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Sammanfattning 

Studien behandlar hur tilliten inom arbetsgrupper påverkas av hur medarbetarna inom dessa 

upplever organisationens kontrollmiljö. Hur kontrollmiljön påverkar tilliten inom 

arbetsgrupper har inte studerats tidigare, varpå det skapades en teoretisk syntes utifrån tidigare 

forskning och tre etablerade teorier för kontrollmiljö, tillit och motivation. För att studera 

kontrollmiljöns inverkan på tilliten inom arbetsgrupper, delades först en enkät ut till 

medarbetarna inom två arbetsgrupper på ett svenskt byggföretag. Enkäten hade som syfte att 

fånga medarbetarnas upplevelser av kontrollmiljön inom organisationen. Efter att enkäten 

hade delats ut, intervjuades flertalet medarbetare inom arbetsgrupperna, för att se hur den 

samlade upplevelsen av kontrollmiljön relaterade till tilliten inom dessa. Arbetsgrupperna 

skilde sig åt, beträffande upplevelsen av kontrollmiljön och tilliten mellan medarbetarna. 

Resultaten av studien visar, att tilliten var lägre mellan medarbetarna inom den arbetsgrupp 

som upplevde kontrollmiljön som mer kontrollerande, än vad den var inom den arbetsgrupp 

som upplevde en mer flexibel kontrollmiljö.    
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1 Inledning 
I inledningen ges en bakgrund till problemet som studien behandlar. I avsnittet 

Problembakgrund beskrivs arbetsgruppers betydelse för organisationers verksamhet och 

varför tillit inom en arbetsgrupp är av stor vikt för arbetsgruppens potentiella framgång. 

Vidare problematiseras den inverkan som olika former av organisatorisk kontroll har på 

förekomsten av tillit inom en organisation. Sist i avsnittet presenteras uppsatsens 

problemformulering, syfte och disposition. 

1.1 Problembakgrund 

I dagens informationssamhälle verkar internationella organisationer på en global marknad 

som kännetecknas av hård konkurrens. Hur organisationerna presterar, i jämförelse med andra 

konkurrerande aktörer, är då en viktig fråga för aktieägarna. Arbetsgrupperna inom 

organisationerna kan ha en avgörande betydelse för det resultat som genereras (Katzenbach & 

Smith, 1993). Det är därför av stor betydelse att förstå hur arbetsgrupper fungerar och vilka 

problem som kan förekomma inom dem. Cremer et al. (2001) menar att individer inom 

grupper först ser till det som gagnar deras intressen och sedan till gruppen. Tillit kan dock 

motverka egenintresset, menar Cremer et al. (2001), och författarna ser ett samband mellan 

hög tillit och hög produktivitet inom grupper. 

Det behövs ofta mer än hög produktivitet för att arbetsgrupper ska kunna uppfylla sina 

åtaganden inom en organisation. Woolley (2009) påvisar behovet av att kunna anpassa sig till 

nya omständigheter, genom att hänvisa till att arbetsgrupper inom den amerikanska 

underrättelsetjänsten inte hade uppfattat alla indikatorer som pekade mot terrorattackerna 

9/11. Woolley (2009) menar att missödet berodde på att arbetsgrupperna inte hade anpassat 

sin arbetsprocess till samhällskontexten som hade förändrats efter Kalla kriget. Tillit ses som 

en nyckel för att anpassning och förändring ska kunna ske, då individerna inom en grupp med 

hög tillit vågar utforska nya vägar (Kamoche & Cunha, 2001).  

I anknytning till en arbetsgrupp som verkar inom en organisation, existerar det någon form av 

kontroll av arbetet som gruppen utför. Kontrollen av gruppens arbete kan ske på olika sätt, till 

exempel via informella kontroller1 inom självstyrande arbetsgrupper, där gruppen kontrollerar 

sig själv (Eriksson-Zetterquist et al., 2006). Ett annat exempel är en byråkratisk struktur, med 

                                                           
1
 Värderingar och andra sociala sätt att kontrollera människor (Chtioui & Thiéry-Dubuisson, 

2011). 
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högt fokus på formella kontroller2 (Abernethy & Stoelwinder, 1990), formella kvalifikationer 

och specifika ansvarsområden (Eriksson-Zetterquist et al., 2006).  

Den formella kontrollen inom en organisation kan till exempel utgöras av ett kontrollsystem3. 

Olika studier har funnit olika resultat, då det gäller kontrollsystems relation till tillit. Enligt 

Malhotra och Murnighan (2002) har kontrollsystem en negativ inverkan på tillit, och det 

samarbete som sker inom ramarna för kontrollsystemet kommer att vara begränsat av systemet. 

Coletti et al. (2005) anser dock att kontrollsystem kan ha positiv inverkan på tilliten mellan 

medarbetare och således på samarbetet mellan dessa. Weibel (2002 se Bijlsma & Koopman, 

2003) menar att kontrollsystemets förhållande till tillit kan ses utifrån ett riskperspektiv, och att 

vissa risker ses av medarbetarna som att de hanteras bättre med kontrollsystem än med 

tillitsrelationer. Kontrollsystemet får då en positiv inverkan på tilliten, men det kan ha motsatt 

effekt i andra situationer. Enligt Baldvinsdottir et al. (2011) kan den varierande effekten av 

kontrollsystem på tillit bero på en annan nivå av styrningen. Denna nivå benämns kontrollmiljö4 

och Baldvinsdottir et al. (2011) menar att den varierande effekten av kontrollsystem på tilliten 

inom den aktuella organisationen, kan bero på hur kontrollmiljön ter sig. 

En ökad förståelse för hur förhållanden mellan kontrollmiljöer och tilliten mellan medarbetare 

inom arbetsgrupper kan se ut, kan bidra till teoribildningen inom ämnet tillit. Resonemanget 

stödjer sig på Baldvinsdottir et al. (2011) och deras uppmaning till forskning på området, där de 

efterlyser studier som beskriver förhållanden mellan kontrollmiljöer och tillit. 

Det är samtidigt problematiskt för teoretiker och praktiker att de inte vet hur förhållanden 

mellan kontrollmiljöer och tilliten inom arbetsgrupper ser ut, då brist på tillit mellan 

medarbetare inverkar på gruppens prestation, med hänvisning till Cremer et al. (2001) och deras 

studie. Det är således relevant att studera hur förhållanden mellan kontrollmiljöer och tillit 

mellan medarbetare inom arbetsgrupper kan se ut, då det kan bidra med nya teoretiska 

perspektiv på ämnet tillit och hjälpa praktiker att stävja relaterade problem. 

Med hänsyn till det ovanstående blir denna uppsats problemformulering: 

                                                           
2
 Förfaranden, regler och lagar (Chtioui & Thiéry-Dubuisson, 2011). 

3
 ”…Förfaranden och  regler som guidar individers beteenden, säkrar uppfyllandet av 

företagets mål, upptäcker och straffar bedrägerier och misstag” (Chitioui & Thiéry-
Dubuisson 2011,s. 291).   
4
 Övergripande faktorer som påverkar disciplin och struktur inom en organisation (Chitioui & 

Thiéry-Dubuisson, 2011). 
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1.2 Problemformulering  

Hur inverkar upplevelsen av kontrollmiljön på tilliten inom arbetsgrupper? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra, på gruppnivå, hur varierande upplevelser av 

kontrollmiljön inom en organisation inverkar på tilliten inom arbetsgrupper. Studien 

genomförs för att skapa en ökad förståelse för hur förhållanden mellan kontrollmiljöer och 

tilliten mellan medarbetare inom arbetsgrupper kan se ut. Som ett led i jämförelsen kommer 

studien beskriva och förklara vad skillnaderna mellan arbetsgrupperna beror på. För att 

studera hur tilliten ter sig i relation till upplevelsen av kontrollmiljön, genomfördes intervjuer 

med tjänstemän på en ekonomiavdelning inom ett större byggföretag i Sverige.  

1.4 Disposition 

Avsnittet som följer är uppsatsens teoriavsnitt (2), där valet av teoretiska synsätt för att 

genomföra studien presenteras. Därefter följer denna uppsats metodavsnitt (3), där studien och 

genomförandet av denna beskrivs och diskuteras. Efter metodavsnittet skildras studiens 

empiriska material med tillhörande analys (4). Avslutningsvis dras slutsatser av analysen (5) 

och resultaten diskuteras (6). Förslag till framtida forskning presenteras också (7).  

2 Teori 
För att kunna besvara uppsatsens frågeställning, behöver teoretiska perspektiv som kommer 

att utgöra studiens syn på problemet väljas. Denna process kommer att ske i tre avsnitt, där 

valen av teori presenteras och motiveras. De tre första avsnitten kommer i tur och ordning gå 

igenom teori för kontrollmiljö, tillit mellan medarbetare och en teori som används för att 

länka samman upplevelsen av kontrollmiljön och tilliten mellan medarbetare. I ett fjärde och 

sista avsnitt kommer en teoretisk syntes av de valda teorierna, med tillhörande figur, att 

presenteras. Studiens teoretiska syntes används som ett analysverktyg för att kunna studera 

kontrollmiljöns inverkan på tilliten inom arbetsgrupper. Här nedan följer först en kort 

beskrivning av tidigare forskning kring ämnet tillit. Därefter följer de avsnitt som beskriver 

och motiverar valet av teori för studien.  

2.1 Tidigare forskning 

Ämnet tillit är omtvistat. Tvisten på området finns att finna i delade meningar kring hur 

begreppet tillit ska definieras, och det har genom åren förekommit en rad olika definitioner (se 

Tomkins, 2001; Mayer et al., 1995; Busco et al., 2006). Denna mångfald av definitioner har 

gjort begreppet diffust. Genom åren har forskningen kring tillit inom organisationer ofta 
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fokuserat på att utforska tillitsrelationen mellan chefer och anställda (se Butler & Cantrell, 

1984; Tan & Tan, 2000; Bijlsma & Van de Bunt, 2003). Emellertid finns det studier som har 

studerat tilliten mellan medarbetare (se till exempel Ferres et al., 2004; Costa et al., 2001). 

McAllister (1995) visade i sin studie av den tillit som chefer känner gentemot sina kollegor, 

att tillit är ett komplext fenomen. Författaren visade detta genom att dela upp tillit i två 

dimensioner.  

En studie som har använts som utgångspunkt för senare studier av tilliten mellan medarbetare 

är Mayer et al. (1995). Författarna skapade en modell för skapandet av tillit inom 

organisationer och hur tillit kan påverka organisationers resultat. De menar att denna modell 

tydligt särskiljer tillit från de faktorer som bidrar till den. 

Denna uppsats lägger sig någonstans mittemellan två studier: Tan och Lim (2009) studerade 

sambandet mellan tillit mellan medarbetare och tilliten till deras organisation. De fann ett 

samband mellan de två variablerna. Författarna utgick från ovan nämnda Mayer et al. (1995) 

och deras modell för skapandet av tillit inom en organisation. Gellatly och Withey (2012) 

genomförde en kvantitativ studie, som visade på ett negativt samband mellan de anställdas 

uppfattning om graden av byråkratisk struktur inom den organisation där de arbetade och 

deras tillit till organisationen i sin helhet. De använde sig av teorin om självbestämmande 

(SDT) för att förklara sambandet. 

Kopplingen mellan de ovan beskrivna studierna och denna studie är att den likt Tan och Lim 

(2009), studerar tilliten mellan medarbetare genom att använda Mayer et al. (1995). Gellatly 

och Withey (2012) och deras studie kommer även den att användas. Den används som 

utgångspunkt för sammanfogandet av upplevelsen av kontrollmiljön och tilliten mellan 

medarbetare. 

2.2 Teori för kontrollmiljö 

Kontrollmiljön är den första beståndsdelen som är viktig med hänsyn till uppsatsens 

frågeställning. Jones (2008) sätter i sin artikel upp COSO:s (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Comission) ramverk för intern kontroll (även använd i 

Auditing Practices Board (APB, 1995)) inom organisationer, som är uppbyggt av fem 

komponenter. Dessa är: Kontrollmiljö, Riskbedömning, Information och kommunikation, 

Övervakning, och Kontrollaktiviteter. Den interna kontrollen inom en organisation delas även 

upp i formell kontroll och informell kontroll. Den formella kontrollen består av förfaranden, 

regler och lagar. Den informella kontrollen består av värderingar och andra sociala sätt att 
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kontrollera människor (Chitioui & Thiéry-Dubuisson, 2011). Då endast kontrollmiljö är 

relevant för denna studie, är det den enda komponent som beskrivs närmare. 

Hooks et al. (1994) sätter Kontrollmiljö i COSO:s ramverk i sitt teoretiska sammanhang, när de 

betecknar kontrollmiljö som en operationalisering av organisationskultur: 

 Further, the internal control environment represents, in part, an 

operationalization of organizational culture. Camerer and Vapsalainen (1988, 

115) see culture as "a set of broad, tacitly understood rules that tell employees 

what to do under a wide variety of [unforeseeable] ... circumstances. (Hooks et 

al., 1994, s. 88) 

Kontrollmiljön består av övergripande faktorer som påverkar den interna kontrollen, varav de 

viktigaste är: Ledarstil och ledarskapsfilosofi, Organisationsstruktur, Metoder att utöva 

kontroll, Fördelning av befogenheter och ansvar (Jones, 2008).  Basu och Wright (1997) 

använder även de ett ramverk från en SAS (Statement on Auditing Standards) utgåva 

(American Institute of Certified Public Accountants, 1988), vars komponenter för 

kontrollmiljön till stor del överensstämmer med det ramverk som har beskrivits ovan. 

Emellertid är även komponenterna Bolagsstyrelse och revisionskommitté, 

Internrevisionsfunktion, Personalpolicys och personalhanteringsrutiner och Externa influenser 

inkluderade i ramverket. Då begreppen (komponenterna) är definierade på samma sätt som i 

operationaliseringen av dem, kommer en utförligare beskrivning av dessa att ges längre fram i 

denna uppsats.  

2.2.1  Teorin för kontrollmiljö - relevans för studien               

Det är viktigt att vara selektiv i beskrivningen av vad begreppet kontrollmiljö innefattar, 

eftersom det gör studien mer precis och således bidrar till dess kvalité. Samtidigt är det viktigt 

att vara inkluderande när det gäller de faktorer som kommer att påverka medarbetarnas 

upplevelse av sin kontrollmiljö, då relevanta faktorer annars kan förbigås. Jones (2008) och 

Basu och Wright (1997) ger i sina presentationer av COSO:s interna kontroll ett ramverk, där 

olika delar av den interna kontrollen kan separeras på ett sätt som gör det lättare att mäta 

kontrollmiljöns beståndsdelar och hur de upplevs av medarbetare inom arbetsgrupper. En 

annan teoretisk väg att gå är att använda sig av ett generellt ramverk (se Scapens, 2006), men 

det blir då svårt att urskilja kontrollmiljön. Komponenten Bolagsstyrelse och 

revisionskommitté har i denna studie bortsetts ifrån, då de anställda inte kan förväntas ha 

någon direkt upplevelse av denna. 
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2.3 Teori för tillit mellan medarbetare 

Mayer et al. (1995) skapade en modell (An Integrative Model of Organzational Trust) för 

vilka faktorer som påverkar skapandet av tillit inom organisationer, och hur tillit kan inverka 

på organisationers resultat. Mayer et als. (1995) definition av tillit är: 

The willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party based 

on the expectation that the other will perform a particular action important to 

the trustor, irrespective of the ability to monitor or control that other party. 

(Mayer et al., 1995, s. 712) 

Författarna utgick från tre grundfaktorer, som inverkar på den grad av pålitlighet som en 

individ känner gentemot en medarbetare: Förmåga, Välvilja och Integritet. Hur pålitlig 

medarbetaren anses vara (enligt individen) ligger till grund för den tillit som individen känner 

till medarbetaren.  

1. Förmåga: En medarbetares kompetens, färdigheter och personlighetsdrag som möjliggör 

dennes inverkan inom ett specifikt område av det fortlöpande arbetet. Avgränsningen till 

ett specifikt område är viktig, eftersom det är möjligt att medarbetaren är kompetent när 

det gäller det tekniska området av arbetet, men personen kan sakna kompetens rörande 

andra områden, till exempel hanterandet av kundkontakter. Det föregående resonemanget 

pekar mot att individen kommer att känna tillit till sin medarbetare, när det gäller 

arbetsuppgifter och frågor som är inom medarbetarens kompetens. 

 
2. Välvilja: Med begreppet menas i vilken utsträckning medarbetaren tros ha för avsikt att 

agera för individens bästa, frånsett medarbetarens personliga mål och intressen. Termen 

syftar också på att individen och medarbetaren har någon form av särskild relation till 

varandra. För att exemplifiera denna relation hänvisar Mayer et al. (1995) till den relation 

som en skyddsling har till sin mentor. Mentorn får ingen betalning för den hjälp som hen 

ger skyddslingen. Trots det föregående och att mentorn inte på något sätt är tvungen att 

hjälpa skyddslingen, handlar mentorn med skyddslingens bästa i åtanke.  

 
3. Integritet: Individens uppfattning om medarbetarens arbetsetik. Det handlar om huruvida 

individen anser att medarbetaren arbetar enligt ett antal principer, som individen anser är 

acceptabla för hur arbetet ska utföras. Om individen anser att medarbetarens principer inte 

är acceptabla, anses medarbetaren ha en integritet som inte är förenlig med 



 

7 

 

organisationens syfte. Fyra delfaktorer är viktiga för individens syn på medarbetarens 

integritet:  

� Att medarbetaren agerar konsekvent med hänsyn till tidigare situationer. 

� Att andra medarbetares uppfattning beträffande medarbetarens pålitlighet är god.  

� Att medarbetarens agerande stämmer överens med vad hen säger att hen ska utföra 

� Att det finns en tro på att medarbetaren har en stark känsla för rättvisa. 

2.3.1 Teorin för tillit mellan medarbetare - relevans för studien 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställning (se avsnitt 1.2) kommer nedbrytandet av de 

teoretiska begreppen till mindre abstrakta begrepp vara en viktig del, då det gör det möjligt att 

applicera dessa på det empiriska fallet. Avgörande för valet av Mayer et als. (1995) 

grundfaktorer är att de teoretiska begreppen är operationaliserbara, då det går att utgå från 

tidigare forskning, där de tre grundfaktorerna har använts (se Tan & Lim, 2009; Mayer & 

Davis, 1999). Ett annat argument för att använda sig av Mayer et al. (1995) är att tidigare 

forskning har konstaterat ett positivt samband mellan faktorerna och tillit (se Tan & Tan, 

2000; Tan & Lim, 2009; Butler & Cantrell, 1984).  

Mayer et als. (1995) modell innehåller även en komponent som speglar en individs 

benägenhet till att lita på andra människor. Tan och Lim (2009) menar, med hänvisning till 

forskningen inom socialpsykologi, att människors generella benägenhet inte är relevant i 

sammanhanget. De anser i enighet med Zand (1972), att en människas känsla av tillit till en 

annan människa, baseras på omständigheterna. Med stöd av detta väljer vi att inte studera 

medarbetarnas benägenhet till att känna tillit.  

Tillitsrelationen inom Mayer et als. (1995) modell ses som statisk. Tomkins (2001) menar att 

tillitens fördelar, i form av sjunkande kostnader för att samarbeta och bättre koordinering av 

gruppens resurser, antagligen inte kommer att realiseras i uppbyggnadsfasen av en 

tillitsrelation. I förhållande till den aktuella studien är det föregående inte ett problem, då 

denna inte avser att studera tillitens effekter utan endast dess existens.  

2.4 Teori för sammankoppling av kontrollmiljön och tilliten mellan 

medarbetare   

För att senare i den teoretiska syntesen kunna länka samman kontrollmiljön och tilliten mellan 

medarbetare med hjälp av rådande teorier, har teorin om självbestämmande använts, vilken 

fortsättningsvis benämns SDT efter engelskans Self Determination Theory. Denna teori ger, 

genom tidigare forskning (Gellatly och Withey, 2012), möjligheten att beskriva hur 
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upplevelsen av kontrollmiljön är kopplad till tilliten mellan medarbetare inom arbetsgrupper. 

Denna koppling kommer att beskrivas i avsnitt 2.5. Nu följer en beskrivning av teorin. 

2.4.1 Motivation 

Denna teori som presenteras av Gagné och Deci (2005) är en motivationsteori. Centralt för 

SDT är separerandet av självständig och kontrollerad motivation. En människa är 

självständigt motiverad när hen utför en uppgift med sin egen vilja som grund. Kontrollerad 

motivation existerar, när en människa utför en uppgift på grund av att hen känner sig 

övervakad och i rädsla för sanktioner av olika slag. (Gagné & Deci, 2005.) 

Teorin gör också skillnad på inre och yttre motivation. Motivation som kommer från 

människans inre och som baseras på individens genuina intresse och lust, benämns inre 

motivation. Den inre motivation som en människa känner är självständig. När en människa 

motiveras av att uppnå ett mål istället för att motiveras av arbetet i sig, ses det som yttre 

motivation. Yttre motivation kan till skillnad från inre motivation variera på en flytande skala 

från kontrollerad till självständig. (Gagné & Deci, 2005.) 

Den ovan nämnda skalan har en central roll, när det gäller att beskriva individens motivation 

till sitt arbete, då det typiskt sett handlar om yttre motivation i dessa sammanhang. 

Resonemanget bygger på att det inom organisationer ofta finns formella och informella 

kontroller i någon form. (Meyer et al., 2004.) 

Deci och Ryan (1985, 2000) som har utvecklat SDT, menar att människor har ett nedärvt 

behov av personlig utveckling. Som ett led i denna utveckling är tillfredställandet av tre 

grundläggande behov viktigt. Behoven är att känna autonomi, kompetens och samhörighet. 

Med Autonomi menas människans behov av att agera med en känsla av självständighet, och 

en känsla av att det är den egna viljan och möjligheterna till det egna valet som styr dennes 

agerande. Med Kompetens avses människans behov av att känna att hen har förmågan att 

påverka det slutgiltiga resultatet av arbetet. Samhörighet speglar människans behov av att ha 

sociala relationer som är tillfredställande och stöttande. (Stone et al., 2009.)  

Hur väl behoven tillfredställs, kommer att påverka vilken typ av yttre motivation en människa 

upplever. Tillfredställandet av behovet av autonomi ses inom teorin som det mest 

betydelsefulla. Hur denna process från tillfredställande av behoven till motivation ser ut, kan 

beskrivas enligt följande: Beroende på hur väl individens behov har blivit tillfredställda inom 

organisationen, kommer hen att (till olika grad) integrera de värderingar och mål som finns 
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inom organisationen med sina egna. Individen kommer således att omvandla de mål och 

värderingar som finns inom organisationen till sina egna. (Gagné & Deci, 2005.)  

Anledningen till att omvandlingen sker är att när individen har fått sina behov tillfredställda 

genom arbetet, så kommer arbetet att upplevas som viktigt för individen, och en integrering 

av mål och värderingar sker (Stone et al., 2009). Denna process kallas för att individen 

internaliserar organisationens mål och värderingar. Hur långt denna process har kommit 

avgör var på skalan av yttre motivation individen befinner sig. Gagné och Deci (2005) menar 

att det går att se denna process som att individens beteende på arbetet går, från att vara 

reglerat av yttre faktorer (yttre reglering), till att beteendet blir reglerat av individen själv (inre 

reglering). Denna studie avser inte att ingående beskriva de anställdas motivationsläge, och 

därför ses det överflödigt med en mer genomgående beskrivning av skalan för yttre 

motivation och stadierna inom denna. 

2.4.2 Teorin för motivation - relevans för studien  

SDT:s relevans för studien är att den erbjuder möjligheten att teoretiskt koppla samman 

kontrollmiljön och tilliten mellan medarbetare. En begränsning med SDT är att det är 

tämligen svårt att avgöra när de personliga behoven av autonomi, kompetens och samhörighet 

är tillfredställda. Tillfredställandet av behoven baseras på individens subjektiva upplevelser 

och specifika karaktärsdrag, något som Sheldon et al. (2003) också påvisar när de diskuterar 

om alla individer har de behov som beskrivs inom teorin. I anknytning till det föregående, 

menar Sheldon et al. (2003) att antagandet om att alla människor har en önskan om personlig 

utveckling kan diskuteras. 

Den teoretiska beskrivningen är också begränsad på det sättet att SDT i sin helhet även 

innehåller en benägenhetskomponent, som speglar den personliga benägenheten att se på 

arbete inom en organisation som något självständigt, kontrollerande eller begränsande. Denna 

komponent kommer sedan att inverka på vilken typ av motivation en individ upplever. 

(Gagné & Deci, 2005.) Enligt Sheldon et al. (2003) har tidigare forskning inte funnit något 

samband mellan denna benägenhet och den motivation som upplevs. Som en följd av detta 

studeras inte denna del. 

Alternativa teorier för kontrollmiljöns och tillitens sammanfogning existerar (se till exempel 

Chenhall et al., 2010). Teorin är dock abstrakt till den grad att det blir svårt att göra 

operationaliseringar. Därmed blir den även svår att applicera på studiens empiriska fall. Mot 

bakgrund av detta kommer SDT att användas.  
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Studien genomförs med ramverken från Jones (2008) samt Basu och Wright (1997) för att 

kunna studera upplevelsen av kontrollmiljön. Mayer et als. (1995) grundfaktorer används för 

att studera tilliten mellan medarbetare och SDT används för att kunna foga samman de två 

delarna. Hur denna sammanfogning ser ut kommer nu att beskrivas i den teoretiska syntesen, 

som följer här nedan. 

2.5 Teoretisk syntes 

Med teorierna och tidigare forskning som grund, utvecklas här resonemanget om hur 

upplevelsen av kontrollmiljön inom en organisation kan inverka på tilliten inom 

arbetsgrupper.   

Gellatly och Withey (2012) genomförde en studie, som bland annat studerade ett tänkt 

samband mellan den grad av byråkratisk struktur som anställda upplever inom en 

organisation, och den tillit som de anställda känner till organisationen. Deras hypotes var att 

det existerade ett negativt samband mellan graden av byråkratisk struktur och tilliten till 

organisationen. Resultatet av deras studie visade att tilliten var större till organisationen hos 

dem som upplevde en låg grad av byråkratisk struktur, än hos dem som upplevde en hög grad 

av byråkratisk struktur. Deras resonemang bygger på SDT och tidigare forskning. 

Resonemanget ser ut som följer: 

Meyer et al. (2004) menar att om individen upplever den byråkratiska strukturen som mindre 

kontrollerade, och individen känner sig autonom blir internaliseringen av organisationens mål 

och värderingar mer fulländad hos individen. Den självständiga motivationen kommer då 

även att öka. Weibel (2007) menar att denna internalisering leder till en ömsesidig tillit mellan 

individen och organisationen.  

Skapandet av tillit beskrivs på följande sätt: Individen kommer som ett resultat av 

internaliseringen av organisationens mål och värderingar att handla på ett sådant sätt som 

skyddar organisationens intressen, eftersom de nu även är individens egna. Organisationen 

och de överordnade inom organisationen kommer då, som ett tecken på sin uppskattning att 

stödja individen i arbetet, och på det sättet skapa tillit mellan individen och organisationen. 

Genom ett kontinuerligt stöttande från organisationen fortsätter individen att känna tillit till 

denna. (Eisenberger et al., 1986; Rhoades et al., 2001.) 

 

De anställda bör som ett resultat av denna ömsesidiga tillit även uppvisa välvilja och integritet 

inom organisationen, hävdar Gellatly och Withey (2012).  
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Gellatly och Witheys (2012) resultat visar på att tillit även kommer att skapas mellan 

medarbetare inom en arbetsgrupp som upplever sig som autonoma, då flertalet av 

medarbetarna enligt Meyer et al. (2004) och Gagné och Deci (2005) kommer att ha omvandlat 

organisationens mål och värderingar till sina egna. Genom visad välvilja och integritet inom 

organisationen, kommer tillit även att skapas mellan medarbetarna. Resonemanget stödjer sig 

på Mayer et al. (1995) och deras faktorer för skapandet av tillit inom en organisation. 

Det går att likna upplevelsen av en kontrollmiljö med upplevelsen av byråkratisk struktur, då 

denna är ett resultat utav en specifik kontrollmiljö. Kontrollmiljöns komponenter i form av 

Fördelning av befogenheter och ansvar, Organisationsstruktur, men även hur kontroll utövas, 

kan beskriva en byråkratisk struktur (jämför kontrollmiljöns komponenter (Basu & Wright, 

1997) med Eriksson-Zetterquist et als. (2006) beskrivning av byråkratier). Vår beskrivning av 

en kontrollmiljö täcker därmed, på ett mera allmänt plan, samma innehåll som Gellatly och 

Witheys (2012) beskrivning av byråkratisk struktur. 

2.5.1 Visuell framställning av den teoretiska syntesen 

För att tydligare beskriva studiens teoretiska syntes, presenteras nedan en figur som beskriver 

hur upplevelsen av kontrollmiljön kan inverka på tilliten mellan medarbetare. Syntesen är 

konstruerad utifrån ramverket om intern kontroll (Jones, 2008; Basu & Wright, 1997), Mayer 

et als. (1995) faktorer för tillit och SDT (Gagné & Deci, 2005) enligt nedan: 

Figur för kontrollmiljöns inverkan på tilliten mellan medarbetare   

 

Figur 1 (KÄLLA: Egen illustration). 
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2.5.1.1 Kontrollmiljön och känsla av flexibilitet 

Figuren utgår i sin första ruta från Jones (2008) och Basu och Wright (1997). De komponenter 

som utgör kontrollmiljön, kommer sammantaget att ge (via sin utformning inom 

organisationen) en kontrollmiljö, som antingen erbjuder medarbetarna inom organisationen en 

känsla av flexibilitet i arbetet eller en känsla av att vara kontrollerade. Sambandet styrks av 

Chtioui och Thiéry-Dubuissons (2011) slutsatser, där kontrollmiljön styr graden av fokus på 

informella eller formella kontroller, vilket i sin tur ger arbetsmiljön en karaktär av flexibilitet 

eller kontroll.  

2.5.1.2 Motivation - självständig motivation och internalisering 

Denna känsla av flexibilitet eller att vara kontrollerad, översätts av den valda motivationsteorin 

som självständig motivation eller kontrollerad motivation genom tillfredställandet av behovet 

autonomi (Gagné & Deci, 2005). Hur autonom en medarbetare känner sig, ses här som en del 

av upplevelsen av kontrollmiljön inom organisationen (jämför med Gellatly och Withey (2012) 

som gjorde en liknande koppling mellan byråkratisk struktur och känsla av autonomi). Enligt 

Gagné och Deci (2005) är tillfredställandet av behovet autonomi tongivande för graden av 

internalisering. De två andra behoven inom teorin, kompetens och samhörighet, ingår även de i 

syntesen. Anledningen till detta är att även tillfredställandet av dessa behov kan påverka graden 

av internalisering (Gagné & Deci, 2005).   

Internaliseringen kommer sedan att leda till tillit genom de två faktorerna välvilja och integritet, 

enligt resonemanget ovan i den teoretiska syntesen. Om medarbetarna internaliserar 

organisationens mål och värderingar, och det skapas en ömsesidig tillit mellan organisationen 

och medarbetarna, kommer de att visa välvilja och integritet inom organisationen (Gellatly & 

Withey, 2012). Medarbetarna kommer då enligt den teoretiska syntesen, att i egenskap av 

organisationsmedlemmar, visa välvilja och integritet inom sin arbetsgrupp. 

2.5.1.3 Tillit 

Två av faktorerna för tillit kommer därmed att uppfyllas med hjälp av internaliseringen. 

Internaliseringen i sig har påverkats av hur medarbetarna upplever kontrollmiljön och därmed 

är syntesen fullständig. Tillitsfaktorn förmåga mäts separat, då internaliseringen inte påverkar 

denna, enligt den teoretiska syntesen. Gemensamt påverkar faktorerna förmåga, välvilja och 

integritet skapandet av tillit (Mayer et al., 1995).  

Att resonemanget inom studiens teoretiska syntes håller för empirisk forskning, styrks delvis av 

Gellatly och Witheys (2012) resultat och Chtioui och Thiéry-Dubuissons (2011) slutsatser. 

Sammanfattningsvis visar den teoretiska syntesen som ovan presenterats att: En kontrollmiljö 
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som upplevs som mer flexibel av medarbetarna inom en arbetsgrupp, kommer att generera 

högre tillit inom denna, än under omständigheter, då medarbetarna hade upplevt kontrollmiljön 

som mer kontrollerande. 

2.5.2  Den teoretiska syntesens begränsningar   

Det faktum att syntesen bygger på ett resonemang med förhållandevis få faktorer (jämför med 

antalet faktorer för tillit hos Butler (1991)) för att förklara ett sådant komplext fenomen, gör att 

vissa delar som bygger upp tillitsrelationerna, inom de arbetsgrupper som studeras, kan 

förbises. De tre faktorerna som används är likväl de som har använts frekvent i forskningen om 

tillit (Mayer et al., 1995). Det kommer att vara svårt att på något sätt mäta individernas 

internaliseringsgrad. Denna brist anses vara acceptabel, då studien inte avser att mäta 

internaliseringen, utan avser att finna skillnader mellan arbetsgrupperna och förklara varför 

dessa skillnader existerar. Det finns även en risk för att individerna inom arbetsgrupperna inte 

agerar utifrån en internalisering, även om de mentalt skulle dela organisationens mål och 

värderingar. Konsekvensen av det ovanstående är, att det finns en risk för att relationen mellan 

en internalisering och tilliten mellan medarbetarna försvagas.  

3 Metod 
I avsnittet ges en beskrivning och diskussion av hur studien genomfördes för att besvara 

uppsatsens frågeställning. 

3.1 Tillvägagångssätt 

För att kunna uppfylla studiens syfte genomfördes en kvalitativ studie. Studien genomfördes i 

tre steg: I steg ett rekommenderades tre arbetsgrupper inom ekonomifunktionen på företaget av 

nyckelpersoner inom detsamma. Dessvärre fick en av grupperna bortses från, då bortfallet inom 

gruppen var omfattande. Steg två bestod av att en enkät delades ut till medarbetarna inom 

arbetsgrupperna. Enkäten, som beskrivs utförligare nedan, hade som syfte att fånga 

medarbetarnas upplevelser av kontrollmiljön inom organisationen. Enkäten definierade också 

hur arbetsgrupperna relaterade till varandra, när det gällde upplevelsen av kontrollmiljön. I steg 

tre genomfördes intervjuer med medarbetare inom de två arbetsgrupper som önskade delta i 

studien. Intervjuerna genomfördes i syfte att få en uppfattning om hur tilliten såg ut inom 

arbetsgrupperna. För att beskriva och förklara hur varierande upplevelser av kontrollmiljön 

inom organisationen inverkar på tilliten inom arbetsgrupperna, användes den teoretiska syntes 

som introducerades i uppsatsens teoriavsnitt (se avsnitt 2.5). 
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3.2 Val av metod 

Studiens syfte är att jämföra, på gruppnivå, hur varierande upplevelser av kontrollmiljön inom 

en organisation inverkar på tilliten inom arbetsgrupper. Studien avser också att beskriva och 

förklara vad skillnaderna mellan arbetsgrupperna beror på. 

Det ovanstående gör att denna studie är beskrivande, såväl som förklarande. Saunders et al. 

(2012) menar att en sådan typ av studie föreligger när studien avser att beskriva en situation 

som sedan förklaras utifrån ett teoretiskt sammanhang (Saunders et al., 2012). En kvalitativ 

metod valdes, då syftet med studien i huvudsak är att förklara ett förhållande mellan olika 

variabler (upplevelsen av kontrollmiljön och tilliten mellan medarbetare). Under sådana 

omständigheter anses en kvalitativ metod passa bra (Saunders et al., 2012).  

Då det går att stödja sig på tidigare kvantitativa enkäter, som väl kunnat mäta upplevelsen av en 

kontrollmiljö (se Basu & Wright, 1997), har det skapats en enkät som beskriver upplevelsen av 

kontrollmiljön hos medarbetarna. Detta kvantitativa inslag har utnyttjats då enkäter används 

frekvent för beskrivande studier (Saunders et al., 2012).  

Förutom upplevelsen av kontrollmiljön är två andra beståndsdelar av vikt, med hänsyn till den 

teoretiska syntesen som presenterades i avsnitt 2.5. De två beståndsdelarna är tillit och 

motivation. Insamlingsmetod för de två kvalitativa delarna var semistrukturerade intervjuer. Då 

studien avser att förklara varför tilliten inom arbetsgrupperna skiljer sig åt, menar Saunders et 

al. (2012) att semistrukturerade intervjuer är en lämplig insamlingsmetod. Användandet av 

semistrukturerade intervjuer ger möjligheten att få en djupare förståelse för hur upplevelsen av 

kontrollmiljön förhåller sig till tilliten mellan medarbetare (Saunders et al., 2012). Detta 

motiveras ytterligare med att behovet av autonomi, som ska studeras via de semistrukturerade 

intervjuerna, ses som en del av upplevelsen av kontrollmiljön (se avsnitt 2.5.1.2 och jämför med 

Gellatly & Withey, 2012). Vi anser således att en kvantitativ (enkäten) och en kvalitativ metod 

(intervjuerna) kan komplettera varandra.  

3.3 Val av studieobjekt och respondenter 

Det företag som har studerats inom denna studie verkar inom byggbranschen. Företaget valdes 

då dess storlek gjorde det möjligt att finna en större variation av arbetsgrupper inom 

ekonomifunktionen på företaget. Denna variation gjorde det enklare att hitta arbetsgrupper som 

upplevde kontrollmiljön olika. Vi vände oss mot ekonomer, då vi anser att dessa har en 

tydligare uppfattning om den kontroll som de utsätts för än vad till exempel en yrkesarbetare 

har. Resonemanget bygger på att ekonomer dagligen arbetar med kontrollaktiviteter och inom 

ramen för kontroll. Företaget har även en traditionell verksamhet, som äger rum inom en 
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bransch, som vi anser som etablerad. Att branschen är etablerad bidrar till att det finns mindre 

okända variabler att ta hänsyn till än inom en relativt ny bransch, som till exempel IT-

branschen. Ett mindre antal okända variabler ger i sin tur en stabilare kontrollmiljö.  

Nyckelpersoner inom organisationen (företaget) användes för att underlätta urvalet av 

arbetsgrupper som upplever kontrollmiljön olika. Anledningen till att denna metod användes 

var att nyckelpersonerna har en god insyn i organisationens administration, då de arbetar med 

verksamhetsutvecklingen. Denna metod anses inte problematisk i förhållande till ett 

slumpmässigt urval, då studien inte avser att bidra med en statistisk generalisering av resultaten, 

utan att bidra till teoribildningen. Nyckelpersonerna tilldelade oss tre grupper, som de menade 

skulle uppleva kontrollmiljön inom organisationen på olika sätt, varav en fick bortses från (se 

avsnitt 3.1). 

Enkäterna delades ut till samtliga medarbetare inom de två arbetsgrupper som önskade delta, 

vilka var 20 sammanlagt (4 inom grupp Flexibel och 16 inom grupp Kontrollerad).  

10 personer fördelade mellan de två arbetsgrupperna, som verkar inom den aktuella 

organisationen, har deltagit i de semistrukturerade intervjuerna. Fördelningen mellan de olika 

arbetsgrupperna var 4 intervjuer inom grupp Flexibel och 6 intervjuer inom grupp Kontrollerad. 

De aktuella arbetsgrupperna arbetar båda inom ekonomifunktionen på företaget. Urvalet av 

respondenter inom grupperna valdes slumpmässigt, med en större relativ representation av 

respondenter från den mindre gruppen, i förhållande till den större gruppen. Detta gjordes för 

att tillräckligt med data skulle kunna samlas in, och för att få en god bild av förhållandena inom 

respektive grupp.  

3.4 Operationalisering av teoretiska begrepp 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställning måste studiens centrala teoretiska begrepp 

brytas ned i mindre abstrakta sådana, så att begreppen kan mätas i verkligheten. I teoriavsnittet 

har det redogjorts för den teoretiska syntes (se avsnitt 2.5), som används som analysverktyg i 

samband med analysen av det empiriska materialet. Nedan följer en beskrivning av 

operationaliseringen utav de teoretiska begrepp som anses vara centrala för användandet av den 

teoretiska syntesen. 

3.4.1 Kontrollmiljö 

Måtten i enkäten för att studera medarbetarnas upplevelse av kontrollmiljön inom 

organisationen, skapades utifrån Basu och Wrights (1997) studie av revisorers uppfattning om 

olika företags kontrollmiljöer. Författarna gav de olika måtten relativ inbördes viktning, men 
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eftersom denna studie inte berör revisorer, används inte denna viktning. Måtten relaterar i ett 

1-mot-1-förhållande till kontrollmiljöns begrepp (komponenter). Dessa kan ses här nedan. En 

kortfattad beskrivning av Basu och Wrights (1997) mått ges också. 

Indikatorer för kontrollmiljö 

 
(Basu & Wright, 1997, s. 85) 
 

1. Ledarskapsfilosofi och styrningsstil                
Ledarskapsfilosofi och styrningsstil påverkar risken för felaktigheter samt hur effektiv 
användningen av redovisningssystemen och kontrollförfarandet är. 
 

2. Organisationsstruktur 
Övergripande ramverk för planering, styrning och kontrollverksamheterna. 
  

3. Metoder för att ge befogenheter och ansvar                                  
Metoder för att fördela befogenheter och ansvar och deras påverkan på rapporteringen 
och ansvarsfördelningen. 
 

4. Ledningens kontrollmetoder   
Ledningens direkta kontroll över hur auktoritetsutövande delegeras och kontroll av hur 
bolagsaktiviteter sker. Är direkt kopplat till om aktiviteter och prestationer övervakas 
samt hur felaktigheter upptäcks. 
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5. Internrevisionsfunktion     
En funktion för kontroll av andra kontroller och förfaranden. 
 

6. Personalpolicys och personalhanteringsrutiner 
Organisationens förmåga att tillhandahålla personal med kompetens nog att uppnå 
organisationens mål.  
 

7. Externa influenser                     
Andra organs påverkan på organisationens förfaranden då det gäller rapportering, 
kontroll med mera. 
 

Då frågorna från Basu och Wrights (1997) studie, i anpassad form, används till enkäten i 

validitets- och reliabilitetssyfte, stödjer vi oss på Basu och Wrights (1997) metodik. Enkäten är 

utformad enligt den sjugradiga skala som Basu och Wright (1997) använde sig av i sin enkät. 

Inom skalan beskriver 1 en låg upplevelse och 7 en hög upplevelse av måttet. 

Anpassningen av frågorna i enkäten gjordes efter att en pilotstudie visat att frågorna var svåra 

att förstå för respondenter som inte är revisorer. Anpassningsarbetet skedde utefter Bryman och 

Bells (2005) instruktioner om hur enkätfrågor utformas. De råd som utnyttjades för 

anpassningen var att ledande frågor inte ska ställas, att undvika dubbla frågor och att undvika 

tekniska uttryck. Enkäten som användes inom denna studie återfinns i bilaga 4. 

3.4.2 Tillit mellan medarbetare                  

De tre grundfaktorerna förmåga, välvilja och integritet inom Mayer et als. (1995) modell för 

tillit har operationaliserats för studien. 

Förmåga: En medarbetares kompetens, färdigheter och personlighetsdrag som möjliggör 

dennes inverkan inom ett specifikt område av det fortlöpande arbetet. 

Välvilja: I vilken utsträckning medarbetaren tros ha för avsikt att agera för individens bästa, 

frånsett medarbetarens personliga mål och intressen. 

Integritet: Huruvida individen anser att medarbetaren arbetar enligt ett antal principer, som 

individen anser är acceptabla för hur arbetet ska utföras. 

Anledningen till att dessa begrepp har operationaliserats är, att de gav möjligheten att (via de 

semistrukturerade intervjuerna) studera om det existerade någon tillit inom grupperna. 

Operationaliseringen gjordes utifrån tidigare forskning. Mayer och Davis (1999) genomförde en 

studie beträffande prestationsbedömningssystems inverkan på de anställdas tillit till ledningen. 

Tan och Lim (2009) som använde sig av Mayer et als. (1995) begrepp, när de studerade tilliten 

mellan medarbetare och dess inverkan på medarbetarnas tillit till organisationen, använde sig av 
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Mayer och Davis (1999) mått som grund för sin operationalisering. Mayer och Davis (1999) 

mått får således anses som ett giltigt underlag för operationaliseringen av dessa begrepp. Se 

bilaga 1 för Mayer och Davis (1999) mått och deras utformning.  

För att se intervjufrågorna som användes inom denna studie, se bilaga 2 och 3. I bilaga 3 följer 

också en beskrivning av hur frågorna relaterar till måtten från tidigare forskning.  

3.4.3 Motivation               

De tre grundläggande behoven har operationaliserats för studien: autonomi, kompetens och 

samhörighet. 

Autonomi är människans behov av att agera med en känsla av självständighet och en känsla av 

att det är den egna viljan och möjligheterna till det egna valet som styr dennes agerande. 

Kompetens avser människans behov av att känna att hen har förmågan att påverka det slutgiltiga 

resultatet av arbetet. 

Samhörighet speglar människans behov av att ha sociala relationer som är tillfredställande och 

stöttande. 

Anledningen till att dessa behov har operationaliserats är, att det gav möjligheten (via de 

semistrukturerade intervjuerna) att se samband mellan upplevelsen av kontrollmiljön och tilliten 

mellan medarbetare. Tillfredställandet av behovet autonomi ses som avgörande för hur långt 

internaliseringen av organisationens mål med individens egna har gått. Därmed ska den 

upplevda autonomin studeras. Behoven av att känna sig kompetent och samhörig kan även 

påverka internaliseringsprocessen, och därför har dessa behov också operationaliserats för 

studien.  

Operationaliseringen av behoven gjordes utifrån tidigare forskning i syfte att öka studiens 

replikerbarhet. Van den Broeck et al. (2010) skapade en skala för att mäta tillfredställandet av 

arbetsrelaterade behov (Work-related Basic Need Satisfaction scale). Skalan skapades för 

holländska arbetsförhållanden. Den utgick ifrån SDT och de tre behoven som beskrivs inom 

teorin. Resultaten av den kvantitativa studie som genomfördes i anslutning till skapandet av 

skalan visade, enligt Van den Broeck el al. (2010), att måtten som speglade behoven inom 

skalan var korrekta. Måtten inom den slutgiltiga skalan får därmed anses som en god 

utgångspunkt för operationaliseringen.  



 

19 

 

Utifrån måtten har de intervjufrågor (se bilaga 2) som användes inom denna studie skapats. För 

att se måttens utformning, se bilaga 1. Hur kopplingen ser ut mellan intervjufrågorna och 

måtten från tidigare forskning framgår av bilaga 3. 

3.5 Genomförande 

Enkäten delades ut i december 2012 och sammanställdes sedan för att ge en samlad bild av hur 

arbetsgrupperna upplevde kontrollmiljön inom organisationen (företaget). Därefter bekräftades 

(genom enkäten) att gruppernas upplevelse av kontrollmiljön skilde sig åt på det sätt som 

nyckelpersonerna förutsett. Genom denna process definierades gruppernas relativa grad av 

upplevd flexibilitet. Sedermera intervjuade vi medarbetare inom de aktuella arbetsgrupperna, 

för att se hur den resterande delen av den teoretiska syntesen (se avsnitt 2.5) relaterade till 

enkätsvaren.  

Enkäterna delades ut till samtliga medarbetare inom de två grupperna. En del av medarbetarna 

avböjde att delta i studien, varpå ett bortfall om 50 procent (8 medarbetare) kan konstateras 

inom grupp Kontrollerad, medan det inom den andra gruppen inte förekom något bortfall. Trots 

bortfallet kunde ett mönster, som även delvis bekräftades av intervjuerna, observeras. 

De semistrukturerade intervjuerna, som ligger till grund för studiens kvalitativa material, 

genomfördes under 8 dagar i december 2012. Intervjuerna skedde i anslutning till arbetsplatsen 

eller på densamma, i samråd med respondenterna. Intervjuerna varade mellan 30 och 50 

minuter och spelades in, för att sedan kunna återge respondenternas svar så exakt som möjligt. 

Det auditiva materialet transkriberades för att kunna analysera svaren. Uppföljningsfrågor har 

även ställts och besvarats via e-post. För att förhindra eventuella problem angående vår 

trovärdighet gav vi respondenterna grundläggande information om uppsatsen. Respondenterna 

fick veta att studien var en del av en C-uppsats. De blev även informerade om att uppsatsen 

behandlar hur de anställda upplever kontrollmiljön inom företaget och hur det påverkar 

gruppdynamiken. Beroende på ämnets känsliga natur, undvek vi att informera om att det var 

tilliten mellan medarbetarna som skulle studeras, då det kunde ha påverkat hur respondenterna 

hade svarat (Saunders et al., 2012).   

Respondenterna blev informerade om vilka rättigheter de hade innan de accepterade att delta i 

studien. Rättigheterna omfattade möjligheten att vara anonym, rätten att avstå från att besvara 

frågor och rätten att helt avstå från deltagande i studien (Saunders et al., 2012). Samtliga 

medverkande önskade att vara anonyma. Ordningen av de teman som behandlades under 

intervjuerna var: Samhörighet, Förmåga, Välvilja, Integritet, Autonomi och Kompetens. 
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Anledningen till att temat Samhörighet behandlades först, var att vi märkte (efter den första 

insamlingsdagen) att temafrågorna om förmåga inte lämpade sig att behandla först, då 

respondenterna blev överrumplade av frågorna. Temafrågorna om samhörighet ställdes därefter 

först för att vänja respondenterna vid intervjusituationen. Temafrågornas ordningsföljd inom de 

teman som behandlades kan utläsas av intervjuguiden i bilaga 2. Efter att 10 intervjuer hade 

genomförts upphörde materialinsamlingen. Vi ansåg vid det tillfället att en mättnad på 

information hade uppnåtts. Mättnaden gällde intervjuerna med medarbetare från grupp 

Kontrollerad, där ingen ny information framkom vid den sjätte intervjun. Därmed är det inte ett 

problem att inte hela gruppen intervjuades.  

3.6 Validitet och Reliabilitet  

Enkätens validitet stärks av att den är en anpassad version av Basu och Wrights (1997) enkät. 

Frågorna har (som tidigare berättats) utvecklats med feedback från en pilotstudie. 

Anpassningen av frågorna har skett i två omgångar för att säkerställa att ekonomer ska kunna 

förstå dem. För att validiteten inte skulle sänkas, genom denna anpassningsprocess, har vi 

utgått ifrån Bryman och Bells (2005) råd för hur enkätfrågor ska utformas.  

När det gäller den kvalitativa delen av studien och de semistrukturerade intervjuerna, har 

temafrågorna konstruerats utifrån tidigare forskning för att säkerställa frågornas validitet 

(Saunders et al., 2012). Hur frågorna relaterar till måtten från tidigare forskning framgår av 

bilaga 3. En viktig aspekt att se till när semistrukturerade intervjuer används, är att de ämnen 

som diskuteras behandlas utifrån flera olika perspektiv (Saunders et al., 2012). Som ett led i 

att täcka in olika perspektiv har frågorna en mer övergripande karaktär än vad de precisa 

måtten har (jämför med bilaga 3).  

De temafrågor som skapats för studien har varit tänkta att inleda ett samtal om de ämnen som 

studien behandlar. Frågor av mer precis karaktär har ställts som följdfrågor, utifrån vad 

respondenterna har svarat. Temafrågorna som redovisas i bilaga 2 och 3, ska således läsas 

som en guide till hur intervjuerna genomfördes. 

Reliabiliteten av studien kan diskuteras enligt Saunders et al. (2012). Semistrukturerade 

intervjuer är inte standardiserade, vilket gör att det är svårt att replikera liknande resultat. I 

motsats till problematiken är inte kvalitativa studier alltid avsedda att vara replikerbara, då de 

ofta visar ögonblicksbilder av en verklighet som är föränderlig. Studierna speglar en 

komplexitet, som gör att det inte är rimligt att kunna replikera resultaten av studierna 

(Saunders et al., 2012). Denna studie är ett exempel på det ovanstående, då den beskriver ett 
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komplext fenomen vid ett specifikt tillfälle inom en organisation. Det är således en teoretisk 

generalisering som studien avser att bidra med. En teoretisk generalisering sker när resultatet 

av studien placeras in i ett större teoretiskt sammanhang. Med hänvisning till det ovanstående 

är användandet av semistrukturerade intervjuer inte ett problem. En faktor som ökar 

reliabiliteten av studien är matrisen i bilaga 3, som visar hur temafrågorna är kopplade till de 

mått som har använts i tidigare forskning. Även beskrivningen av genomförandet av studien i 

avsnitt 3.5, ökar reliabiliteten. 

4 Empiri och Analys 
Uppsatsens frågeställning är: Hur inverkar upplevelsen av kontrollmiljön på tilliten inom 

arbetsgrupper? För att kunna besvara frågeställningen, beskrivs och analyseras det empiriska 

materialet från studien i detta avsnitt.  

Dispositionen av avsnittet är enligt följande: Först kommer en kort beskrivning av företaget 

som materialet inhämtats ifrån. Efter beskrivningen av företaget presenteras arbetsgrupperna 

som deltog i studien. Därefter följer i tur och ordning en beskrivning med tillhörande analys av 

respondenternas upplevelse av kontrollmiljön inom organisationen (företaget) och sedan tilliten 

mellan medarbetarna inom arbetsgrupperna. Slutligen beskrivs och analyseras hur två av de tre 

beståndsdelarna i syntesen, upplevelsen av kontrollmiljön och tilliten mellan medarbetarna, 

relaterar till den teoretiska syntesen.  

Beskrivningen av respondenternas upplevelser sker gruppvis för att sedan sammanföras i en 

gemensam analys. I den gemensamma analysen påvisas de konkreta skillnaderna mellan 

grupperna och vad dessa består av. I det sista avsnittet ges en förklaring till varför skillnaderna 

mellan grupperna existerar, utifrån studiens teoretiska syntes. På grund av att studien behandlar 

tilliten mellan medarbetarna inom arbetsgrupperna och att detta får etiska implikationer, valde 

vi att inte ge respondenterna individuella beteckningar, till exempel ”Respondent A”, då detta 

skulle göra en identifiering av respondenterna möjlig.  

4.1 Företaget 

Ekonomiavdelningen, vars arbetsgrupper har deltagit inom studien, tillhör ett av Sveriges 

större byggföretag. Företaget har varit väl etablerat på marknaden en längre tid, med 

erfarenhet från både större och mindre projekt.   

Företagets egen förklaring till framgångarna är att de anställda skapat dessa med hjälp av 

ledarskapet som finns inom organisationen, vilket har gett ett teamarbete, där de anställdas 
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egen inre drivkraft kommit företaget till godo. Företaget understryker även att de anställda 

arbetar med en hög etisk standard.     

4.2 Arbetsgrupperna 

Av de tre grupperna som vi blev rekommenderade så studerades två av dessa på grund av ett 

omfattande bortfall gällande intervjuerna i den tredje gruppen, som även den, liksom grupp 

Kontrollerad, hade pekats ut av nyckelpersoner på företaget som en kontrollerad grupp.  

Den första gruppen, grupp Flexibel, pekades ut av nyckelpersonerna som en flexibel grupp 

och innehöll, inklusive gruppchefen, 4 personer. Att gruppchefen har tagits med i studien 

beror på att hen av medarbetarna i mångt och mycket ansågs vara en medarbetare. En 

medvetenhet om dennes särställning har tagits i beaktning i analysen.  

Den andra gruppen, grupp Kontrollerad, innehöll 16 personer och var som nämnts utpekad 

som en kontrollerad grupp av företagets nyckelpersoner.   

4.3 Upplevelsen av kontrollmiljön 

Respondenternas aggregerade svarspoäng bekräftade nyckelpersonernas uppfattning om att 

medarbetarna inom grupp Flexibel upplever en flexiblare kontrollmiljö, än vad medarbetarna 

inom grupp Kontrollerad upplever.  

4.3.1 Grupp Flexibel 

I respondenternas svar utmärkte sig tre mått som mera informella än inom grupp 

Kontrollerad. Dessa mått som upplevdes som mer informella av gruppen, jämfört med grupp 

Kontrollerad, är i rangordning (från det mått som upplevdes som mest informellt) Metoder för 

att ge befogenheter och ansvar, Personalpolicys och personalhanteringsrutiner samt 

Ledarskapsfilosofi och styrningsstil.  

4.3.2 Grupp Kontrollerad 

Det främst utmärkande måttet, jämfört med grupp Flexibel, var Organisationsstruktur. 

Gruppen upplevde organisationen som mer hierarkisk än grupp Flexibel.  

Tre mått överensstämde väl med varandra mellan grupperna. Dessa var upplevelsen av 

kontroll från Externa influenser, Internrevisionsfunktion och Ledningens kontrollmetoder. I 

intervjuerna berättade majoriteten av respondenterna, från båda grupperna, att de kände sig 

fria med sina specifika arbetsuppgifter, vad gällde utformning och planering. Redogörelserna 

bekräftar en samsyn i måttet Ledningens kontrollmetoder.  
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4.3.3 Analys 

Vad gäller samsynen mellan grupperna beträffande de tre måtten, finns det logiska 

förklaringar till denna. Externa influenser och Internrevisionsfunktion är båda mått som mäter 

andra dimensioner av kontrollmiljön än organisationens ledarskap. Därmed är 

samstämmigheten i svaren från de två olika enheterna inom samma avdelning betryggande, då 

dessa inte har någon logisk anledning att divergera avsevärt. Att Ledningens kontrollmetoder 

upplevdes så lika av grupperna, tyder på att båda grupperna hade en överensstämmande 

upplevelse av att de hade frihet i arbetet. Det föregående bekräftades även i våra intervjuer 

med medarbetare inom arbetsgrupperna, vilket tidigare har nämnts. Resonemanget ovan 

bygger på att måttet Ledningens kontrollmetoder och frågorna för detta, speglar huruvida det 

finns någon formell kontroll av arbetet, vilket kan jämföras med en upplevd frihet i arbetet 

(jämför med avsnitt 3.4.1). 

De fyra mått som skilde sig åt mellan grupperna, gjorde det på ett sätt som bekräftade 

nyckelpersonernas uppfattning om att grupp Flexibel skulle uppleva kontrollmiljön som mer 

flexibel än grupp Kontrollerad. Utmärkande var att måtten som hade att göra med de 

anställdas allmänna arbetssituation, Metoder för att ge befogenheter och ansvar, 

Ledarskapsfilosofi och styrningsstil, Personalpolicys och personalhanteringsrutiner samt 

Organisationsstruktur, skilde sig åt. Det föregående tyder på att de anställdas upplevelser av 

informell eller formell styrning, inte hade att göra med de dagliga rutinerna. De hade istället 

att göra med moment som beslutsgång, säkerställande av kompetens och andra dimensioner, 

som inte påverkar själva arbetet utan ramarna för arbetet.    

För redovisning av hur mycket måtten skilde sig åt mellan arbetsgrupperna, se bilaga 5. 

4.4 Tilliten mellan medarbetarna 

4.4.1 Grupp Flexibel 

4.4.1.1 Förmåga  

Respondenterna menade att deras medarbetare har en väldigt god förmåga att utföra sina 

arbetsuppgifter, och att alla bidrar till gruppens gemensamma mål på ett tillfredställande sätt, 

även om målen ibland kan vara något oklara. Vidare ansåg respondenterna att gruppen 

kompletterar varandra kunskapsmässigt, och brister i kunskap hos andra sågs inte som negativt, 

utan som en konsekvens av att olika personer i gruppen bidrar med olika kunskaper. Generellt 

fanns en uppfattning om att medarbetarna är kompetenta och att de kompletterar varandra. 
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4.4.1.2 Välvilja 

Gruppens övergripande upplevelse var att de hjälper varandra, även på bekostnad av sina egna 

arbetsuppgifter. Svårighetsgraden på arbetsuppgifterna kan påverka möjligheterna att kunna 

hjälpa till menade respondenterna, men intentionen är alltid att hjälpa till om möjligheten ges. 

Samarbetet inom gruppen sågs som stödjande. En del respondenter inom gruppen berättade 

också att de ser till varandras arbetssituation, innan de ber om hjälp, då de inte vill öka stressen 

hos en medarbetare som redan har en viktig deadline att ta hänsyn till. De försöker också att ta 

hand om varandra om någon skulle ha en jobbig dag, men de försöker även att visa respekt om 

någon vill fokusera på arbetet.  

4.4.1.3 Integritet 

När det gäller värderingarna som de arbetar utefter inom gruppen, menade respondenterna att 

skillnader finns mellan medarbetarna, men att dessa är ett uttryck för olika fokus av samma 

värderingar. Majoriteten av dem ansåg att värderingarna stämmer överens och är acceptabla. 

Det sågs också som att olika fokus förbättrar gruppens möjligheter till att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter.  

Respondenterna menade att det finns en solidarisk stämning inom gruppen, där de respekterar 

varandra och håller vad de lovar. Den solidariska stämningen kan även iakttas genom att 

arbetsfördelningen sker utan någon upplevd friktion. Inom denna grupp arbetar de aktivt med 

att ta till sig organisationens värderingar. Det berättades också att de ofta tar på sig 

arbetsuppgifter, som ligger utanför dem som upplevs som arbetsgruppens arbetsuppgifter. 

4.4.2 Grupp Kontrollerad 

4.4.2.1 Förmåga 

Den övergripande uppfattningen inom gruppen var att medarbetarna är duktiga, och att väldigt 

skickliga medarbetare finns. Samtidigt ansåg en del av respondenterna att en del medarbetare 

inom gruppen är långsamma i arbetet. De kände sig också inte helt trygga med att lämna över 

arbete till alla inom gruppen. En del respondenter menade att det finns vissa kunskapsmässiga 

brister inom gruppen, men att dessa i sin helhet har att göra med specifika delar inom arbetet 

och inget mer övergripande.  

4.4.2.2 Välvilja 

Inom gruppen fanns en upplevelse av att många medarbetare skulle hjälpa varandra, medan 

vissa inte skulle göra det, oavsett omständigheter. En del av respondenterna menade att denna 

ovilja att hjälpa till beror på att en del medarbetare upplever en brist på att kunna påverka sin 

egen arbetssituation. Det föregående har visat sig genom missnöje, berättade en del 
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respondenter. Det fanns skilda uppfattningar om hur samarbetet fungerar inom gruppen. En del 

ansåg att samarbetet fungerar bra, och en del av respondenterna menade att det fungerar mindre 

bra, men att detta beror på skilda arbetsuppgifter. En del av respondenterna menade att de ser en 

konkurrens i samarbetet inom gruppen, och att denna i grunden har att göra med en del 

medarbetares upplevelser av att inte kunna påverka sin arbetssituation. 

4.4.2.3 Integritet 

Inom denna grupp menade en del respondenter att en del medarbetare inte delar deras 

värderingar för hur arbetet ska utföras. Denna företeelse tolkades som något negativt av 

respondenterna. Arbetsbelastningen upplevdes av majoriteten som varierande mellan 

medarbetarna och fördelas inte solidariskt sinsemellan dem, utan ansvaret ligger på chefen för 

enheten. Det fanns en uppfattning inom gruppen om att en del medarbetare inte tar sig an fler 

arbetsuppgifter, även om de har tid och möjlighet till det. Detta upplevdes som negativt av en 

del av respondenterna.  

Generellt menade respondenterna att medarbetarna håller det de lovar, men att det finns 

undantag. En del av respondenterna berättade, till exempel, att medarbetare ibland är sena med 

att säga till om de inte hinner med det de lovat. Det fanns även skilda åsikter huruvida gruppens 

medlemmar har en god etik mot varandra, och om de behandlar varandra väl. Åsikterna 

angående om medarbetarna tar ansvar för de gemensamma målen eller inte, skilde sig även det 

mellan respondenterna. Åsikterna varierade, från att de ansåg att medarbetarna agerar osjälviskt 

för gruppens bästa, till att en del inte tar ansvar för gruppens gemensamma mål. Denna brist på 

ansvarstagande beror delvis på en upplevd brist hos dessa av att kunna påverka sin egen 

arbetssituation, menade en del respondenter. Det fanns uppfattningar om att de gemensamma 

målen inte delas av alla inom gruppen, och en del respondenter menade att inte alla medarbetare 

är lojala.  

4.4.3 Analys 

Det finns ett flertal skillnader mellan de två arbetsgrupperna, då det gäller tilliten mellan 

medarbetarna inom dem: 

Även om respondenterna inom grupp Kontrollerad menade att de ser deras medarbetares 

förmåga som god, ansåg en del av respondenterna inom denna grupp att en del av medarbetarna 

är långsamma i arbetet. De kände sig heller inte trygga med att lämna över arbete till alla inom 

gruppen. Det föregående tyder på att förtroendet för medarbetarnas kompetens och färdigheter 

(som beskrivs av Mayer et al. (1995) för tillitsfaktorn förmåga) inte är lika stort, som inom 

grupp Flexibel, då den gruppen inte har redogjort för något sådant.   
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Välvilja finns inom båda grupperna. Respondenterna inom grupp Kontrollerad kände att 

majoriteten skulle hjälpa dem, men en del av respondenterna redogjorde också för att de 

upplevde att en minoritet inte skulle hjälpa dem, oavsett omständigheter. Denna upplevelse 

förekom inte i lika stor utsträckning inom grupp Flexibel. Respondenternas redogörelser tyder 

på att individerna inom grupp Flexibel, i en högre utsträckning än grupp Kontrollerad, ser till 

sina medarbetares bästa, oavsett sina egna intressen (jämför med Mayer et al., 1995 och deras 

beskrivning av välvilja).  

Det fanns skilda meningar gällande samarbetet inom grupp Kontrollerad. En del menade att det 

är de skilda arbetsuppgifterna som gör att samarbetet inte alltid funkar, samtidigt som en del av 

respondenterna ansåg att samarbetet är konkurrerande. Enligt respondenterna har upplevelsen 

av ett konkurrerande samarbete att göra med, att en del medarbetare upplever att de inte kan 

påverka sin arbetssituation. Inom grupp Flexibel sågs samarbetet enbart som stödjande, även 

om det i likhet med grupp Kontrollerad kan begränsas av de specifika arbetsuppgifterna. Detta 

tyder på att medarbetarna inom grupp Flexibel, i en högre utsträckning än inom grupp 

Kontrollerad, upplevs se till sina kollegors bästa. Med det ovanstående och Mayer et als. (1995) 

redogörelse för tillitsfaktorn välvilja som utgångspunkt, ses välviljan som större inom grupp 

Flexibel än inom grupp Kontrollerad. 

Vad gäller integritet finns en tydlig skillnad mellan de två arbetsgrupperna. Värderingarna som 

medarbetarna har och arbetar efter inom grupp Flexibel, stämmer inte helt överens, även om 

majoriteten av respondenterna inom gruppen redogjorde för att så är fallet. De skillnader som 

finns, upplevdes som något positivt, vilket inte var fallet inom grupp Kontrollerad. Det 

föregående visar på (i enlighet med Mayer et al. (1995) och deras beskrivning av integritet) att 

respondenterna inom grupp Flexibel, i högre utsträckning än inom grupp Kontrollerad, anser att 

deras medarbetare arbetar enligt ett antal principer, som de anser är acceptabla för hur arbetet 

ska utföras (jämför med avsnitt 2.3).  

Majoriteten av respondenterna inom grupp Kontrollerad ansåg att arbetet inte fördelas 

solidariskt, utan chefen får ta ansvaret för fördelningen. Även om en del medarbetare skulle ha 

tid att ta på sig fler arbetsuppgifter, menade en del av respondenterna att medarbetarna inte 

skulle göra det. Inom grupp Flexibel sker arbetsfördelningen utan någon upplevd friktion. 

Respondenterna inom grupp Kontrollerad redogjorde för att det finns tvivelaktigheter i sättet de 

behandlar varandra på inom gruppen.  

Utifrån Mayer et als. (1995) beskrivning av integritet och vad som anses som viktiga faktorer 

för att en individ ska uppleva att en medarbetare har en god integritet, kan följande konstateras: 
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Den negativa upplevelsen av att medarbetare inom grupp Kontrollerad inte tar på sig mer 

arbetsuppgifter, även om de har tid, tyder på att respondenterna anser att medarbetarna inte har 

en stark känsla för rättvisa. Resonemanget bygger på att en del medarbetare upplevs ta på sig 

mer än andra. De tvivelaktigheter som existerade, angående medarbetarnas behandling av 

varandra, ses som en brist på integritet från individens perspektiv, då det handlar om 

medarbetarnas arbetsetik (jämför med avsnitt 2.3).  

Medarbetarna inom grupp Kontrollerad försöker alltid att hålla det de lovar, även om det finns 

undantag, menade respondenterna. Att medarbetarna inte alltid lyckas att hålla det de lovar 

upplevdes inte som något problem, men när någon är sen att säga till om detta, upplevdes det 

däremot som något problematiskt. Det föregående tyder på att respondenterna anser att 

medarbetarna inte är konsekventa i sitt agerande, då de kan vara sena med att säga till i tid om 

de inte hinner. Det föregående har i sin tur betydelse för den integritet som medarbetarna 

tillskrivs av sina kollegor (jämför med Mayer et als. (1995) beskrivning av integritet). Skilda 

meningar fanns även om huruvida medarbetarna tar ansvar för gruppens gemensamma mål. 

Inom grupp Flexibel, upplevdes medarbetarna behandla varandra väl och de försöker att hålla 

vad de lovar. Problemet som respondenterna inom grupp Kontrollerad upplevde, angående 

bristande kommunikation från medarbetare, upplevdes inte inom grupp Flexibel. Sammantaget 

får den upplevda integriteten betraktas som högre inom grupp Flexibel än inom grupp 

Kontrollerad. 

Utifrån de tre faktorerna: förmåga, välvilja och integritet, som bygger upp tillit, påvisar grupp 

Flexibel genomgående att tilliten till sina medarbetare är högre än inom grupp Kontrollerad. 

Även sådant som sågs som negativt inom grupp Kontrollerad, till exempel skilda värderingar, 

sågs som något kompletterande inom grupp Flexibel.  

Med hänsyn till Mayer et al. (1995) och deras faktorer för tillit, anses tilliten mellan 

medarbetarna inom grupp Flexibel vara högre än inom grupp Kontrollerad. 

Hur förklaras då denna skillnad i tillit mellan de två arbetsgrupperna? Utifrån studiens 

teoretiska syntes, ges här nedan en förklaring till varför skillnaden mellan arbetsgrupperna 

förekommer.  

4.5 Motivation 

Nedan följer en beskrivning av motivationens beståndsdelar. Dessa är respondenternas 

upplevelser, gällande sin autonomi, sin egen kompetens och samhörigheten inom gruppen. De 

tre behoven är en vital del av studiens teoretiska syntes (se avsnitt 2.5). 
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4.5.1 Grupp Flexibel 

4.5.1.1 Autonomi 

Medarbetarna upplevde gruppens mål och arbetsroller som oklara. Utmärkande för gruppen var 

att de upplevde sina arbetsuppgifter som roliga och stimulerande. Arbetet sågs som en kollektiv 

angelägenhet, där gruppen gemensamt arbetar fram mål och lösningar på problem, och där 

chefens beslut är möjliga att frångå och ifrågasätta. Det föregående tar sig i uttryck av att det 

finns en acceptans för diskussioner av arbetsgången. Inom diskussionerna anses chefen ha en 

särställning, men inte som fullkomligt suverän i beslutsfattandet. Respondenterna kände sig 

även fria inom själva arbetsprocessen, även om de menade att de är tvungna att ta hänsyn till 

regler för hur det slutgiltiga resultatet av arbetet ska se ut.  

Under intervjuerna framgick det även att gruppen gemensamt kommer fram till 

arbetsfördelningen. En vilja att ha en mer formell struktur uttrycktes av en del, men inget 

framkom som tyder på att tonvikten idag ligger mot en formell struktur, utan snarare motsatsen. 

Ett exempel på detta är att medarbetarna bestämmer sin egen planering och arbetsmetod.   

4.5.1.2 Kompetens 

Utmärkande för gruppen var att det fanns en acceptans för att inte kunna allt. Respondenterna 

menade att de bidrar med specifik kunskap som gruppen behöver. De berättade också att 

arbetsbördan under en dag är avgörande för hur de känner inför sin egen förmåga att hantera 

tidigare okända arbetsuppgifter. När arbetsbördan är mindre kan en sådan uppgift ses som 

utmanande, till skillnad från en dag med många andra arbetsuppgifter, då den istället upplevs 

som stressande.  

4.5.1.3 Samhörighet 

Den generella uppfattningen var att gruppen har en bra gemenskap, där de kan prata öppet och 

respekterar varandra, varandras behov och olikheter. Olika individer ansågs ha viktiga sociala 

funktioner i gruppen. Relationerna är främst kollegiala, där det professionella ges mycket 

uppmärksamhet. Den sociala gemenskapen ses främst som ett verktyg för att uppfylla gruppens 

mål.  

4.5.2 Grupp Kontrollerad 

4.5.2.1 Autonomi 

En majoritet av respondenterna upplevde att de är fria i arbetsrollen, även om undantag fanns. I 

arbetssituationen, då det till exempel gäller arbetsfördelning, upplevde de att denna var 

kontrollerad. Utmärkande för denna grupp var att det fanns en självklarhet i respondenternas 

uppfattning om att det var chefens roll att fördela arbetet, även om det finns en viss möjlighet 
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att påverka fördelningen. Medarbetarna kan till exempel ta på sig frivilliga extrauppgifter under 

de möten som äger rum. En del av respondenterna redogjorde för en upplevelse av att beslut tas 

utan att dessa först förankras hos alla medarbetare inom gruppen. Vidare menade en del av 

respondenterna att de upplevde, att det tas mycket beslut ovanför deras huvuden och att det 

således är svårt att påverka sin egen arbetssituation. Ett exempel på upplevelsen av att beslut tas 

över huvudet på medarbetarna, är den upplevda bristen på att kunna välja själv och att kunna 

påverka de beslut som angår gruppen. 

De menade, i likhet med grupp Flexibel, att de kunde kontrollera det fortlöpande arbetet. 

Arbetsuppgifterna sågs av respondenterna som roliga, när det gällde vissa arbetsuppgifter och 

tråkiga, när det gällde andra.  

4.5.2.2 Kompetens 

Det som var utmärkande för denna grupp, var att en del av respondenterna trodde att andra 

medarbetare inom gruppen känner sig osäkra på sin egen kompetens. I övrigt så menade 

respondenterna att de anser att deras egen kompetens är god. Arbetsuppgifter som sträcker sig 

utanför deras dagliga arbete, sågs som utvecklande av en del respondenter, om tid finns att 

hantera dessa. Andra respondenter upplevde dem endast som stressande. 

4.5.2.3 Samhörighet 

Det fanns en överensstämmande uppfattning hos våra respondenter om att gemenskapen inom 

gruppen, i sin helhet, är dålig. Denna företeelse förklarades på olika sätt. En del respondenter 

menade att den bristande gemenskapen beror på skilda arbetsuppgifter, medan en del ansåg att 

den beror på varierande möjligheter till personlig utveckling. En del av respondenterna menade 

att den bristande gemenskapen även beror på andra faktorer. Exempel på sådana är upplevelsen 

hos en del medarbetare av att inte kunna påverka sin arbetssituation. Det föregående har visat 

sig genom missnöje, vilket har skapat en okamratlig stämning.  

Det finns, som ett resultat av den dåliga gemenskapen, en uppdelning inom gruppen i sociala 

undergrupper, menade respondenterna. Gruppen är även uppdelad i arbetsmässiga 

undergrupper. De två kategorierna av undergrupper överensstämmer dock inte med varandra. 

Ett exempel på denna uppdelning, är att medarbetarna inom gruppen vänder sig till sitt sociala 

nätverk, när de behöver hjälp med något, och inte till den som upplevs kunna mest i sakfrågan. 

Respondenterna berättade att det finns goda kollegiala relationer inom de sociala 

undergrupperna som angränsar till vänskap. Gemenskapen ansågs vara bättre inom dessa än 

inom huvudgruppen.  
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4.5.3 Analys 

Tillsammans med de svar som gavs angående kontrollmiljön (genom enkäten) kan det utläsas 

att grupperna har skilda uppfattningar om sin autonomi och om hur kontrollerade de är. 

Inom grupp Flexibel, upplevde respondenterna en låg kontroll av sin arbetssituation. Arbetet är 

en kollektiv angelägenhet, där gruppen löser uppgifter tillsammans och planerar. Inom grupp 

Kontrollerad, var upplevelsen av kontroll mera märkbar hos respondenterna, genom tydligare 

definierade arbetsbeskrivningar, ansvarsområden, kontroll av de anställdas kompetens och en 

mera formell ledarskapsfilosofi och organisationsstruktur. Det som skiljer de två grupperna åt, 

utifrån respondenternas redogörelser, är deras möjligheter att påverka sin egen arbetssituation.  

Inom grupp Kontrollerad, ansågs en av anledningarna till splittringen i undergrupper vara, att 

medarbetare inom arbetsgruppen upplever att de inte kan påverka sin egen arbetssituation och 

personliga utveckling. Två exempel på denna situation, från respondenternas redogörelser, är att 

en del av respondenterna upplevde att de inte har möjlighet till att välja själva och att beslut tas 

utan att de kan påverka dessa. Känslan hos en del medarbetare av att inte kunna påverka sin 

egen arbetssituation har sedan genererat den dåliga gemenskapen, menade en del av 

respondenterna.  

Deci och Ryan (2000) som utvecklade SDT, menar att alla människor vill utvecklas, och att 

denna utveckling sker genom tillfredställandet av behoven autonomi, kompetens och 

samhörighet. Då medarbetare inom grupp Kontrollerad känner att de inte har möjlighet att 

påverka sin egen arbetssituation, och under dessa omständigheter säkerligen inte agerar med en 

känsla av självständighet, tyder det på att behovet av autonomi inte är tillfredställt hos dessa 

medarbetare (jämför med Stone et al., 2009; Gagné & Deci, 2005). Respondenternas 

redogörelser visar också, att dessa medarbetare inte heller känner att det är deras egen vilja som 

styr deras ageranden på jobbet (jämför med Stone et al., 2009; Gagné & Deci, 2005). Det ovan 

förda resonemanget stödjer sig på att de måste rätta sig efter de beslut som tas, även om de inte 

vill göra det.  

Enligt studiens teoretiska syntes, kan en hög internalisering av organisationens mål och 

värderingar inte uppnås om behovet av autonomi inte är tillfredställt. Om internaliseringen är 

låg hos individen eller minskar, så minskar också den självständiga motivationen. Den anställde 

kommer då inte längre att skydda organisationens intressen i samma utsträckning som förut, 

eftersom hen inte känner att organisationen stöttar hen tillräckligt i arbetet. Som ett resultat av 

detta, visar inte den anställde upp en välvilja och integritet som skapar tillit mellan 

medarbetarna. Resonemanget stärks av vad respondenterna har redogjort (se avsnitt 4.4.2.2 och 
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4.4.2.3), och tyder på att skillnaden i upplevd välvilja och integritet, mellan de två grupperna, 

beror på att behovet av autonomi inte är helt tillfredställt hos en del medarbetare inom grupp 

Kontrollerad.  

Ytterligare stöd för resonemanget ovan går att finna i respondenternas upplevelser. En del 

medarbetare ansågs inte ta ansvar för gruppens mål. Det berättades att medarbetare ibland är 

sena med att säga till om de inte hinner med arbetet. En del respondenter menade att inte alla 

medarbetare är lojala. Sammantaget visar redogörelserna på att internaliseringen av 

organisationens mål och värderingar är lägre hos en del medarbetare. Om de hade varit 

självreglerande, som en hög internalisering leder till enligt SDT (se avsnitt 2.4.1), hade de tagit 

ansvar, eftersom målet med arbetet hade varit viktigt för medarbetarna själva.  

Respondenterna inom grupp Flexibel berättade att de planerar tillsammans, och öppet diskuterar 

med chefen om hur de ska lägga upp arbetet samt att chefens beslut inte alltid följs till punkt 

och pricka. Det föregående tyder på att de upplever att de agerar självständigt, och att de 

upplever att de har en möjlighet till det egna valet. Det visar i sin tur på att behovet av autonomi 

tillfredställs (jämför med Stone et al., 2009). Inom grupp Flexibel upplevdes arbetsuppgifterna 

som roliga i en högre utsträckning än inom grupp Kontrollerad. Att arbetsuppgifterna upplevdes 

som roliga, pekar mot att de arbetar med uppgifter som intresserar dem, vilket ger en högre 

känsla av autonomi enligt Van den Broeck et als. (2010) mått (se bilaga 1).  

Sammanfattningsvis finns det inget som visar på att medarbetarna inom grupp Flexibel inte har 

fått sitt behov av autonomi uppfyllt, då en del av respondenterna uttryckte en önskan om en mer 

formell styrning. Det som visar på att en hög internalisering av organisationens värderingar 

finns inom gruppen är att de arbetar aktivt med att ta till sig dessa. Dessutom tar de på sig 

uppgifter som ligger utanför deras upplevda arbetsuppgifter. Det föregående pekar mot två 

saker: att de värderar organisationens mål och att de har omvandlat (internaliserat) 

organisationens mål till sina egna (jämför med avsnitt 2.4.1). 

Vad gäller behovet kompetens finns det ingenting i respondenternas redogörelser som tyder på 

att denna faktor skulle ha någon avgörande betydelse för tilliten inom arbetsgrupperna. Det 

finns en skillnad i tillitsfaktorerna mellan grupperna, men inte någon direkt sådan i den 

upplevda egna kompetensen. Att ingen koppling mellan den upplevda egna kompetensen och 

tillitsfaktorerna kan utläsas, stämmer väl överens med Gellatly och Withey (2012) och deras 

resonemang, som presenterades i den teoretiska syntesen. 
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Sett till behovet samhörighet, är gemenskapen bättre inom grupp Flexibel än inom grupp 

Kontrollerad. Förklaringen till den sämre gemenskapen inom grupp Kontrollerad är (som har 

förklarats ovan) bristen på upplevd autonomi hos en del medarbetare inom grupp Kontrollerad. 

Resonemanget bygger på att det missnöje som har beskrivits av respondenterna, har uppkommit 

från en känsla av att inte kunna påverka sin egen arbetssituation. Det föregående tyder (enligt 

resonemanget i styckena om autonomi) på att dessa medarbetare inte har fått sitt behov av 

autonomi tillfredställt (jämför med Gagné & Deci, 2005; Stone et al., 2009). Att behovet av 

autonomi inte är tillfredställt, leder till en låg eller sänkt internalisering av mål och värderingar 

hos dessa medarbetare (Gagné & Deci, 2005). Den låga internaliseringen har, genom att 

medarbetarna inte uppvisar en lika hög välvilja och integritet som medarbetarna inom grupp 

Flexibel, resulterat i en lägre tillit mellan medarbetarna. Sammanfattningsvis utläses därmed 

inte någon enskild effekt av behovet samhörighet inom studiens teoretiska syntes, när det gäller 

grupp Kontrollerad.   

En god gemenskap upplevs inom grupp Flexibel. Då gemenskapen främst ses som ett medel för 

att uppnå gruppens mål och inte som ett ändamål i sig, ses inte behovet av samhörighet ha en 

avgörande betydelse för internaliseringen av organisationens mål och värderingar.  

Skillnaden i tillit mellan arbetsgrupperna, som kan utläsas från tillfredställandet av behoven av 

autonomi, kompetens och samhörighet, härstammar främst från tillfredställandet av behovet av 

autonomi. Resonemanget bygger på det ovanstående och tidigare forskning (Gellatly & Withey, 

2012; Deci & Ryan, 2000; Gagné & Deci, 2005).  

5 Slutsats 
För att besvara uppsatsens frågeställning, ges här nedan en summering av studiens analys. 

Frågeställningen är: Hur inverkar upplevelsen av kontrollmiljön på tilliten inom 

arbetsgrupper? 

Utifrån analysen av upplevelsen av kontrollmiljön och tilliten mellan medarbetarna, kan det 

konstateras att grupp Flexibel, som upplevde en mer informell styrning (högre flexibilitet), hade 

en högre tillit än grupp Kontrollerad, som upplevde en mer formell styrning (kontroll). 

Resultaten kan förklaras utifrån studiens teoretiska syntes, som använder motivation för att 

förklara hur upplevelsen av kontrollmiljön inom en organisation kan inverka på tilliten inom 

arbetsgrupper. Den mest tongivande delen av motivationsteorin, som förklarar resultatet, är 

behovet av autonomi. Med hänsyn till det ovanstående ger upplevelsen av en mer flexibel 

kontrollmiljö en högre tillit inom arbetsgrupper. Därmed är uppsatsens frågeställning besvarad.  
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6 Diskussion 
I avsnittet diskuteras resultatet av studien och studiens begränsningar. Studiens bidrag till 

akademiker och praktiker klarläggs också. 

6.1 Diskussion av resultaten 

Inom grupp Flexibel var upplevelsen av formell kontroll hos medarbetarna i deras arbete låg, 

och grupp Flexibel kan jämföras med självstyrande arbetsgrupper. Dessa utmärks av en 

informell styrning där arbetet leds genom att gruppen planerar och löser uppgifter tillsammans 

(Eriksson-Zetterquist et al., 2006). 

Inom grupp Kontrollerad var förekomsten av formell kontroll mer märkbar, via respondenternas 

svar, med en upplevelse av tydligare definierade arbetsbeskrivningar, ansvarsområden, kontroll 

av de anställdas kompetens och en mera formell ledarskapsfilosofi och organisationsstruktur. 

Det förgående ger något som närmre kan liknas vid en byråkratisk struktur med tydlig 

ansvarsfördelning, kompetensspecifikationer och beslutsgång (Eriksson-Zetterquist et al., 

2006). Skillnaden i tillit kan därmed ha att göra med att grupp Kontrollerad styrdes av en 

ledningsfilosofi, som med formella kontroller försöker eliminera saker som godtycke och 

osäkerhet (Eriksson-Zetterquist et al., 2006), och där informella faktorer som tillit mellan 

medarbetare i gruppen inte ses som oproblematiska. Detta pekar mot att lägre tillit, som står att 

finna inom byråkratiska strukturer (jämfört med självstyrande grupper), är en inneboende 

egenskap hos dessa, då samma tendens visades i Gellatly och Witheys (2012) studie. Detta är i 

sin tur inte överraskande, då byråkrati syftar till att få bort det godtycke och de informella 

kanaler som skapas av tillitsstrukturer (Eriksson-Zetterquist et al., 2006).   

6.2 Studiens begränsningar 

Grupperna som studerades hade en relativt stor skillnad i antalet medarbetare. Detta kan ha 

påverkat studiens resultat, då det är tänkbart att ett stort antal medarbetare gör det svårt att 

upprätthålla tillit mellan dem. Inom grupp Kontrollerad fanns det dessutom arbetsmässiga 

undergrupper, vilket gör det möjligt att antaga att den mera byråkratiska strukturen som 

upptäcktes, skulle kunna bero på att ett större organisatoriskt sammanhang undersöktes. 

Svårigheter att utvärdera samhörighetens effekt på tilliten, uppkom som en konsekvens av de 

sociala undergrupperna inom grupp Kontrollerad. Det är möjligt att behovet av samhörighet för 

respondenterna till viss del tillfredställs inom undergrupperna, samtidigt som känslan för 

gruppen i sin helhet minskar känslan av samhörighet. 
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 En annan begränsning är att studien är baserad på respondenternas upplevelser. 

Respondenternas upplevelser utgör i detta fall ingen objektiv verklighet, och resultatens 

giltighet ska således ses utifrån detta. Det är emellertid viktigt att påpeka, att detta anses vara ett 

mindre problem, då det är respondenternas upplevelser av varandra som ligger till grund för den 

tillit som finns inom arbetsgrupperna.   

6.3 Studiens bidrag 

Den teoretiska syntesen, som presenterades i uppsatsen, var användbar och resultaten visar på 

att en teoretisk generalisering av relationen mellan en kontrollmiljö, tillit och motivation, som 

band dessa samman, kan göras. Den teoretiska syntesen kunde förklara varför tilliten var 

mindre inom arbetsgrupp Kontrollerad än inom arbetsgrupp Flexibel. Studien avser att bidra 

med en ökad förståelse för hur förhållanden mellan kontrollmiljöer och tillit mellan 

medarbetare inom arbetsgrupper kan se ut. Detta är något som studien anses ha gjort med 

hänsyn till resultaten av studien. Studien har således bidragit till teoribildningen, vilket är av 

akademiskt intresse. Bidraget till praktiker är att studien visar hur upplevelsen av kontrollmiljön 

och tillfredställandet av behovet av autonomi, påverkar tilliten inom arbetsgrupper. Tidigare 

forskning visar att tillit är av betydelse för att arbetsgrupper ska kunna uppfylla sina mål (se 

Cremer et al., 2001), och således är studiens resultat av betydelse för praktiker. Det behövs 

emellertid fler studier för att säkerställa kontrollmiljöns inverkan på tilliten inom arbetsgrupper.  

7 Framtida forskning  
Studiens teoretiska syntes bygger på tidigare etablerade teorier och vetenskaplig forskning 

(Gellatly & Withey, 2012), men sambanden mellan de olika teorierna, som presenterades i 

denna studie, skulle med fördel kunna verifieras med ytterligare framtida forskning. Syntesen 

skulle kunna testas mot medarbetare som inte är tjänstmän (till exempel yrkesarbetare) för att 

studera om den är användbar, även när utbildningsnivåer och referensramar varierar hos 

respondenterna. Det skulle även vara intressant att utvärdera om motivationens olika 

komponenter skulle ha en annan inbördes relevans i andra kulturer. Ett förslag på sådana är 

kulturer som utmärks av kollektiva strukturer.  

Ett annat förslag till framtida forskning, som uppkom under datainsamlingen, är att studera hur 

medarbetares upplevda kompetens påverkar deras vilja att vara mer kontrollerade och mindre 

autonoma, då sådana indikationer uppfattades under datainsamlingen. Det föregående kan 

kopplas till Sheldon et al. (2003) och deras diskussion om huruvida alla människor har ett 

behov av att få behoven autonomi, kompetens och samhörighet tillfredställda.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Mått från tidigare forskning för tillit och motivation 

Mått för tillit 

Mayer och Davis (1999) använde sig av de mått som följer när de genomförde studien (Mayer 

och Davis, 1999 s.136). Ledningen har modifierats till medarbetaren. Måtten är fritt översatta 

från engelska  

Förmåga: 

(1) Medarbetaren är väldigt kapabel till att utföra sitt jobb. 

(2) Medarbetaren är känd för att vara framgångsrik med vad han/hon tar sig för.  

(3) Medarbetaren har mycket kunskap om vad som måste göras. 

(4) Jag känner ett väldigt stort förtroende för medarbetarens färdigheter. 

(5) Medarbetaren har speciella färdigheter som kan förbättra vår prestation.  

(6) Medarbetaren är väl kvalificerad. 

Välvilja: 

(1) Medarbetaren bryr sig väldigt mycket om mitt välmående. 

(2) Mina behov och drömmar är väldigt viktiga för medarbetaren.  

(3) Medarbetaren skulle inte med avsikt göra något som är till skada för mig. 

(4) Medarbetaren har verkligen mitt bästa i åtanke. 

(5) Medarbetaren skulle hjälpa mig, även om det skulle innebära problem för honom/henne. 

Integritet: 

(1) Medarbetaren har en stark känsla för rättvisa. 

(2) Jag betvivlar aldrig att medarbetaren håller sitt ord. 

(3) Medarbetaren anstränger sig för att vara rättvis i behandlingen av andra. 

(4) Medarbetarens agerande är inte särskilt konsekvent (omvänt mått).  

(5) Jag gillar medarbetarens värderingar.  

(6) Sunda principer verkar vägleda medarbetarens agerande. 
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Mått för motivation 

Van den Broeck et al., (2010) använde sig av de mått som följer när de utformade sin skala 

för att mäta behoven autonomi, kompetens och samhörighet. Måtten är fritt översatta från 

engelska. 

Behov av autonomi: 

(1) Jag känner att jag kan vara mig själv på jobbet.  

(2) På jobbet känner jag ofta att jag måste följa andras order (omvänt mått). 

(3) Om jag kunde välja, skulle jag göra saker och ting på jobbet annorlunda (omvänt mått). 

(4) De uppgifter jag måste göra på jobbet ligger i linje med vad jag verkligen vill göra.  

(5) Jag känner mig fri att utföra mitt arbete på det sättet som jag anser ger bäst resultat.  

(6) På mitt jobb känner jag mig tvingad att göra saker som jag inte vill göra (omvänt mått).  

Behov av kompetens: 

(1) Jag behärskar verkligen mina uppgifter på mitt jobb.  

(2) Jag känner mig kompetent på mitt jobb.  

(3) Jag är duktig på de saker jag gör i mitt arbete. 

(4) Jag har känslan av att jag kan bemästra även de svåraste uppgifterna på jobbet. 

Behov av samhörighet: 

(1) Jag känner mig inte riktigt samhörig med andra människor på jobbet (omvänt mått).  

(2) På jobbet känner jag att jag är en del av en grupp. 

(3) Jag passar inte in bland andra människor på jobbet (omvänt mått). 

(4) På jobbet kan jag prata med människor om saker som verkligen bryr mig om.  

(5) Jag känner mig ofta ensam när jag är med mina kollegor (omvänt mått).  

(6) Några av de jag jobbar med är nära vänner till mig.  
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9.2 Bilaga 2: Semistrukturerade intervjufrågor 

Intervjuguide 

(Förmåga) 

Beskriv hur du ser på dina kollegors förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. 

Hur upplever/Upplever du att de bidrar till gruppens gemensamma mål? 

Beskriv dina medarbetares specifika kunskaper. 

Hur skiljer kunskaperna sig åt inom arbetsgruppen? 

Vad anser du behöver förbättras när det gäller kunskaperna inom gruppen? 

Beskriv dina medarbetares utbildning. 

Hur tycker du att utbildningen stämmer överens med vad de arbetar med? 

(Välvilja) 

Hur upplever du att dina medarbetare agerar beroende på hur du mår? 

Hur upplever du att ni inom gruppen hjälps åt i det dagliga arbetet? 

Hur hjälper dina medarbetare dig med dina arbetsuppgifter/mål?  

Hur upplever du att samarbetet ser ut inom gruppen? 

Hur skulle du placera in det mellan stödjande och konkurrerande? 

Hur upplever du att dina medarbetare agerar om du behöver hjälp, men de har egna uppgifter som 

måste göras? 

(Integritet) 

Hur fördelas arbetet inom gruppen? 

Hur skiljer sig arbetsbördan åt inom gruppen? 

Hur agerar ni inom gruppen för att jämna ut arbetsbördan? 

Hur upplever du att ni behandlar varandra inom gruppen? 

Hur upplever du dina medarbetares agerande inom gruppen? 

Hur tycker du att man gör för att kunna göra ett bra jobb? 

Hur tycker du att dina egna uppfattningar stämmer överens med dem övriga inom gruppen? 

På vilket sätt stämmer era åsikter överens inom gruppen och på vilket sätt skiljer de sig åt? 

Hur tycker du att etiken är inom gruppen? 
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(Autonomi) 

Hur upplever du att du är på arbetet? 

På vilket sätt skiljer det sig ifrån hur du är utanför arbetet? 

Hur upplever du dina arbetsuppgifter på arbetet? 

Hur ser möjligheterna ut till att kunna lösa arbetsuppgifter på det sättet som du själv vill? 

Är det viktigast för dig att ha tydliga ramar i ditt arbete eller att kunna styra ditt arbete själv? 

(Kompetens) 

Vad tycker du om din egen förmåga att utföra dina arbetsuppgifter? 

Hur upplever du din förmåga att kunna hantera uppgifter som plötsligt dyker upp? 

Hur upplever du din förmåga att kunna hantera uppgifter som sträcker sig utanför ditt dagliga 

arbete? 

Hur ser du på dig själv, när det gäller att sköta sitt arbete? 

Hur viktigt är det för dig att känna dig duktig på ditt arbete? 

(Samhörighet) 

Hur ser gemenskapen ut inom gruppen? 

Hur skulle du placera in gemenskapen inom gruppen mellan en vi- och en dom-känsla? 

Hur ser möjligheterna ut till att kunna prata om saker och ting som inte rör arbetet? 

Hur skulle du beskriva dina relationer till dem andra inom gruppen? 

Hur viktigt är det för dig att tillhöra en grupp och känna: 

Vänskap? 

Gemenskap? 

Att kunna prata med de andra om annat än arbetet? 
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Bilaga 3: Intervjuguidens temafrågor och kopplingen till tidigare forskning 

Studiens temafrågor Kopplingen till mått från tidigare forskning  

(Förmåga)   

Fråga Mått Mått 

Beskriv hur du ser på 
dina kollegors förmåga 
att utföra sina 
arbetsuppgifter.  

(1) Medarbetaren är väldigt kapabel till att 
utföra sitt jobb. 

(4) Jag känner ett 
väldigt stort 
förtroende för 
medarbetarens 
färdigheter.  

Hur upplever/Upplever 
du att de bidrar till 
gruppens gemensamma 
mål? 

(2) Medarbetaren är känd för att vara 
framgångsrik med vad han/hon tar sig för. 

 

Beskriv dina 
medarbetares specifika 
kunskaper. 
 
Hur skiljer kunskaperna 
sig åt inom 
arbetsgruppen? 

(3) Medarbetaren har mycket kunskap om 
vad som måste göras. 

(5) Medarbetaren 
har speciella 
färdigheter som kan 
förbättra vår 
prestation. 
 

Vad anser du behöver 
förbättras när det gäller 
kunskaperna inom 
gruppen? 
 
Beskriv dina 
medarbetares utbildning. 
 
Hur tycker du att 
utbildningen stämmer 
överens med vad de 
arbetar med? 

(6) Medarbetaren är väl kvalificerad.   
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(Välvilja)  

Fråga Mått 

Hur upplever du att dina medarbetare agerar 
beroende på hur du mår? 

(1) Medarbetaren bryr sig väldigt 
mycket om mitt välmående. 

Hur upplever du att ni inom gruppen hjälps åt i det 
dagliga arbetet? 
 
Hur hjälper dina medarbetare dig med dina 
arbetsuppgifter/mål? 

(4) Medarbetaren har verkligen mitt 
bästa i åtanke. 
(2) Mina behov och drömmar är väldigt 
viktiga för medarbetaren. 

Hur upplever du att samarbetet ser ut inom 
gruppen? 
 
Hur skulle du placera in det mellan stödjande och 
konkurrerande? 

(3) Medarbetaren skulle inte med avsikt 
göra något som är till skada för mig. 

Hur upplever du att dina medarbetare agerar om du 
behöver hjälp, men de har egna uppgifter som 
måste göras? 

(5) Medarbetaren skulle hjälpa mig, 
även om det skulle innebära problem för 
honom/henne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

(Integritet)  

Fråga Mått 

Hur agerar ni inom gruppen för att jämna ut 
arbetsbördan? 
 
Hur upplever du att ni behandlar varandra inom 
gruppen? 
 
Hur fördelas arbetet inom gruppen? 
 
Hur skiljer sig arbetsbördan åt inom gruppen? 

(1) Medarbetaren har en stark känsla för 
rättvisa. 
(3) Medarbetaren anstränger sig för att 
vara rättvis i behandlingen av andra. 

Hur upplever du dina medarbetares agerande 
inom gruppen? 
 

(2) Jag betvivlar aldrig att medarbetaren 
håller sitt ord. 
(4) Medarbetarens agerande är inte 
särskilt konsekvent (omvänt mått). 

Hur tycker du att man gör för att kunna göra ett 
bra jobb? 
 
Hur tycker du att dina egna uppfattningar 
stämmer överens med dem övriga inom 
gruppen? 
 
På vilket sätt stämmer era åsikter överens inom 
gruppen och på vilket sätt skiljer de sig åt? 
 
Hur tycker du att etiken är inom gruppen? 
 

(5) Jag gillar medarbetarens värderingar. 
 
(6) Sunda principer verkar vägleda 
medarbetarens agerande. 
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(Autonomi)    

Fråga Mått Mått Mått 

Hur upplever du att du 
är på arbetet? 
 
På vilket sätt skiljer det 
sig ifrån hur du är 
utanför arbetet. 

(1) Jag känner att jag kan 
vara mig själv på jobbet. 

    

Hur upplever du dina 
arbetsuppgifter på 
arbetet? 

(4) De uppgifter jag måste 
göra på jobbet ligger i linje 
med vad jag verkligen vill 
göra. 

(6) På mitt jobb 
känner jag mig 
tvingad att göra 
saker som jag inte 
vill göra 
(omvänt mått). 

  

Hur ser möjligheterna 
ut till att kunna lösa 
arbetsuppgifter på det 
sättet som du själv vill? 
 

(2) På jobbet känner jag ofta 
att jag måste följa andras 
order (omvänt mått). 

(3) Om jag kunde 
välja, skulle jag 
göra saker och 
ting på jobbet 
annorlunda  
(omvänt mått). 

(5) Jag känner 
mig fri att utföra 
mitt arbete på 
det sättet som 
jag anser ger 
bäst resultat. 

Är det viktigast för dig 
att ha tydliga ramar i 
ditt arbete eller att 
kunna styra ditt arbete 
själv? 

Tänkt att ge svar angående 
hur respondenten värderar 
autonomi. Anledningen till 
att frågan ställs är att 
individer värderar saker och 
ting olika (Sheldon et al., 
2003). 
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(Kompetens)    

Fråga Mått Mått  

Vad tycker du om din egen 
förmåga att utföra dina 
arbetsuppgifter? 

(1) Jag behärskar verkligen mina 
uppgifter på mitt jobb. 

(3) Jag är 
duktig på de 
saker jag gör i 
mitt arbete.  

Hur upplever du din förmåga 
att kunna hantera uppgifter som 
plötsligt dyker upp? 
 
Hur upplever du din förmåga 
att kunna hantera uppgifter som 
sträcker sig utanför ditt dagliga 
arbete? 

(4) Jag har känslan av att jag kan 
bemästra även de svåraste uppgifterna på 
jobbet. 

  

 

Hur ser du på dig själv, när det 
gäller att sköta sitt arbete? 

(2) Jag känner mig kompetent på mitt 
jobb. 

  

 

Hur viktigt är det för dig att 
känna dig duktig på ditt arbete? 

Tänkt att ge svar angående hur 
respondenten värderar kompetens. 
Anledningen till att frågan ställs är att 
individer värderar saker och ting olika 
(Sheldon et al., 2003). 
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(Samhörighet)    

Fråga Mått Mått Mått 

Hur skulle du 
beskriva dina 
relationer till dem 
andra inom gruppen? 

(6) Några av de jag jobbar med 
är nära vänner till mig. 

    

Hur ser möjligheterna 
ut till att kunna prata 
om saker och ting 
som inte rör arbetet? 

(4) På jobbet kan jag prata med 
människor om saker som 
verkligen bryr mig om. 

(5) Jag känner 
mig ofta ensam, 
när jag är med 
mina kollegor 
(omvänt mått). 

  

Hur ser gemenskapen 
ut inom gruppen? 
 
Hur skulle du placera 
in gemenskapen inom 
gruppen mellan en vi- 
och en dom-känsla? 

(1) Jag känner mig inte riktigt 
samhörig med andra människor 
på jobbet (omvänt mått). 

(2) På jobbet 
känner jag att 
jag är en del av 
en grupp. 

(3) Jag passar 
inte in bland 
andra människor 
på jobbet 
(omvänt mått). 

Hur viktigt är det för 
dig att tillhöra en 
grupp och känna: 
 
Vänskap? 
 
Gemenskap? 
 
Att kunna prata med 
de andra om annat än 
arbetet? 

Tänkt att ge svar angående hur 
respondenten värderar känsla av 
samhörighet. Anledningen till 
att frågan ställs är att individer 
värderar saker och ting olika 
(Sheldon et al., 2003). 
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9.3 Bilaga 4: Enkät om kontrollmiljö  
 

Frågornas korresponderande mått har blivit inlagda. Dessa fanns inte med på den enkät som delades 

ut.  

Ledningens kontrollmetoder 

___________________________________________________________________________ 

Tycker du att företaget har effektiva regler och rutinbeskrivningar som ger ledningen information om 

vad som händer i ditt arbete? 

Ringa in det alternativ som stämmer bäst. 

1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls                       Stämmer helt 

___________________________________________________________________________ 

 

Tycker du att det finns effektiva regler och rutinbeskrivningar för att planera ditt arbete? 

Ringa in det alternativ som stämmer bäst. 

1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls                                            Stämmer helt 

___________________________________________________________________________ 

 

Tycker du att det finns en tydlig kontroll av arbetet från chefer på din arbetsplats?  

Ringa in det alternativ som stämmer bäst. 

1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls                                            Stämmer helt 

___________________________________________________________________________ 
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Ledarskapsfilosofi och styrningsstil 

Tycker du att ledningen arbetar aktivt för att det skall finnas effektiva regler och rutinbeskrivningar 

som ger ledningen information om vad som händer i ditt arbete? 

Ringa in det alternativ som stämmer bäst. 

1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls                                                   Stämmer helt 

___________________________________________________________________________ 

 

Tycker du att ledningen arbetar aktivt för att det skall finnas effektiva regler och rutinbeskrivningar 

som ger dig återkoppling om vad som händer i ditt arbete? 

Ringa in det alternativ som stämmer bäst. 

1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls                        Stämmer helt 

___________________________________________________________________________ 

 

Organisationsstruktur 

Tycker du att organisationsstrukturen på din arbetsplats är hierarkisk? 

Ringa in det alternativ som stämmer bäst. 

1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls                        Stämmer helt 

___________________________________________________________________________ 

 

Metoder för att ge befogenheter och ansvar 

Tycker du att du fått tillräcklig information om ditt ansvarsområde?  

Ringa in det alternativ som stämmer bäst. 

1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls                        Stämmer helt 

___________________________________________________________________________ 
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Tycker du att du fått tillräcklig information om vilka arbetsuppgifter du har?  

Ringa in det alternativ som stämmer bäst. 

1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls                        Stämmer helt 

___________________________________________________________________________ 

 

Tycker du att du fått tillräcklig information om vem du skall informera om hur ditt arbete fortlöper?  

Ringa in det alternativ som stämmer bäst. 

1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls                        Stämmer helt 

___________________________________________________________________________ 

 

Tycker du att du fått tillräcklig information om vad du får och inte får göra i ditt arbete?  

Ringa in det alternativ som stämmer bäst. 

1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls                        Stämmer helt 

___________________________________________________________________________ 

 

Internrevisionsfunktion 

Tycker du att företaget har effektiva revisorer/kontrollanter som hjälper ledningen att åtgärda 

felaktigheter? 

Ringa in det alternativ som stämmer bäst. 

1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls                        Stämmer helt 

___________________________________________________________________________ 
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Personalpolicys och personalhanteringsrutiner 

Tycker du att företaget har rutiner för att säkerställa att anställda har kompetensen som krävs för att 

utföra sitt arbete? 

Ringa in det alternativ som stämmer bäst. 

1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls                        Stämmer helt 

___________________________________________________________________________ 

Externa influenser 

Tycker du att lagar och regler från andra organisationer än ditt företag styr ditt arbete (exempelvis 

facket, staten, branschorganisationer med mera)? 

Ringa in det alternativ som stämmer bäst. 

1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls                        Stämmer helt 

___________________________________________________________________________ 
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9.4 Bilaga 5: Enkätfrågornas utfall 

Denna bilaga redovisar hur de två arbetsgruppernas svar, på de separata frågorna, skilde sig i 

förhållande till varandra. Respondenternas samlade poäng på varje fråga har summerats och sedan 

dividerats med antal respondenter (exklusive bortfall). Därefter har grupp Flexibels poäng 

subtraherats med grupp Kontrollerads poäng på vardera fråga. Ett negativt tal innebär att 

respondenterna inom grupp Kontrollerad svarade högre på frågan i genomsnitt och tvärtom om 

det är ett positivt tal.  

1. Ledningens kontrollmetoder     

Tycker du att företaget har effektiva regler och rutinbeskrivningar som ger ledningen information om 

vad som händer i ditt arbete?    

Differens i gruppernas svar: 0,5    

Tycker du att det finns effektiva regler och rutinbeskrivningar för att planera ditt arbete? 

Differens i gruppernas svar: -1,4     

Tycker du att det finns en tydlig kontroll av arbetet från chefer på din arbetsplats?  

Differens i gruppernas svar: 0,0     

Måttets differens: -0,45      

2. Ledarskapsfilosofi och styrningsstil  

Tycker du att ledningen arbetar aktivt för att det skall finnas effektiva regler och rutinbeskrivningar 

som ger ledningen information om vad som händer i ditt arbete?  

Differens i gruppernas svar: -1,0    

Tycker du att ledningen arbetar aktivt för att det skall finnas effektiva regler och rutinbeskrivningar 

som ger dig återkoppling om vad som händer i ditt arbete? 

Differens i gruppernas svar: -0,8 

Måttets differens: -0,9     

3. Organisationsstruktur     

Tycker du att organisationsstrukturen på din arbetsplats är hierarkisk?   

Differens i gruppernas svar: 1,3     

4. Metoder för att ge befogenheter och ansvar   

Tycker du att du fått tillräcklig information om ditt ansvarsområde?   

Differens i gruppernas svar: -2,3     
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Tycker du att du fått tillräcklig information om vilka arbetsuppgifter du har?   

Differens i gruppernas svar: -2,0 

Tycker du att du fått tillräcklig information om vem du skall informera om hur ditt arbete fortlöper?  

Differens i gruppernas svar: -2,3 

Tycker du att du fått tillräcklig information om vad du får och inte får göra i ditt arbete? 

Differens i gruppernas svar: -0,5 

Måttets differens: -1,775      

5. Internrevisionsfunktion     

Tycker du att företaget har effektiva revisorer/kontrollanter som hjälper ledningen att åtgärda 

felaktigheter?       

Differens i gruppernas svar: -0,3     

6. Personalpolicys och personalhanteringsrutiner    

Tycker du att företaget har rutiner för att säkerställa att anställda har kompetensen som krävs för att 

utföra sitt arbete?      

Differens i gruppernas svar: -1,3     

7. Externa influenser       

Tycker du att lagar och regler från andra organisationer än ditt företag styr ditt arbete (exempelvis 

facket, staten, branschorganisationer med mera)?    

Differens i gruppernas svar: -0,1    

      

      

  

 
 

 

 

 


