respondenterna gör det lättare att identifiera sig med företaget 

och dess värderingar. 

4.1.7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi se att de medarbetare som intervjuats i vår studie har en enad syn 

på vad lojalitet är och hur den yttrar sig, naturligtvis med några undantag. Det är enligt 

respondenterna viktigt för lojaliteten att man delar företagets värderingar och ställer upp för 

företaget i vått och torrt. Alla är överens om att tala illa om företaget och nedvärdera det inför 

utomstående är något som man som lojal medarbetare inte gör, vilket vi ser som 

respondenternas uppfattning om att lojalitet är att representera företaget, både i och utanför 

sin yrkesroll. Att på sin fritid dessutom alltid vända sig till det egna företaget är för 

respondenterna också lojalitet och kopplat till att representera och känna stolthet för företaget. 

För att kunna göra detta krävs det att man är överens med företagets mål och vision och kan 

identifiera sig med detta. Gör man inte det anser respondenterna att man bör lämna företaget 
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och detta ses inte som en illojal handling, snarare som en förebyggande åtgärd för att undvika 

att illojalitet uppstår. Några av respondenterna berättar att de har funderat på att byta 

arbetsgivare, av en nyfikenhet, men sedan valt att vara kvar vilket vi ser är av lojalitet till 

företaget.  

Alla respondenter känner att deras lojalitet har påverkats av omregleringen, främst på det sätt 

att de blivit mer säkra på att det är inom Apoteket AB de vill arbeta. Detta kan tydligt kopplas 

till att Apoteket AB fått lättare och blivit tvungna att profilera sig då andra aktörer kommit 

upp på marknaden. Det upplevs också att Apoteket AB nu arbetar mer aktivt för att stimulera 

medarbetarna vilket också påverkar våra respondenter i hur de idag ser sin arbetsgivare. Det 

är däremot inte helt klart för respondenterna hur de ska hantera den nya situationen då de 

ibland behöver hänvisa kunden till en konkurrent. Det finns delade uppfattningar om hur detta 

ska hanteras och hur detta påverkar lojaliteten. 

Respondenterna är eniga om att de förväntar sig någonting tillbaka för den lojalitet de ger 

Apoteket AB. Vad detta kan vara skiljer sig mellan respondenterna men grundförutsättningen 

är för alla att få sin lön. En av respondenterna poängterar att monetära belöningar är viktiga 

när denne har ställt upp på företaget. När det gäller lojalitet ser respondenterna också tydliga 

risker, att den blir överdriven vilket då drabbar kunden i första hand men också påverkar 

bilden av Apoteket AB på ett negativt sätt. De gör även en skillnad på bra och dålig lojalitet, 

då dålig lojalitet är självisk på det sätt att man är lojal för sin egen skull, för att klättra på 

karriärstegen och inte för företagets bästa. 

4.2 Regionchefen 

4.2.1 Lojalitet 

Enligt regionchefen som vi intervjuat i vår undersökning grundar sig lojaliteten mellan 

arbetsgivare och arbetstagare på det anställningskontrakt som finns mellan dem och 

medarbetaren är lojal om denne följer kontraktet. Detsamma gäller även motsatt håll där 

arbetsgivaren är lojal gentemot arbetstagaren genom att hålla sitt åtagande i avtalet. 

Regionchefen tycker inte att lojalitet är något som kan värderas eller att man som chef kan 

säga att någon medarbetare är mer lojal än en annan. Huvudsaken är att man är överens om 

vad som står i anställningskontraktet och att detta hålls. Genom att ha kontraktet som 

referensram för lojaliteten ser vi att Apoteket AB ser på lojalitet som något som har en tydlig 

gräns: man är lojal eller inte, antingen följer man avtalet och är lojal oavsett hur mycket eller 

lite mer man gör utöver det, eller så uppfyller man inte alla åtaganden i avtalet och då är man 

inte lojal. Det går då att göra en relativ snäv uppdelning mellan en lojal medarbetare och en 

medarbetare som inte är lojal. 

4.2.2 Handlingar 

De krav och förväntningar som Apoteket AB ställer på sina anställda är att följa det skrivna 

kontraktet, att ha ett lönsamhetsperspektiv, att vara professionell samt att vara lojal mot sin 

profession. Likt Follett (1920, citerad av Rosanas & Velilla 2003) menar regionchefen här att 

medarbetaren kan vara lojal mot sin profession vilket innebär att arbetstagaren genom sin 

yrkesroll ska veta vad som är rätt och fel, vad denne ska och inte ska göra. Vidare kan vi även 
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göra antagandet att regionchefen, genom att hänvisa till medarbetarens lojalitet till dess 

profession, anser att lojalitet inte behöver vara riktat mot en grupp eller en person. Ett verktyg 

Apoteket AB använder för att medarbetarna ska veta vad som förväntas av dem är målsamtal 

där arbetsgivare gemensamt med arbetstagare sätter upp mål för vad denne ska jobba för och 

det är enligt regionchefen detta målsamtal som till stor del ligger till grund för vad som är 

lojala handlingar, nämligen att jobba för måluppfyllelse. Det förväntas också att medarbetaren 

tar helhetsansvar för alla delar för att skapa ett helhetsgrepp där alla jobbar mot samma mål. 

De förväntningar Apoteket AB har på sin anställda måste matcha den belöning dessa får för 

att uppfylla förväntningarna. Däremot säger sig regionchefen särkoppla extra ordinära 

prestationer från lojalitet på det sätt att hon menar att belöning av dessa är en 

resultatstyrningsfråga snarare än en lojalitetsfråga.  

Att vara en lojal medarbetare är enligt regionchefen att följa det ovan nämnda kontraktet och 

följa de individuella målsättningar som upprättas i målsamtalen. Dessa målsättningar ska 

medarbetarna jobba efter för att öka kundnyttan och nå organisationens gemensamma mål. 

Det görs en stark koppling mellan lojalitet och att alltid se till företaget och kundens bästa, 

men medarbetarens personliga mål och drivkrafter är inte i lika stor utsträckning involverade i 

regionchefens syn på lojalitet. Medarbetarens egna mål är antingen av mindre värde eller så 

förutsätts dessa vara samma som organisationens. Vidare kan vi även se att lojaliteten är 

direkt kopplad till kundnyttan. Genom att lojalitet är förenat med strävan efter att uppnå 

organisationens mål, som är ökad kundnytta, så är lojaliteten ett verktyg för att uppnå detta. 

Det är alltså återigen inte för medarbetarens skull ledningen strävar efter hög lojalitet utan för 

organisationens skull. 

En viktig del av lojaliteten förutom det ingångna avtalet, vilket även Randall (1987) 

framhåller, är att medarbetarna delar organisationens värderingar och målsättningar. En lojal 

medarbetares målsättningar och värderingar ska vara desamma som organisationens vilket 

innebär att arbetstagaren, för att kunna vara lojal, behöver ge efter på sina egna mål och 

värderingar om dessa inte redan från början överensstämde med organisationens. 

Regionchefen menar att man annars bör söka sig till annat jobb eftersom Apoteket AB vill ha 

medarbetare som har valt att arbeta hos dem vilket de anser öka lojaliteten eftersom de delade 

värderingarna är förutsättning för den genuina lojaliteten man eftersöker i organisationen. För 

regionchefen är lojalitet en trogenhet och en övertygelse om att det företaget gör är bra och att 

de värderingar organisationen står för är rätt och det är just därför man vill arbeta på Apoteket 

AB. Viljan att jobba är enligt henne viktig för lojaliteten. 

Förutom att dela Apoteket AB:s värderingar är det enligt regionchefen viktigt med tillit och 

tilltro till organisationen och helhetsgreppet, det vill säga att man som medarbetare känner 

tillit till att alla arbetar för samma mål och tilltro att alla hjälps åt för att uppnå detta. Hon 

ställer sig frågande till hur ska man kunna vara lojal om man inte känner tillit till den 

organisation man ska vara lojal mot? Detta är viktigt inte minst för kundmötet, att man känner 

tillit till de stödfunktioner som ska hjälpa medarbetaren i kundmötet och att de produkter som 

säljs är av god kvalitet och kvalitetsgranskade på ett sätt som medarbetaren kan lita på. Ur 

detta kan vi utläsa att regionchefen vill och anser att arbetstagaren är i behov av att veta att de 

produkter de säljer är bra och att dessa kan tillfredsställa kundens behov. Vidare kan det även 
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visa på att hon vill att medarbetaren ska känna en stolthet över de produkter som denne säljer 

och därmed en stolthet till organisationen, att det företag denne arbetar på är bra och att de har 

produkter som är till hjälp för kunden. Här ser regionchefen sitt eget och alla andra chefers 

ansvar att upprätthålla denna tillit och skapa förutsättningar för medarbetarna att vara lojala 

och föregå med gott exempel. ”Att leva som man lär” är ett uttryck hon använder och med det 

menar hon att de värderingar som Apoteket AB säger sig stå för måste bottna i ledarskapet för 

att det ska vara trovärdigt och genomsyra hela organisationen. Viktigt för lojaliteten är att ha 

tillit till hela kedjan eftersom lojalitet inte kan finnas till ett företag där man som medarbetare 

känner sig lurad eller besviken. Lojalitet är enligt regionchefen att se till helheten, att hjälpa 

varandra och att anpassa sig till situationen. Det är viktigt för Apoteket AB att medarbetarna 

inte bara har lojalitet mot sin egen del av kedjan utan kan se till helheten och tänker på de 

andra delarna. Genom att se till hela organisationen är man lojal mot den eftersom man då 

strävar mot organisationens gemensamma mål.  

4.2.3 Enkel- dubbelriktad 

Vad man som anställd kan förvänta sig av Apoteket AB är beroende av vad man ger till 

företaget och input och output är stark sammankopplat enligt regionchefen, vilket även är vad 

Powers (2000) menar med självisk lojalitet. Apoteket AB ger dock enligt henne alla anställda 

vad som kallas ”basnivå” för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Det medarbetarna kan 

förvänta sig att få tillbaka för sin lojalitet framkommer i det anställningskontrakt som 

arbetsgivaren och arbetstagaren ingått. I detta avtal ingår en affärsmässighet och en 

lönsamhetssyn som ryms inom ramen för den vision Apoteket AB har, nämligen ”ett liv i 

hälsa”. 

Tydligheten i det här avtalet är viktig för lojaliteten eftersom det ligger till grund för vilka 

förväntningar respektive part har på varandra i den ingångna relationen. Dessa förväntningar 

är individuella och utarbetas mellan ledningen och den enskilde anställde. Detta medför att 

arbetstagarnas avtal kan se väldigt olika ut och de kan i hög grad påverkas av vad 

medarbetaren vill att de ska innehålla, dock måste detta även vara någonting som 

arbetsgivaren anser rimligt. De förväntningarna som regionchefen upplever att medarbetarna 

har gentemot dem som arbetsgivare bygger till viss del på varför man arbetar på Apoteket 

AB, vilket även Meyer & Allen (1991, refererad i Meyer & Allen, 1993) menar påverkar 

lojaliteten. Regionchefen ger exempel på anledningar till att man jobbar: som lön, personlig 

utveckling, av plikt och menar på att detta påverkar vilka förväntningar man kan ha på sin 

arbetsgivare. Genomgående uttrycks lojalitet av regionchefen som något som är mycket 

individuellt för varje medarbetare och något som denne kommer överens om med sin chef. 

Detta eftersom lojaliteten, som tidigare nämnts, grundar sig i anställningskontraktet och de 

åtaganden och förpliktelser medarbetaren förbinder sig till genom detta. Lojalitet till Apoteket 

AB från en medarbetare är därför inte detsamma som från en annan, vilket medför att det inte 

precist går att framhålla vad som är lojalitet eftersom det varierar från person till person. Det 

har blivit viktigare sedan omregleringen att ha en transparens i relationen mellan Apoteket AB 

som arbetsgivare och medarbetarna, där man är öppen med vad man förväntar sig att få och 

förväntas ge. Genom att vara tydliga och öppna med dessa förväntningar menar regionchefen 

att förutsättningar för den lojalitet som Apoteket AB eftersträvar finns. 
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4.2.4 Tid 

Regionchefen menar vidare att lojalitet inte kan kopplas till tid, vilket däremot är en koppling 

som både Powers (2000) och Laabs (1996) gjort. Regionchefen framhåller att lojaliteten kan 

vara mycket stark efter en kort tid men det betyder inte heller att bara för att en medarbetare 

har jobbat länge i organisationen så är denne automatiskt lojal utan det är någonting som är 

mycket mer individuellt. Powers (2000) menar att lojalitet är sammankopplad med 

förtroendebyggande vilket här stärker regionchefens resonemang. Ett förtroende kan 

uppkomma omedelbart i en relation och det kan även växa sig starkare över tid, men det krävs 

att en part känner att den andre har de rätta förutsättningarna för att denna känsla ska kunna 

uppkomma. Laabs (1996) liknelse mellan lojalitet och dejting, om att lojalitet är kortvarig och 

utan långsiktiga åtaganden, är inte här möjlig att göra eftersom arbetsgivaren vill ha 

långvariga relationer med de bästa medarbetarna vilket då kräver att medarbetaren kan utlova 

lojalitet även på lång sikt, genom dessa långsiktiga åtaganden. Regionchefen återkommer 

gång på gång till avtalet, det kontrakt man som arbetsgivare och arbetstagare skriver och om 

det är efter det som lojaliteten avgörs ser vi att lojalitet är något som kan uppkomma snabbt, 

genom att helt enkelt hålla sig till kontraktet. På samma sätt är då lojalitet någonting som fort 

kan övergå till illojalitet, genom att medarbetaren bryter detta anställningsavtal. 

4.2.5 Risker 

Regionchefen ser risker med lojalitet till företaget om lojaliteten inte är genuin och äkta. Hon 

gör skillnad på äkta och falsk lojalitet där den falska lojaliteten liknas vid en mask 

medarbetaren har på sig, då medarbetaren upplevs lojal genom att exempelvis utge sig för att 

vara någonting och kunna saker som denne egentligen inte är/kan. Vi kan även koppla den 

falska lojaliteten regionchefen framhåller till McGuinness (1998) resonemang om att lojalitet 

kan vara alltför influerad av ett grupptänkande och en lojalitet gentemot gruppens egna mål, 

vilka i vissa fall inte är desamma som organisationens. Då kan den falska lojaliteten 

uppkomma, antingen medvetet eller omedvetet, om medarbetaren inte kan skilja på 

organisationens egentliga mål och gruppens egenuppsatta mål. Cheferna har enligt 

regionchefen ett ansvar att avgöra huruvida den lojalitet man ser är genuin eller en maskering 

av någonting annat. Att som medarbetare tro att lojalitet betyder att alltid hålla med och inte 

ifrågasätta är också en risk som hon vill uppmärksamma, eftersom det där kan gömma sig en 

illojalitet som uppkommer av besvikelse för vad man förväntat sig få tillbaka för sin 

arbetsinsats och sin lojalitet. Den genuina lojaliteten och tilliten är viktig för regionchefen och 

intressant är att man trots det bygger så mycket av sin lojalitet på ett kontrakt, ett avtal, som 

inte förutsätter en genuin lojalitet utan endast en underskrift. 

4.2.6 Omregleringen 

Regionchefen upplever inte att omregleringen har påverkat hur Apoteket AB ser på och 

jobbar med lojalitet. Snarare är det tidens gång, som påverkar alla företag, som ställer 

företaget inför nya utmaningar. Däremot ser hon en viss skillnad gentemot andra företag 

eftersom Apoteket AB har en lång historia av att vara ett monopol och den enda aktören inom 

apoteksbranschen. De är nya för den öppna marknaden vilket gör att de ligger efter i den 

utvecklingen och erfarenheten, men kan inte annars se att det skulle vara en större skillnad 

mellan Apoteket AB och andra företag i icke monopolistiska branscher. 



  26 

 

När det gäller den ökade arbetskraftsrotationen som har uppkommit till följd av 

omregleringen och hur man hanterar konkurrensen om arbetskraften menar regionchefen att 

det är väsentligt att veta varför medarbetarna slutar. Vad som är kort respektive lång tid 

förändras och detta återspeglas i hur arbetsmarknaden rör sig. I den situation Apoteket AB 

befinner sig i just nu, med nya aktörer som dyker upp på marknaden, ser hon att det finns en 

nyfikenhet att testa de nya aktörerna, men ser inte det som brist på medarbetarnas lojalitet 

eller tecken på illojalitet. Hon kopplar inte ihop lojalitet med att stanna kvar i organisationen 

och resonerar att vissa medarbetare kan man inte ha kvar, även om de är lojala, eftersom det 

de förväntar sig inte matchar med vad Apoteket AB kan ge. Vidare berättar regionchefen att 

de har haft medarbetare som har slutat hos dem efter omregleringen, men att dessa 

medarbetare inte anses mindre lojala för det. Det handlar enligt henne om hur dessa 

medarbetare har slutat och vilka orsakerna för det har varit. 

4.2.7 Sammanfattning 

Regionchefen grundar till största del sin syn på lojalitet i det anställningskontrakt som skrivs 

när medarbetaren anställs och denna uppfattning genomsyrar hennes resonemang. Hon menar 

att vad Apoteket AB förväntar sig av medarbetarna och vad dessa kan förvänta sig att få 

tillbaka framkommer av kontraktet och är därför individuellt utarbetade. Huruvida en 

medarbetare är mer eller mindre lojal är för regionchefen inte väsentligt eller ens mätbart, 

vilket är en inställning som gör det intressant att fråga sig hur man då som ledning motiverar 

sina anställda att vara lojala. Man utgår således tydligt från anställningskontraktet, där 

medarbetarna antingen är lojala, eller inte. Lojalitet är för regionchefen inte starkt kopplat 

med tid eftersom hon inte ser att exempelvis en medarbetare som jobbat länge nödvändigtvis 

är mer lojal än någon som jobbat kort tid inom företaget. Lojalitet kan enligt henne 

uppkomma snabbt men kan också ta längre tid att bygga upp. För att vara en lojal medarbetare 

ska man, förutom följa det skrivna anställningskontraktet, se till helheten och alltid arbeta för 

verksamhetens alla delar, inte bara den lilla del där man är verksam. 

Att alla inte passar att arbeta inom Apoteket AB är också en slutsats regionchefen drar och 

hon menar då är att om man inte delar de värderingar och målsättningar som företaget har så 

bör man söka sig till något annat företag, vilket betyder att gemensamma mål och delade 

värderingar är viktigt för att ha lojala och bra medarbetare. Att avsluta sin anställning ser 

regionchefen inte som en illojal handling och anser vidare att stanna kvar i sig inte är starkt 

knutet med lojalitet, det är varför man stannar eller går som avgör om det är lojalitet eller inte. 

Regionchefen menar att det finns en risk att lojaliteten är falsk, att det är en mask, som inte är 

genuin och äkta och att detta kan bero på en besvikelse och missuppfattning av de 

förväntningar som finns från båda parter. Tillit till helheten och att man som medarbetare inte 

känner sig sviken eller lurad av sin arbetsgivare är enligt henne också väldigt viktigt, hon 

menar att det är svårt att känna lojalitet annars. Detta för att det ska finnas en stolthet för 

företaget som gör lojaliteten äkta och genuin. 
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4.3 Apotekschefen 

4.3.1 Lojalitet 

För apotekschefen på Kungsmyntan är lojalitet att medarbetarna delar Apoteket AB:s 

framtidsvision och att dessa också jobbar mot den. Att dela visionerna och de ledord som 

företaget arbetar utefter är lojalitet, men det är också ett krav hon ställer på sina anställda för 

att vara goda medarbetare. Apotekschefen ser lojalitet som en grundförutsättning för 

anställningen och att det saknas förutsättning för en lyckad anställning om inte lojalitet mellan 

arbetsgivare och anställd finns. Däremot är det enligt apotekschefen viktigt att lojaliteten inte 

är påtvingad utan något som kommer från medarbetaren själv och att den är innerlig. Detta 

gör man genom att få medarbetarna att känna en stolthet för sin arbetsplats och över att jobba 

just inom Apoteket AB. För att vara lojal förväntas det också att man som anställd gör det lilla 

extra och inte bara gör det de är skyldiga till, som hon uttrycker det. Lojalitet handlar enligt 

apotekschefen om att jobba för den gemensamma verksamheten, att se till helheten och att 

aktivt jobba för att driva utvecklingen av företaget framåt, genom att bidra med idéer och 

tankar för att förbättra företaget. 

Lojalitet bygger på anställningsavtalet som ingås när anställningen inleds och hon anser att 

när man skrivit på avtalet så har man dessutom skrivit på att vara lojal mot företaget. Det 

finns en paradox i att lojaliteten så starkt knyts vid anställningsavtalet men samtidigt ska 

byggas på en gemensam vision och inte vara påtvingad och innerlig. Alla tre av Meyer & 

Allens komponenter fylls i detta något motsägelsefulla resonemang som apotekschefen för. 

Komponenten normativ visar sig genom de krav hon ställer på medarbetarna för att vara goda 

sådana, det vill säga att dela visionen och arbeta efter ledorden. Komponenten varaktig yttrar 

sig genom att mycket av lojaliteten bygger på det anställningskontraktet som, dock frivilligt, 

skrivs är tvingande inom ramen för de villkor som sätts för anställningen. Samtidigt med 

dessa två komponenter verkar den tredje, den känslobundna genom att det från 

apotekschefens sida anses viktigt att lojaliteten är genuin och bygger på en vilja från 

medarbetaren att vara lojal. Dessa tre komponenter är inte uteslutande varandra, men detta 

visar på en mångfacetterad och komplex syn på vad lojalitet är och hur man arbetar med den. 

I många av apotekschefens resonemang kring lojalitet är kunden viktig, där lojaliteten från 

medarbetarna visar sig i nöjda kunder. Vi återkommer till dessa resonemang i senare stycken 

men det kan tänkas att på grund av sin närhet till kunderna ute i butiken och hennes ansvar 

som apotekschef så är det av vikt att lojaliteten från medarbetarna visar sig hos kunderna och 

att dessa är i centrum för hennes uppmärksamhet. 

4.3.2 Handlingar 

De handlingar som apotekschefen för Kungsmyntan uppger vara lojalitet är till största del 

knutet till att hålla en god bild av företaget utåt mot kunderna och stå upp för företaget när 

negativa åsikter och klagomål yttras, både när den anställde är i sin arbetsroll under arbetstid 

men även på sin fritid. Mer specifikt handlar detta om att medarbetarna inte ska prata illa om 

företaget och försvara det i diskussioner med andra utanför Apoteket AB. Även om en 

medarbetare har en åsikt om företaget som inte är positiv, eller har någonting negativt att säga 

om Apoteket AB, ska denna inte visas ut mot kund eller mot andra människor i personens 

omgivning, utan detta är någonting medarbetaren bör hålla inom sig. Vidare menar 
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apotekschefen att lojalitet även är att medarbetaren ska vara villig att ställa upp för företaget 

när det behövs utanför det som står i det ingångna avtalet. Hon tar exempel med övertid när 

en medarbetare ombes arbeta en dag som denne egentligen skulle varit ledig på, om 

exempelvis en kollega är hemma sjuk och att denne då ställer upp och jobbar, är för henne 

lojalitet. Vi ser här att en stor del av lojaliteten alltså ligger i att göra det lilla extra, det som 

inte står i kontraktet, vilket huruvida detta kommunicerats ut till medarbetarna är intressant. 

Vad som står i anställningskontraktet är enkelt för medarbetarna att vara medvetna om, men 

det som förväntas ytterligare av en lojal medarbetare är svårare om detta inte förmedlas på 

något sätt. Till skillnad från regionchefen finns det här en uppfattning om att outtalade 

förväntningar på medarbetarna är kopplade till hur lojal de är, vilket är intressant ur ett 

styrningsperspektiv. Apotekschefen menar att lojalitet som går utanför anställningsavtalets 

ramar självklart ska ersättas i form av pengar, det vill säga lön eller tid. Däremot ska det enligt 

apotekschefen räcka med den ordinarie lönen medarbetaren får då hon motsätter sig 

kopplingen mellan lön och lojalitet. Hon menar alltså att lojaliteten är kopplat till 

anställningen, det uppdrag man har och vi ser att hon återigen kopplar lojaliteten till det 

anställningskontrakt som upprättas, där avtalet i sig är grund för lojaliteten. 

Det som mer framkommit från vår intervju med apotekschefen är att hon ser sin egen och sina 

medarbetares roll i företaget som representanter för Apoteket AB. Denna roll är inte 

begränsad till den tid den anställde är på sin arbetsplats utan förväntas även gälla på dennes 

fritid. Det som apotekschefen specifikt tänker på är det som ovan nämnts, som att inte prata 

illa om företaget i exempelvis närvaro av vänner och att ha en positiv attityd gentemot 

företaget utåt. Det förväntas alltså att medarbetarna även under sin fritid, i sin privata roll, är 

representanter för företaget och handlar utifrån dennes bästa. Detta betyder att medarbetarna 

inte bara ska handla i företagets bästa utan även känna sig som en del av den, vilket vi kopplar 

till den identifiering som bland andra Simon (1947, 1964) beskriver. Individen sätter enligt 

honom sin organisation och dennes bästa i första hand, eftersom medarbetaren anser att 

organisationen står för bra värderingar och gör nytta. Apotekschefen uttrycker sig som att de 

anställda ska ställa upp på företagets visioner och mål och det tyder på en syn som går i strid 

mot Simons, som menar att lojalitet bygger på delade mål och inte bara ett accepterande av 

företagets mål. 

Inom Apoteket AB finns det ingen skriven policy eller krav på att medarbetarna alltid ska 

finna lösningen på kundens problem inom det egna företaget, utan det finns tvärtom en 

gemensam policy för branschen att man söker hjälp från andra apotek om det inte går att finna 

lösningen i det egna. Det vill säga att finns inte varan som kunden söker i lager, eller om den 

inte tillhör Apoteket AB:s sortiment, finns det inga restriktioner för att medarbetaren kan 

hänvisa kunden vidare till en annan apotekskedja som har den eftersökta produkten. Enligt 

apotekschefen tar de ändå för det mesta som en första åtgärd att kontakta övriga apotek inom 

Apoteket AB, men om inte heller någon av dem har varan är det inga problem att hänvisa 

kunden vidare till annat företag. Det här är till följd av den förändrade konkurrenssituationen, 

eftersom detta är en problematik man tidigare inte har behövt handskats med när det inte 

fanns andra apotek att hänvisa till. Trots det anses det, från apotekschefens sida, inte som brist 

på lojalitet gentemot företaget att hänvisa kunden till andra kedjor om det gynnar kunden. En 
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lojalitet till kunden, att medarbetaren gör sitt yttersta för denne, går därmed före den direkta 

lojaliteten till sin arbetsgivare. 

Likt en av medarbetarna från apoteket Kungsmyntan som vi intervjuade framhåller 

apotekschefen att det är viktigt att medarbetarna känner en stolthet för det företag de arbetar 

på. De ska även känna en stolthet över att de produkter som finns i sortimentet, som finns i 

egenvårdsavdelningen, är bra och produkter som de kan och vill sälja till kunden. Utan 

kunskap om produkterna och om vad de kan åstadkomma är det svårt, eller rent av en 

omöjlighet, att framstå som en trovärdig säljare gentemot kund. Genom att vara stolt över sin 

arbetsplats och de produkter man säljer till kunderna är man också lojal mot företaget och den 

lojaliteten bygger därmed på en inre övertygelse om att det företaget står för är rätt och riktigt. 

Apotekschefen menar att denna stolthet har förändrats efter omregleringen eftersom företaget 

nu har lättare att profilera sig och vara tydliga med sina värderingar ut mot kund och mot sina 

medarbetare, vilket gör det lättare för medarbetarna att kunna identifiera sig och känna 

stolthet för företaget. Det här resonemanget och upplevelsen av omregleringen visar, i linje 

med Simons tankegångar, på en medvetenhet från apotekschefens sida av vikten av att 

medarbetarna kan dela sina värderingar och känna igen sig i företagets profil och därmed 

känna sig stolta över att arbeta inom just Apoteket AB. 

4.3.3 Enkel- dubbelriktad 

Apotekschefen menar att anställningen i sig ska vara skäl nog för medarbetarna att vara lojala 

mot företaget. Medarbetarna bör därför inte förvänta sig att få tillbaka någonting utöver att de 

har sitt jobb och får sin lön som utbyte för den lojalitet de ger. Lojalitet är därmed någonting 

som man från ledningen sida förväntar sig av medarbetarna endast genom införande av 

anställningskontraktet och enligt apotekschefen ingenting som de ska behöva be om. I samma 

stund som anställningskontraktet signeras förbinder sig medarbetaren att vara lojal mot 

företaget och att uppfylla kontraktets innehåll. Eftersom lojaliteten är kopplat till detta 

kontrakt förväntas det och ses som en självklarhet att medarbetarna ska ge det till företaget 

och är därmed ingenting som hon anser vara kopplat till lön eller andra belöningar. Däremot 

ska medarbetarna belönas för goda insatser, men detta ser inte apotekschefen är kopplat till 

lojalitet utan snarare för att underhålla medarbetarna så de fortsätter prestera sitt yttersta. 

Apotekschefen ser alltså, till skillnad från hur Powers resonerar om osjälvisk kontra självisk 

lojalitet, att lojaliteten inte belönas genom den lön som ges eftersom lönen inte är kopplad till 

lojaliteten, men ytterligare lojalitet utöver det som anställningskontraktet kräver att 

medarbetaren gör bör belönas genom ersättning av tid eller pengar. Tänkvärt är här hur 

ledningen då ska motivera medarbetarna att vara lojala enligt anställningsavtalet när den enda 

följden består av åtgärder om detta avtal bryts genom illojalitet. Förenar vi Powers och 

apotekschefens syn på dubbelriktad lojalitet kan vi se att apotekschefen ser medarbetarnas 

lojalitet som osjälvisk inom ramen för anställningen men lojaliteten utöver detta är självisk 

eftersom detta, enligt apotekschefen kräver ersättning. 

4.3.4 Tid 

Vad det gäller huruvida lojalitet uppkommer omedelbart eller något som måste byggas upp 

under tid anser apotekschefen att det kan beror på dels vilken befattning man har men är 

också kopplat till personlighet. Intressant är att hon trots synen på att det kan skilja sig 



  30 

 

beroende på dessa variabler och dessutom anser att ömsesidig lojalitet måste byggas upp 

under längre tid uppger att lojalitet från medarbetarna är någonting som hon förväntar sig från 

första dagen som anställd inom Apoteket AB. Hon gör också skillnad på om medarbetarna har 

arbetat länge inom företaget eller är nyanställda, då hon menar att en nyanställd möjligen 

tänker mer på sin lojalitet mot företaget, för att det är viktigare tidigt i anställningen än för 

någon som arbetat länge och möjligtvis blivit mer bekväm i sin roll. Hon ser det inte heller 

som självklart att en medarbetare som jobbat länge i företaget är mer lojal än en nyanställd. 

Apotekschefen inte bara tror utan förväntar sig att lojalitet från medarbetarna uppstår vid 

skrivandet av anställningskontraktet, men med stöd av hennes diskussion ovan ser vi att den 

lojaliteten endast kan vara ytlig och i form av handlingar då vi tolkar att det finns en annan 

lojalitet som hon beskriver som något som byggs upp och som kan variera beroende på 

exempelvis hur man är som person. Dessa tankegångar om att lojaliteten uppkommer snabbt 

och förseglas med anställningskontraktet och därmed snabbt kan brytas när anställningen 

upphör, kan med Laabs ögon liknas vid dejting och är enligt henne inte ovanligt och något 

oundvikligt. Apotekschefen anser alltså att lojalitet från medarbetarna ska uppkomma på en 

gång, men säger också att den ömsesidiga lojaliteten nog kan ta lite längre tid, vilket i så fall 

inkluderar lojaliteten från företaget mot medarbetarna. 

4.3.5 Risker 

Apotekschefen på Kungsmyntan säger sig inte se några risker med lojalitet och därmed inga 

risker med lojala medarbetare. Däremot finns det enligt henne en möjlig negativ effekt i att 

lojaliteten kan begränsa medarbetaren genom att denne stannar kvar inom företaget och inte 

vidgar sina vyer och att det då finns en risk att bli allt för hemmablind och snäv i 

tankegångarna. Denna negativa effekt är till synes inte stor nog för att apotekschefen ska se 

lojalitet som riskabelt och den är även starkt kopplat till monopolsituationen då det inte fanns 

möjlighet att byta arbetsgivare och därmed vidga sina vyer. När detta nu förändrats säger sig 

apotekschefen ha svårt att se några negativa effekter alls. Senare under intervjun återkommer 

hon till fördelen med att röra på sig och då inte bara genom att byta arbetsgivare utan även att 

inom företaget byta arbetsuppgifter och yrkesroller för att få nya perspektiv och en känsla för 

helheten av företaget. Risken finns alltså kvar även efter omregleringen med medarbetare som 

stannar för länge i samma yrkesroll och företag. Apotekschefen är därmed inne på samma 

spår som McGuinness, nämligen att en stagnerad arbetskraft till följd av lojalitet är dålig 

lojalitet för företaget och gynnar inte utvecklingen, även om denna lojalitet ges från 

medarbetarna av välvilja. 

4.3.6 Omregleringen 

Omregleringen har påverkat de anställda på det sätt att de nu är mer medvetna om var de 

arbetar, att de är anställda på Apoteket AB. Apoteket AB:s profil har enligt apotekschefen 

stärkts till följd av omregleringen och detta har haft en positiv inverkan på medarbetarna och 

deras lojalitet gentemot företaget. I och med den förändrade arbetsmarknaden har ett flertal 

medarbetare valt att ta anställning hos ett apotek som inte tillhör Apoteket AB. Apotekschefen 

ser detta som att medarbetarna då får med sig erfarenheter till det fortsatta yrkeslivet, positiva 

som negativa, vilka kan användas till att utveckla verksamheten om de efter en tid väljer att 
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återvända till ett apotek tillhörande Apoteket AB, vilket enligt apotekschefen inte varit 

ovanligt. 

Det är enligt apotekschefen även så att lojaliteten har blivit viktigare efter omregleringen, av 

just den anledningen att man som medarbetare har börjat reflektera kring sin arbetssituation 

och sin arbetsplats. Mycket av den stolthet som hon pratar om menar hon att omregleringen är 

en bidragande orsak till. Hotet utifrån, det vill säga konkurrenterna, ökar gemenskapen och 

stärker lojaliteten hos de som stannar kvar. 

4.3.7 Sammanfattning 

För apotekschefen är lojalitet grundläggande för anställningen, att dela visionerna och målen. 

Lojalitet är också att göra det lilla extra, inte bara det som medarbetarna enligt avtalet är 

skyldiga till att göra och detta ska också vara av vilja, komma inifrån och inte vara påtvingad. 

Denna lojalitet ska kompenseras men hon säger sig inte se monetära belöningar som kopplat 

till lojalitet, utan lojaliteten är snarare kopplad till det uppdrag man har och sin anställning. 

Det är enligt apotekschefen lojalt att stå upp för företaget och försvara det och inte prata på ett 

negativt sätt om det, även på sin fritid, som representanter för Apoteket AB. Att vara stolt 

över företaget och dess produkter är förutsättningar för lojalitet och det bygger på en inre 

övertygelse om att det företaget gör är bra. Det anses däremot av apotekschefen inte som 

illojalt att hänvisa kunder till konkurrenter, om detta krävs för att uppfylla kundens behov. 

Hon gör därmed en stark koppling mellan att verka för kundens nöjdhet till att vara lojal mot 

Apoteket AB. 

Apotekschefen anser att medarbetarna inte bör förvänta sig någon ytterligare belöning för sin 

lojalitet förutom det som överenskommits i anställningsavtalet eftersom uppdraget ska vara 

anledning nog till att vara lojal. Den belöning som ges ser apotekschefen som belöning för bra 

prestationer snarare än belöning för den lojalitet medarbetarna ger. Apotekschefen förväntar 

sig lojalitet från medarbetarna från och med att anställningskontraktet skrivs under och menar 

därmed att detta kan, och ska, uppkomma snabbt men menar samtidigt att ömsesidig lojalitet 

behöver längre tid för att byggas upp. 

De risker apotekschefen ser med lojalitet är mycket begränsade och yttrar sig i att 

medarbetaren genom att vara kvar för länge på sin arbetsplats och blir hemmablind eftersom 

denne inte vidgar sina vyer. En allt för lojal medarbetare blir alltså något negativt för företaget 

ur den aspekten, även om lojaliteten är av godo. 

Omregleringen har enligt apotekschefen haft en positiv påverkan på lojaliteten på det sätt att 

man både från medarbetare och ledning blivit tydligare med sin profil och medarbetarna 

reflekterar över sin arbetssituation som då gör att de omprövar sin lojalitet. Dessutom menar 

hon att den starkare profilen och ”hotet utifrån” har gjort att stoltheten och gemenskapen ökat. 
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5 Jämförande analys 
I den här delen av arbetet frångår vi de tidigare använda begreppen och lyfter istället fram och 

diskuterar intressanta likheter och olikheter som framkommit av intervjuerna. Fortsättningsvis 

kommer de två ledningsnivåerna, regionchef och apotekschef, att benämnas som ledning om 

inte annat anges. Medarbetarna är även i fortsättningen de fyra som intervjuats. Den 

jämförande analysen kommer till uttryck i vår andra analysmodell. 

 

5.1 Anställningskontraktet  

Ledningen hänvisar lojaliteten till anställningskontraktet och menar att medarbetaren är lojal 

om denne följer kontraktet och de åtaganden detta innebär. Detta menar vi gör det väldigt 

enkelt för ledningen att avgöra om en medarbetare är lojal eller inte, bara genom att jämföra 

kontraktet med medarbetarens prestationer för att på så sätt se om dessa överensstämmer. Vi 

ställer oss här frågande till vilken sorts lojalitet ett kontraktsskrivande ger. Är det verkligen 

den genuina lojalitet som ledningen säger sig eftersöka? För att medarbetaren ska kunna få sin 

anställning krävs det att denne skriver under kontraktet, vilket kan göras även om 

medarbetaren inte håller med om allt som står i det. Vi menar då att det kan finnas en risk 

med att genom att enbart hänvisa lojaliteten till anställningskontraktet locka fram den falska 

lojaliteten: att medarbetaren följer kontraktet men ändå inte känner ett känslomässigt band till 

organisationen. Ledningen gör det lätt för medarbetaren att vara lojal mot företaget eftersom 

anställningskontraktets innehåll kan ses som självklart för medarbetaren att utföra. Det finns 

därmed inga incitament för medarbetaren att utföra någonting utöver dennes grundläggande 

arbetsuppgifter om detta inte värderas och leder till en positiv utkomst för medarbetaren. 

Såväl Powers (2000) teori om matchning av input och output som medarbetarnas och 

ledningens resonemang stärker denna frågeställning då de alla menar att det som ges till 

företaget av medarbetarna ska matcha det dessa återfår. Det ska vara en rättvis utbytesrelation 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Man är från ledningen sida tydliga med att den 

kompensation som ges vid exempelvis övertid är kompensation för extraarbetet, inte för 

lojaliteten att medarbetaren ställer upp. Eftersom det ur ledningens perspektiv dessutom inte 

är möjligt att mäta och värdera lojalitet ser vi det inte som möjligt att för dem att belöna det.  

Ur medarbetarnas resonemang om lojalitet kan vi däremot inte utläsa att de i samma grad 

kopplar ihop lojalitet med det kontrakt de undertecknat. De framhåller snarare att lojalitet är 
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kopplat till att inte prata illa om företaget, att de ska bidra till att omgivningen får en bra och 

positiv bild av företaget samt att ställa upp för företaget, som att arbeta extra då en 

medarbetare är sjuk. Medarbetarna anser att de vill ha belöningar för att fortsätta vara lojala 

mot företaget vilket alltså skiljer sig från ledningens åsikter som diskuterades ovan. Att 

ledningen sammankopplar belöning med prestationer och att medarbetarna snarare gör en 

direkt koppling mellan belöning och lojalitet tycker vi är värt att uppmärksamma. De här olika 

uppfattningarna ser vi bland annat grundar sig i att anställningskontraktet har olika stor 

betydelse för medarbetarna respektive ledningen. Ledningen har avtalet som grund och 

lojaliteten kompenseras genom de villkor som ledningen genom avtalet åtagit sig. Det som 

ges utöver det är riktat för att öka prestationerna och stimulera till bättre medarbetare. 

Medarbetarna som inte lägger lika mycket vikt vid just anställningskontraktet ser de 

prestationer de gör som lojalitet och vill därför bli belönade för lojaliteten. En risk är att 

medarbetarna kan känna att deras lojalitet inte belönas tillräckligt och att missnöjet då 

kommer till uttryck i en bristande lojalitet. Detta samtidigt som ledningen tycker att 

medarbetarens lojalitet ska inrymmas i dess åtagande genom anställningskontraktet och 

därmed inte bör belönas ytterligare. Dessa skilda synsätt kan sammanlänkas genom 

kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Genom att berätta för varandra hur de 

ser på frågan om belöning, och komma fram till en gemensam ståndpunkt kan risken att 

lojaliteten minskar till följd av missnöje förebyggas. 

Det rådde eniga uppfattningar om att det kan variera huruvida lojalitet är någonting som 

uppkommer omedelbart eller om det växer fram över tid. Både ledningen och medarbetarna 

anser att om lojaliteten ska vara innerlig och känslobunden måste den växa över tid. 

Ledningen anser inte att det finns någon stark koppling mellan lojaliteten och anställningstid 

då en medarbetare som arbetat inom företaget en kortare tid kan vara mer lojal än en annan 

som arbetat en längre. Dock kan vi se att eftersom ledningen sammankopplar uppkomsten av 

lojalitet med signering av anställningskontraktet är detta någonting som förväntas uppstå 

snabbt. Detta ser vi är motsägelsefullt eftersom ledningen säger sig eftersöka en genuin 

lojalitet. Denna genuina lojalitet kan enligt ledningens tidigare resonemang inte uppstå så 

snabbt. Enligt oss godtar därmed ledningen till en början en falsk lojalitet i vilken 

medarbetaren inte är känslomässigt involverad men presterar vad som förväntas av denne. 

Efterhand förväntas detta övergå till en genuin lojalitet. 

5.2 Förväntningar 

Vad medarbetaren ska få tillbaka för den lojalitet denne ger till företaget är någonting vi såg 

variera. Ledningen menar att input och output är starkt sammankopplade och vad 

medarbetaren ska få tillbaka är beroende av vad medarbetaren har tillfört företaget. Vidare 

anser ledningen att lojalitet inte ska kompenseras på annat sätt än att medarbetaren har sitt 

arbete och får sin lön varje månad. De prestationer som utförs utöver det som förväntas av 

medarbetaren, som att arbeta extra, ska självfallet kompenseras. Kompensationen är dock inte 

kopplad till lojaliteten i sig utan syftar snarare på den extra prestationen som medarbetaren 

utfört. Medarbetarna menar däremot att den lojalitet de ger till företaget bör förutom 

kompensationen för det utförda arbetet uppmärksammas, som i monetära belöningar eller bara 

genom uppmuntrande och uppskattande ord. Vidare görs det en skillnad på varför 
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belöningarna ska utfärdas. Medarbetarna anser att de behöver belöning för att fortsätta att vara 

lojala mot företaget, som bevis på uppskattning för den lojalitet de ger. På ledningsnivå 

menar de att belöningarna som utfärdas, i form av julbord, monetära belöningar med mera, 

snarare används för att få medarbetarna att fortsätta prestera sitt yttersta och bidra till ett bra 

resultat för företaget, en slags resultatstyrning. Detta är fundamentala skillnader i hur man 

inom Apoteket AB ser på lojalitet och hur man arbetar med det. Det kan leda till att 

medarbetarna inte känner att input matchar output och därmed känner sig 

underkompenserade, eller att lojaliteten de ger inte uppskattas. Då Powers menar att det alltid 

finns en strävan att input och output ska matcha och att det inte finns någon osjälvisk lojalitet, 

menar vi att det finns en risk att medarbetarna minskar input för att matcha den output de 

anser sig få. Detta resulterar i minskad lojalitet och minskade prestationer. Vi menar däremot 

inte att det bästa sättet att motverka detta är att öka belöningarna, utan det är här viktigt med 

en tydlighet från ledningen sida gällande vad som belönas. 

Såväl medarbetare som ledning pekar på att en medarbetare ska vara en representant för 

företaget, dock yttrar sig detta på lite olika sätt mellan de två nivåerna. Att medarbetaren i 

samband med att denne hänger in sina arbetskläder i skåpet efter avslutad arbetsdag även 

lämnar kvar sin yrkesroll är ingenting ledningen ser som eftersträvansvärt. Apoteket AB:s 

medarbetare förväntas av ledningen att såväl på arbetsplatsen som på fritiden representera 

företaget. De påpekar att en medarbetare ska hjälpa till med att visa en god bild av företaget 

och ha en positiv attityd utåt gentemot allmänheten. Andra handlingar som de kopplar till 

medarbetarens representationsuppgift är att inte prata illa om företaget eller på annat sätt 

nedvärdera det. Även ur medarbetarnas resonemang om att en lojal medarbetare inte ska prata 

illa om företaget eller avslöja företagshemligheter kan vi utläsa att även de ser sig som 

representanter. Att man som anställd pratar gott om företaget från morgon till kväll för att 

locka till sig nya kunder tror vi varken ledningen eller medarbetarna förväntar sig men de ska 

ändå, om Apoteket AB kommer på tal, enbart prata positivt om det. Vi ser att för att uppnå 

detta måste det finnas en identifiering, som grundar sig i Simons tankar om att lojalitet är en 

samling delade mål och att varje del är en del av helheten. Genom att vara en del av helheten, 

där varje medarbetares del är lika viktig som allas andras, uppstår en vilja att alltid göra det 

bästa för företaget. Det handlar egentligen om att göra Apoteket AB till en del av 

medarbetarnas personlighet för att säkerställa att de alltid handlar i företagets bästa. 

5.3 Omregleringens påverkan på lojaliteten 

Omregleringen av apoteksmonopolet framställs över lag positiv av såväl ledning som 

medarbetare. Lojaliteten är viktigare efter omregleringen och vi ser att det är ett uttryck för ett 

behov av gemenskap och att samlas mot ett yttre hot. Detta behov har inte varit lika starkt 

innan eftersom hotet nu består i konkurrerande apotek och i situationer av ett sådant yttre hot 

har människor ett behov av att samlas, här yttrat i lojalitet. Risken finns att detta behov 

svalnar i takt med att omregleringen blir mindre aktuell och då måste ledningen ha en plan för 

att behålla den lojalitet som uppkommit av omregleringen. En annan positiv konsekvens som 

både medarbetare och ledning kan se med omregleringen är att Apoteket AB nu måste jobba 

med att profilera sig och göra sig unika från konkurrenterna. Detta leder inte bara till att det 

blir tydligare ut emot kunderna vad Apoteket AB står för utan också till att det blir enklare att 
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tydligt kommunicera Apoteket AB:s värderingar och unicitet inåt, till medarbetarna. Detta är 

betydelsefullt eftersom både medarbetarna och ledningen påpekar att äkta och genuin lojalitet 

bygger på delade värderingar och mål, vilket förutsätter att dessa är kommunicerade ut till 

medarbetarna.  

En del av medarbetarna var till en början nyfikna på att byta och arbeta på ett annat företag, 

men nu efter en tid är de alla fast beslutna om att det inte finns någon annanstans än inom 

Apoteket AB som de vill arbeta. Bidragande orsaker till det är bland många av respondenterna 

att Apoteket AB ses som det mest professionella företaget och till följd av företagets nu 

tydligare profil har medarbetarna lättare att identifiera sig med just Apoteket AB och med 

dess värderingar. Nyfikenheten för det nya och okända hos konkurrenterna är någonting som 

man från ledningens sida är medvetna om och förstår. Det finns ett lugn hos ledningen över 

det faktum att medarbetare slutat hos Apoteket AB och tagit anställning hos en konkurrent. 

Man menar snarare att omregleringen i den bemärkelsen inte bara har hjälpt företaget utan 

även de anställda att reflektera över sin arbetssituation. Omregleringen och den tydligare 

profilen har bidragit till att Apoteket AB ser att de nu har ”rätt människor” i organisationen. 

Nu är det medarbetare som kan identifiera sig med företagets profil som arbetar där, de övriga 

har fått möjligheten att söka sig därifrån, mot ett annat företag som bättre överensstämmer 

med deras värderingar och åsikter. Även det faktum att det nu är lättare för medarbetarna att 

söka sig mot nya utmaningar, gällande nytt arbete eller nya arbetsuppgifter, framhålls även 

det av ledningen som positivt eftersom personlig utveckling är en av grundstenarna i arbetet 

med att få företaget att växa. 

Vi kan se att det finns en samstämmighet mellan ledning och medarbetare kring huruvida att 

lämna företaget är illojalitet eller inte och de menar alltså att omregleringen och den ökade 

möjligheten att byta arbetsgivare snarare ökar än minskar lojaliteten. Vidare är parterna 

överens om att det snarare är orsaken, varför man stannar eller slutar, som är viktig att 

uppmärksamma och blivit allt viktigare efter omregleringen. Detta, menar vi, går emot 

Powers syn om att det är handlingarna som är av betydelse, framför orsaken till handlingen. 

På ledningsnivå framhålls speciellt att det är anledningen till att medarbetaren avslutar sin 

anställning och på vilket sätt denne gör detta som avgör huruvida det är illojalitet eller inte. 

Ledningens tankar kan liknas med Meyer & Allens tankar om lojalitet som de skriver om i sin 

artikel från 1991 (refererad i Meyer & Allen, 1993). Meyer & Allen menar likt ledningen att 

det är anledningen till handlingen snarare än handlingen i sig som visar på lojalitet. 

Medarbetarna på Kungsmyntan menar på att en medarbetare som inte delar företagets mål och 

vision och som då inte kan identifiera sig och känna en gemenskap till företaget bör lämna 

detta, främst i förebyggande syfte så detta inte riskerar att övergår till illojalitet gentemot 

arbetsgivaren. Att lämna företaget är alltså inte ett tecken på illojalitet. Man påverkas både i 

ledningen och bland medarbetarna av hur arbetskraftsrotationen förändras, som bland annat 

McGuinness och Laabs skriver om i sina artiklar från 1998 respektive 1996 och detta influerar 

synen på lojalitet. 

Trots att ledningen uppger att man inte arbetar annorlunda med att öka lojaliteten i 

exempelvis rekryteringsarbetet så är detta en uppfattning som medarbetarna inte delar. Man 

ser från deras håll att det är viktigare att vara lojal efter omregleringen och uppfattar 
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aktiviteter, som exempelvis konferenser och julbord, som från ledningens sida uppsåtligen 

lojalitetsfrämjande. Oavsett om det faktiskt är så att ledningen utan att kunna sätta fingret på 

det eller vilja vidkänna det arbetar med lojalitet på ett annat sätt nu så är medarbetarnas 

uppfattning något som de eventuellt skulle kunna använda sig av. Vad vi kan se är att dessa 

aktiviteter uppskattas av medarbetarna, som en belöning för den lojalitet de ger och är därför 

viktiga att upprätthålla.  

5.4 Problematik 

Att det med lojaliteten även följer viss problematik och en del risker kunde både ledningen 

och medarbetarna se. Medarbetarna menade på att lojaliteten kan gå till överdrift genom att 

man kan bli för fast i att alltid försöka finna lösningen inom det egna företaget och då kanske 

får kunden att köpa en produkt som inte helt överensstämmer med dennes behov. 

Apotekschefen ser däremot det inte som så starkt kopplat till lojaliteten att alltid finna svaret i 

det egna utan påpekar att det är allmänt känt bland alla apotekskedjor att kunder ska hänvisas 

till de apotek som har det kunden eftersöker, för kundens bästa. Trots detta upplevs det ibland 

som en konflikt för medarbetarna hur de ska agera. Det råder dessutom delade uppfattningar 

bland medarbetarna vi intervjuat huruvida det är en lojal handling att alltid försöka finna 

lösningen åt kunden inom det egna företaget. En av dem vill absolut inte hänvisa kunden 

vidare till ett annat företag eftersom denne rent av ser det som en illojal handling gentemot 

företaget. Detta samtidigt som en annan inte alls säger sig ha några problem med att anvisa 

kunden vidare, eftersom denne menar att kundens bästa alltid kommer först. Kanske är det här 

medarbetarnas inre känslor som styr, eller så kan det även vara kommunikationen från 

ledningen till medarbetarna som inte varit tillräckligt tydlig gällande vad de ser som lojalitet 

respektive illojalitet samt om hur de tycker att medarbetarna ska hantera den nya 

konkurrenssituationen som blivit en följd av omregleringen. 

Från ledningens sida är det tydligt att lojaliteten måste vara innerlig och äkta, vilket visar sig i 

regionchefens liknelse med att en oäkta lojalitet är som en mask man bär, det är någonting 

medarbetaren uppger sig vara, men bakom masken gömmer sig en misstro och ett tvivel på 

företagets vision och mål. Varför är det så viktigt att lojalitet är en personlig övertygelse? Kan 

det inte räcka med att medarbetarna följer det som står i anställningskontraktet och uppför sig 

lämpligt? Powers (2000) menar att det är just handlingarna som är betydelsefulla för 

organisationer och den personliga övertygelsen är sekundär. Därför är diskussionen om den 

känslomässiga lojalitetens betydelse intressant att föra och i de intervjuer som vi genomfört 

har mycket handlat om hur man som lojal medarbetare handlar och beter sig. Detta gör att vi 

även i den här studien kan ifrågasätta vilken relevans den känslomässiga lojaliteten har för 

Apoteket AB:s framgång. Är inte lojalitet av högsta värde när den uttrycks i handlingar? 

5.5 Återkoppling till analysmodellen 

Efter analysarbetet kan vi se att uppfattningarna om lojalitet som helhet är överensstämmande 

mellan ledning och medarbetare. Vi kan alltså anta att ringarna i analysmodellen till stor del 

överlappar varandra. De avvikelser som finns är till viss del fundamentala och det gör att det 

ändå finns ett avstånd mellan ledningen och medarbetarnas syn på lojalitet.  
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6 Slutsats 
Syftet med vår studie var att bidra med en ökad förståelse för hur de olika nivåerna i 

organisationen ser på begreppet lojalitet och hur dessa uppfattningar förhåller sig till 

varandra. Detta för att ge Apoteket AB en möjlighet till konkurrensfördelar gentemot andra 

aktörer på marknaden då de genom den ökade förståelsen bättre kan konkurrera om 

arbetskraften. Genom den empiri vi samlat in kan vi se att det finns både likheter och 

olikheter i hur de nivåer vi studerat ser på lojalitet. Ledning och medarbetare är överens om 

att lojalitet är något som ges i utbyte. Vad utbytet ska bestå av och varför det ska ges råder det 

däremot delade meningar om. En tydlighet från Apoteket AB:s sida förebygger att missnöje 

uppstår till följd av missförstånd i utbytesrelationen. Tydligheten gynnar relationen mellan 

ledning och medarbetare vilket minskar risken för att medarbetarna pratar illa om företaget. 

Något som ledning och medarbetare också är överens om är att en lojal medarbetare är 

representant för företaget såväl på arbetet som på fritiden. Denne visar en positiv bild av 

företaget utåt, pratar gott om det och försvarar det om diskussion uppstår. Den här lojaliteten 

riskerar att bli skadlig om den inte grundas i genuina och ärliga intentioner.  

Att stanna kvar i företaget är inte ett tecken på lojalitet om detta görs av bekvämlighet eller av 

själviska orsaker, menar både ledning och medarbetare. Det är snarare varför medarbetaren 

stannar kvar som avgör huruvida det är lojalitet eller inte. Vetskapen om att man i den här 

frågan har samma synsätt och att de medarbetare som är kvar i företaget är de som vill vara 

där gör att Apoteket AB har förutsättning att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Lojalitet är en 

identifiering med företaget som leder till att medarbetarna alltid handlar i företagets bästa. 

Dock anses det av både ledning och medarbetare att det på kort sikt är rättfärdigat att frångå 

lojaliteten för att den på lång sikt ska stärkas. Trots att lojaliteten är nära förknippad med 

identifiering anser ledningen till skillnad från medarbetarna att det skrivna 

anställningskontraktet är grunden för lojaliteten. Ledningen kan med hjälp av 

anställningskontraktet avgöra huruvida lojalitet hos medarbetarna finns. Genom att vara 

medveten om den här grundläggande meningsskiljaktigheten kan ledningen lättare förstå 

medarbetarnas åsikter och ageranden. 

Genom resultaten av vår studie kan vi se att som helhet har ledning och medarbetare en 

samstämd syn på lojalitet. De olikheter som ändå finns kan överbryggas genom en tydlighet 

mellan arbetsgivare och arbetstagare då lojalitet är ett utbyte mellan dessa. Genom att 

ledningen vet hur medarbetarna ser på lojalitet kan de få medarbetarna de vill ha kvar att 

stanna i organisationen. En lojal arbetsstyrka bidrar till en stark bild utåt av företaget vilket 

gör Apoteket AB konkurrenskraftigt. 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Det företag som vi i denna studie studerat verkar inom en bransch där syftet är att hjälpa och 

tillhandahålla kunderna produkter som är ämnade att främja kundernas välbefinnande. Det är 

ur ett etiskt perspektiv inte svårt att ställa sig bakom detta. Förslag på vidare forskning i ämnet 

lojalitet är hur man i en bransch med större etiska svårigheter ser på det? Betyder lojalitet 

samma sak för exempelvis ett cigarrettproducerande företag? 
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Bilaga 1: Introduktionsbrev för gruppintervjuer 

 

Vad roligt att ni vill låta oss intervjua er! 

Vi studerar femte terminen på Ekonomiprogrammet vid Örebro Universitet och skriver en C-

uppsats om ämnet lojalitet. Vi undersöker hur medarbete och ledning ser på lojalitet och 

kommer därför, förutom er, intervjua regionchefen för Stockholm Syd.  

Intervjuerna vi kommer att genomföra med er på tisdag den 6 december 2011 är en del i vårt 

arbete med att samla in information till denna uppsats. Genom intervjun med er vill vi höra 

hur ni ser på lojalitet och vad lojalitet är för er i er arbetssituation. Intervjun kommer bestå av 

två gruppintervjuer om sammanlagt 4 anställda på ert apotek och vi beräknar att dessa tar ca.1 

timme. 

Vi har inte som avsikt att undersöka om ni är lojala eller inte, utan vi är enbart intresserade av 

att höra hur just ni ser på begreppet lojalitet. Därmed finns det inga rätt eller fel svar, utan det 

är er uppfattning och upplevelse vi vill att ni berättar om.     

Till följd av att det är en gruppintervju kommer ni inte kunna vara anonyma för varandra, men 

varken apotekschefen eller någon annan än medverkande vid intervjun kommer veta vem som 

har sagt vad. Viktigt att tillägga är också att inga namn kommer nämnas i uppsatsen. 

Med hopp om ett trevligt samtal! 

Cecilia Ekström och Carin Granqvist  
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Bilaga 2 Intervjuguider 
 

Utifrån den teori som vi insamlat och presenterat ovan har vi tagit fram två intervjuguider till 

våra intervjuer. 

Ledningsintervjuerna 
Vår tanke är att börja intervjun med att fråga respondenten vad hon upplever att lojalitet är för 

Apoteket AB och hur de arbetar för att bygga och behålla den. De här frågorna tror vi 

kommer ge oss en relativt vid och övergripande bild av vad lojalitet är. Genom att ställa de 

här öppna frågorna hoppas vi kunna finna tankar som vi inte sökt efter utifrån den teori vi läst. 

 Lojalitet för apoteket och hur arbetar apoteket för att bygga och behålla lojaliteten 

inom företaget. Finns policy? 

Vi är intresserade av att höra vad man från ledningens sida anser vara lojala handlingar från 

medarbetarna. Det faktum att nya aktörer har kommit in på marknaden, och därmed nya 

potentiella arbetsgivare för de anställda, gör att vi vill ta reda på huruvida att medarbetarna 

stannar kvar i organisationen är ett tecken på lojalitet. Vidare vill vi höra om ledningen ser på 

lojalitet som handlingar eller om det också är en attityd, vilket Meyer & Allen (1993) 

diskuterar.  

 Lojala handlingar från medarbetarna. Attityd & värderingar. Är det en lojal handling 

att stanna kvar i organisationen? 

I och med monopolets upphörande ställs, som vi tidigare nämnt, organisationen inför nya 

utmaningar och vi vill ta reda på om Apoteket AB arbetar annorlunda med lojaliteten hos 

medarbetarna nu efter omregleringen, och om lojaliteten har förändrats.  

 Arbetar de på ett annat sätt med lojalitet sedan omregleringen? Har lojaliteten 

förändrats? 

Ett ämne vi vill beröra i vår intervju är enkel- och dubbelriktad lojalitet. Det vi då vill ta upp 

med vår respondent är vilka krav och förväntningar som man från ledningens sida ställer på 

medarbetarna och vice versa, vilka förväntningar medarbetarna har på ledningen.  

 Enkel- och dubbelriktad lojalitet. Krävs det någonting tillbaka för lojaliteten man ger? 

Förväntningar. 

Ur ett ledningsperspektiv är det intressant att höra med vår respondent om man från 

ledningens sida ser att det finns risker med lojala medarbetare och hur denna negativa sida av 

lojalitet yttrar sig.  

 Risker: Finns det risker med lojalitet? 

Vi vill också ta reda på hur vår respondent ställer sig till tidsdimensionen av lojalitet, om 

lojalitet uppstår omedelbart eller behöver utvecklas över tid.  

 Tidsdimensionen: Kan lojalitet uppstå omedelbart eller växer det fram över tid? 
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Gruppintervjuerna 
Vi är intresserade av hur respondenterna spontant definierar lojalitet så därför kommer vi 

ställa frågan som vad lojalitet är. Denna ger, utan att vi på något sätt styr deras tankegångar åt 

något håll, en indikation på vad lojalitet innebär för dessa farmaceuter och om någonting 

anmärkningsvärt, som vi inte har hittat i teorin, framkommer. Dessa frågor ger oss även 

möjlighet att upptäcka saker som vi annars kunnat missa, eftersom vi är medvetna om vår 

personliga, och mänskliga, begränsning att se endast vad vi letar efter, i det här fallet de 

teoretiska aspekterna på lojalitet. 

För att få en uppfattning vad respondenterna tycker lojalitet är konkret, vill vi få en diskussion 

kring hur lojalitet yttrar sig och vilka handlingar som är kopplade till detta. Något vi specifikt 

är intresserade av är huruvida medarbetarna ser det som lojalitet att stanna kvar i Apoteket 

AB. 

 Vad är lojalitet och hur yttrar den sig? Är det en lojal handling att stanna kvar i 

organisationen? 

Vi är intresserade av huruvida respondenterna anser att lojalitet kan riktas till ett objekt eller 

är begränsat till personer. Detta bygger på Rosanas & Velillas (2003) påstående att lojalitet 

endast kan riktas till en person. Här tror vi att det är viktigt att respondenten verkligen förstår 

vad vi menar med objekt, och därför är vi beredda att använda oss av exempel om vi märker 

att respondenterna behöver det.  

 Lojalitet mot objekt eller person. 

Frågor som huruvida lojalitet är någonting som kan uppstå omedelbart eller måste byggas 

under längre tid syftar till att ta upp tidsdimensionen av lojalitet. Detta har som grund i Power 

(2000) och Laabs (1996) resonemang om att lojalitet kan, och måste, uppstå omedelbart.  

 Tidsdimensionen: Kan lojalitet uppstå omedelbart eller växer det fram över tid? 

Frågor om enkel- och dubbelriktad lojalitet syftar till att beröra den osjälviska kontra den 

själviska lojaliteten, som Powers (2000) diskuterar. Detta grundar sig i Powers påstående att 

det inte finns någonting som osjälvisk lojalitet och att lojalitet till stora delar handlar om input 

och output, och därför är det intressant att höra om respondenterna anser att man kan vara 

lojala åt ett håll, utan att få någonting tillbaka. Sedan följer en utveckling av detta, där 

respondenterna ombeds att konkret och kopplat till sin egen arbetssituation diskutera vad de 

förväntar sig i utbyte av sin lojalitet mot Apoteket AB, om de ens förväntar sig något. 

 Enkel- och dubbelriktad lojalitet. Krävs det någonting tillbaka för lojaliteten man ger? 

 Vad förväntningar ni er att få tillbaka för den lojalitet ni ger till apoteket? Är det 

tydligt vad apoteket förväntar sig av er? 

Eftersom bakgrunden till vår uppsats grundar sig i omregleringen och upphörandet av 

Apoteket AB:s monopol är vi intresserade av att höra om, och i så fall hur, våra respondenters 

lojalitet och syn på Apoteket AB har förändrats till följd av detta.  

 Hur har lojaliteten påverkats av omregleringen? 
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Genom att ställa frågor om risker med lojalitet vill vi få respondenterna att reflektera kring om 

det finns en baksida av begreppet lojalitet, som annars har en positiv klang. Detta kan vara 

någonting som respondenterna tidigare inte reflekterat över, vilket gör att de kan behöva 

större utrymme för diskussion och samtal med varandra.  

 Risker: Finns det en risk med att ha lojala medarbetare? 

 

 

 


