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 Sammanfattning  
 

Studiens syfte är att söka kunskap om tillit i arbetsrelationer och dess betydelse för utveckling 

i arbetslivet, genom att intervjua personalansvariga chefer om deras upplevelser av utveckling 

och tillit i relationen till sina medarbetare. Syftet preciseras ytterligare med hjälp av tre 

frågeställningar: Vilka immateriella förutsättningar gynnar tillit och hur kan de uppstå i 

relationen mellan chef och medarbetare? I vilka arbetssituationer kan immateriella 

förutsättningar för tillit mellan chef och medarbetare gynnas eller missgynnas, och vilken 

betydelse har situationerna för utveckling i arbetslivet? Hur förhåller sig tillitens immateriella 

förutsättningar, gynnsamma och missgynnsamma, till utveckling i arbetslivet? Studiens 

empiriska material har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med åtta chefer, samtliga 

med personalansvar, inom olika sektorer, branscher och organisationstyper, för att hitta både 

likheter och nyanser i undersökningen. Materialet har analyserats utifrån Bryk och Schneiders 

teori om relationell tillit.   

Några viktiga slutsatser utifrån undersökningen är att chefer som bjuder in sin 

personal till delaktighet i utformningen av sin egen arbetssituation genom att bland annat skapa 

ett öppet klimat för samtal och kommunikation, har möjlighet att gynna utvecklingen i 

organisationen, då de handlingar som leder till hög grad av ömsesidig tillit öppnar upp för 

möjlighet till utveckling. Några begränsningar för utveckling är handlingar som även riskerar 

att sänka graden av tillit, exempelvis bristfällig kommunikation, otydliga förväntningar och 

orättvisa vid tillsättandet av tjänster eller vid befordring. Studien kan bidra med kunskap om 

hur chefer kan agera i syfte att skapa en hög grad av tillit på sin arbetsplats, och på så sätt skapa 

både personlig utveckling för de anställda och organisatorisk utveckling för arbetsplatsen.  

  

Nyckelord: relationell tillit, arbetsrelationer, chef, medarbetare, utveckling  

  



Abstract  
 

The aim of this study is to seek and compass knowledge regarding relationships and their impact 

on organisational development. This essay will also highlight the value of trust and how trust 

is created and maintained as well as how it effects organisational development, such as in work 

relations. The data collection is based on qualitative interviews of semi-structured nature with 

eight managers. The theoretical framework of this study consists of previous research combined 

with Bryk and Schneider’s theory of relational trust (Bryk & Schneider, 2002). In accordance 

to previous research, on which the theory of relational trust is based, high levels of relational 

trusts leads to an increased level of productivity. Results from this study show that development 

require certain conditions to occur and with the right conditions created trust can be generated 

and elaborated between managers and employees. These conditions depend on managers’ 

ability to communicate as well as encourage the employers’ participation. It also relies on the 

fact that employees should be given the opportunity to act in accordance with these 

expectations. The results of this study shows that the intentions of the managers who were 

interviewed are to create conditions that can lead to a development. However, managers are not 

always able to act in accordance with these intentions and according to results from this study, 

lack of time is one of the reasons. To have the time to be present as a manager is furthermore 

described to be essential in order to create and maintain trust.  
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1 Inledning   

 

Förutsättningarna för arbetsorganisationer har förändrats dramatiskt de senaste tio-tjugo åren 

vilket innebär nya arbetsvillkor för ledning och anställda, i strävan efter att förbli 

konkurrenskraftiga på marknaden. Tidigare har riktlinjer för ledning och styrning följt de mer 

traditionella, hierarkiska och mindre anpassningsbara strukturerna inom organisationer. I och 

med det ökade behovet av en mer anpassningsbar organisatorisk struktur innebär det också nya 

villkor för ledarskapet. Kramer och Tyler (1996) menar att övergången från en hierarkisk till en 

mer anpassningsbar organisatorisk struktur har synliggjort behovet av fungerande och effektiva 

nätverk. Genom att relationer mellan individer är flexibla och anpassningsbara, kan 

organisationer förbli konkurrenskraftiga på marknaden. Arbetsrelationerna och nätverken 

fungerar och är effektiva om de präglas av tillit. För att tillit och förtroende ska uppstå behöver 

relationerna de rätta förutsättningarna (Luhmann, 2005). Förändrade villkor för organisationer 

som finns i dagens samhälle lyfter fram betydelsen av mellanmänskliga relationer. Den ökade 

betydelsen av mellanmänskliga relationer lyfter därmed fram den enskilde individens förmåga 

att ingå i, och bidra till, sociala nätverk och relationer. En individuell förmåga har blivit särskilt 

betydelsefull i sammanhanget, nämligen förmågan att skapa, bibehålla och återuppbygga tillit 

(Kramer & Tyler, 1996).  

    Relationer i arbetslivet är många gånger skapade för att vi ska producera 

någonting i en viss situation. Antingen för att vi på egen hand ska prestera för att uppnå ett 

överenskommet resultat eller för att vi, tillsammans med andra, ska producera en viss vara, 

tjänst eller resultat. I dessa situationer måste vi kunna lita på den eller de andra personer som är 

involverade i projektet eller arbetsuppgiften. Vi måste lita på att någon klarar av att utföra det 

den säger sig klara av eller att en leverans sker i rätt tid. Vi måste lita på att 

beställningsmottagaren uppfattade beställningen på rätt sätt. Att kollegan gör det som krävs och 

att den som upplever att förväntningarna på denne är för höga och inte möjliga att leva upp till, 

faktiskt berättar det.  

    Att lärande idag är en viktig faktor för att organisationer, verksamheter och 

medarbetare ska kunna utvecklas råder det stor enighet om. När arbetslivet blir kontexten för 

lärandet innebär det att utveckling bland annat sker genom att individer interagerar och 

samverkar med varandra. I mötet med kollegor får individerna tillgång till ny information, de 

skaffar sig nya erfarenheter och därefter förändrar de sitt sätt att handla. Utvecklingen förs 

vidare genom att personer delar sina erfarenheter med varandra. Utvecklingen uppstår inte av 

sig självt utan kräver sannolikt vissa förutsättningar, vilka vi ska försöka ta reda på mer om i 

kommande avsnitt.  

    Forskning om tillit har samhällsrelevans då de system som samhället bygger på, 

exempelvis ekonomin, är beroende av att individer har förtroende för det ekonomiska systemet. 

Forskningen har även relevans för arbetslivsforskningen med tanke på den betydelse tillit har i 

arbetsprocesser, för företagsutveckling och för organisationers möjlighet att konkurrera på 

marknaden. Johnson & Johnson (2014) berättar att Deutsch (1962, 1973) och Johnsson (1974) 

säger att ju mer individerna i en arbetsgrupp litar på varandra desto mer effektivt kan de arbeta 

tillsammans. Arbetsrelationer som kännetecknas av låg grad av tillit kan därmed antas orsaka 

ineffektivitet i arbetsgrupper. Ineffektivitet som ett resultat av låg tillit består av arbetstid som 



går förlorad när arbetsgruppen inte förmår arbeta effektivt med uppgiften. Förlorad arbetstid 

innebär ökade kostnader för organisationer och verksamheter vilket belyser betydelsen av att 

studera tillit inom arbetsrelationer ytterligare.  

    Ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv kan forskning om tillit och förtroende i 

arbetsrelationer bidra med kunskap om hur tillit och förtroende påverkar individers 

produktivitet samt vilja och förmåga att utvecklas i arbetet (Bryk & Schneider 2002). Forskning 

om tillit kan även bidra med kunskap om hur individer bör agera för att gynna tillit i 

arbetsrelationer och arbetsliv.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att söka kunskap om tillit i arbetsrelationer och dess betydelse för utveckling 

i arbetslivet, genom att intervjua personalansvariga chefer om deras upplevelser av utveckling 

och tillit i relationerna till sina medarbetare. Syftet preciseras ytterligare med hjälp av tre 

frågeställningar:             

  

- Vilka immateriella förutsättningar behöver tillit för att uppstå och hur kan de uppstå i 

relationen mellan chef och medarbetare?   

  

- I vilka arbetssituationer kan immateriella förutsättningar för tillit mellan chef och 

medarbetare gynnas eller missgynnas, och vilken betydelse har situationerna för 

utveckling i arbetslivet?   

  

- Hur förhåller sig tillitens immateriella förutsättningar, gynnsamma och 

missgynnsamma, till utveckling i arbetslivet?  

 

2 Tidigare forskning  
  

Valet av forskning har gjorts för att ge läsaren en ökad förståelse för vilken betydelse relationen 

mellan medarbetare och chef har för arbetslivet. Innehållet bidrar också med en övergripande 

bild av vad tidigare forskning om tillit i arbetsrelationer har resulterat i, tillsammans med en 

ökad förståelse av tillitens betydelse i arbetssammanhang. Forskningen presenteras ur både 

chefers och medarbetares perspektiv för att skildra den ömsesidighet som tillit i en 

arbetsrelation innebär. För att få tillgång till tidigare forskning och annan litteratur som berör 

området har vi sökt information via Google Scholar (sökverktyg på internet för vetenskapliga 

publikationer och tidskrifter), databaser för vetenskapliga publikationer och genom DiVA 

(Digitala Vetenskapliga Arkivet). Informationen hämtade vi även från ämnesdatabaser med 

vetenskapliga artiklar som behandlade ämnesområdet utbildningsvetenskap/pedagogik 

(Education Research Complete och ERIC - Education Resource Information Center) samt 

litteratur i form av böcker för att bredda våra kunskaper inför intervjuerna och få inspiration 

och idéer inför analysen av empirin. De sökord vi använde för att finna informationen var Trust, 

Employer, Employee, Leadership, Workplace, Förtroende, Tillit, Relationer, Medarbetare, 

Ledare, Chef, Arbetsplats, Arbete samt genom att kombinera dessa och även synonymer till 

ovan nämnda sökord.  



  

2.1 Tillit mellan medarbetare och chef. Ett medarbetarperspektiv  

I en undersökning av arbetsrelationer i projektformade arbeten genomförd av Blake och Östman 

(2010) visade resultaten att kommunikation, ansvar, samarbete, gemenskap och tillit var 

betydelsefulla faktorer i den relationsskapande processen. Resultatet visade att balans i det 

utövade ledarskapet mellan att å ena sidan inta ett flexibelt förhållningssätt och å den andra 

sidan att styra arbetet var eftersträvansvärt. Enligt medarbetarna var detta av betydelse för att 

projektet skulle vara framgångsrikt och effektivt. Ett flexibelt förhållningssätt gentemot 

projektarbetet från ledningens sida, ansågs öppna upp för kommunikation och närhet mellan 

medlemmarna och detta resulterade i att medarbetarna upplevde mindre osäkerhet under 

arbetsprocessen. Ansvar innebar i sammanhanget att ledningen gav projektmedlemmarna 

möjlighet att agera på egen hand och arbetsrelationen beskrevs av medlemmarna själva som 

präglad av förtroende och tillit. Tillit relaterades i sin tur till individernas möjlighet till eget 

ansvar men också till öppenhet. Öppenhet beskrevs av medarbetarna i form av tillåtande 

inställning till att begå misstag och att hjälp från omgivningen uppmuntrades om detta kunde 

främja arbetsprocessen. Projektet ansågs bestå av entydiga, gemensamma mål vilket 

medlemmarna upplevde som gynnsamt för gemenskap och delaktighet i gruppen.  

    Liknande resultat framgår i en studie av Arbin Utas & Åkemar (2013) då de 

undersöker förtroendefullt ledarskap genom både ledares och medarbetares upplevelser av sina 

arbetssituationer, där ett öppet klimat beskrivs som en förutsättning för god gemenskap i arbetet. 

En följd av att arbetsrelationerna ansågs vara präglade av gemenskap ledde till upplevelsen att 

meningsskiljaktigheter och diskussioner i arbetet gick att lösa på ett bra sätt och oftast på egen 

hand av medarbetarna. I undersökningen beskrev medarbetarna cheferna som kapabla till 

ödmjukhet och lyhördhet vilket upplevdes som något positivt. Vidare beskrev medarbetarna 

sina chefer i egenskap av ledare snarare än av chefer på grund av att medarbetarna upplevde att 

relationen präglades av coachning och ledning, snarare än av styrning. Resultaten tydde också 

på att lyhördhet som beskrevs i samband med bra ledarskap hade en baksida då en medarbetare 

beskrev lyhördheten som en bakomliggande orsak till en av chefernas sjukskrivning. En balans 

i chefens förhållningssätt gentemot arbetet, i form av balans mellan närvaro och distans till 

medarbetarna, beskrevs därmed som en nödvändighet för att cheferna skulle “klara av trycket”. 

Medarbetarna ansåg dock att en bra chef tar sig tid att prata med medarbetarna och är närvarande 

i deras arbete. En av cheferna beskrevs i studien som icke närvarande vilket bidrog till en känsla 

av bristfällig kommunikation i relationen mellan ledning och medarbetare. Enligt vissa 

medarbetare hade chefens bristande närvaro en hämmande verkan på förtroende och tillit i 

relationen men chefen upplevdes samtidigt av andra medarbetare som ”hård men rättvis”. 

Skillnaden bestod i att de medarbetare som beskrev att kommunikationen i relationen var god 

även upplevde chefen som “hård men rättvis”. Medarbetare som däremot upplevde att 

kommunikationen i relationen var bristfällig beskrev i stället chefen som icke närvarande.  

    Tidigare studier har även visat att individers upplevelse av arbetsklimatet i 

gruppen påverkar upplevelsen av relationen mellan chef och individ. I en enkätstudie av Fors 

och Larsson (2010) visade resultaten av militärers upplevelse av sina chefer på ett samband 

mellan individernas upplevelse av gruppen som positiv och de individuella skattningarna av 

tillit till närmsta chefen. I studien tolkades detta resultat som att individens upplevelse av 



arbetsledarens relation till hela gruppen påverkar tillitsskattningen och därmed inte bara 

upplevelsen av relationen mellan ledare och individ. I samma studie visade resultatet att 

militärernas skattning av sin överordnade som chef även påverkade skattningarna av andra 

egenskaper hos personen. I de fall då militärerna skattade sin tillit gentemot chefen som låg var 

även skattningarna av denne som ledare, person och personens kompetens låg. I studien 

framgick det även att den närmsta chefens tillitsskapande agerande hade ett positivt samband 

med tillit till högre chefer inom organisationen.  

    I Blake och Östmans studie (2010) visade resultatet att om tilliten i 

arbetsrelationen mellan chef och projektmedlem var god ansågs detta kunna fungera som en 

ersättning för kommunikation i relationen. I studien framträdde även en baksida av relationen i 

form av alltför otydliga gränser mellan ledning och projektmedlem. Relationens baksida 

beskrevs också som ett resultat av att ha många fungerande relationer och att jobba alltför aktivt 

med dessa, vilket visade sig vara tidskrävande, ekonomiskt kostsamt och minska effektiviteten.  

  

2.2 Tillit mellan chef och medarbetare. Ett chefsperspektiv  

Mobaser och Nikkilä undersökte i en studie från 2007 vilka förutsättningar chefer har att bygga 

upp förtroende och vilken betydelse ledarskap har för förtroende. I studien skildrades 

förutsättningar för förtroendebyggande genom chefernas perspektiv på relationen till sina 

medarbetare. Några faktorer som cheferna själva ansåg vara främjande för förtroendeskapande 

har stora likheter med resultat från ovanstående undersökningar, nämligen chefens närvaro, ett 

öppet klimat och delaktighet. En ytterligare faktor som cheferna ansåg vara betydelsefull för 

förtroendebyggande i relationen till sina medarbetare var delegering, dock inte bara av 

arbetsuppgifter, utan även att tillhandahållande av de resurser som arbetsuppgifterna kräver. I 

studien framkom det även att en chefs personliga mognad ansågs påverka förtroendebyggandet 

genom villighet att ge medarbetarna utrymme och att inte inta en defensiv inställning. Utöver 

detta ansågs den personliga mognaden erbjuda en ram och riktlinjer för beslutsfattande vilket 

ansågs främjande för förtroendebyggande. Resultatet visade också att de förutsättningar för 

förtroendebyggande som cheferna ansåg sig ha, var beroende av det organisatoriska 

sammanhanget och därmed beroende av budget, personal och organisationsstruktur. Även i den 

studien beskrevs öppen kommunikation som en viktig komponent för att främja relationen 

mellan chef och medarbetare. Cheferna menade att öppen kommunikation var den ideala 

förutsättningen för att uppnå förståelse och kunskap.  

    Tidigare forskning har också visat att en organisations värderingar är 

betydelsefulla i ledarskapssammanhang då värderingarna förväntas genomsyra ledarskapet. 

Cheferna själva beskrev värderingarna som riktlinjer för sitt agerande vilket de ansåg vara 

positivt. Riktlinjerna var en hjälp i arbetet och i relationen till medarbetarna (Arbin Utas & 

Åkemar, 2013).  

  

2.3 Orsaker till begränsad tillit  

I en studie av Nilsson (2006) undersöktes hur en organisatorisk förändring påverkade de 

anställdas inställning till och upplevelse av organisationen, arbetsgivaren och sitt arbete. 

Resultatet visade att en arbetsgivares sätt att genomdriva förändring bland annat hade lett till 



en känsla av utanförskap och ökad distans mellan arbetsgivare och anställd. Bristen på 

information i beslutsprocessen beskrevs som en orsak till känslan av utanförskap. Då de 

anställda upplevde att de inte varit delaktiga i beslutsprocessen och inte fått veta bakgrunden 

till besluten, ledde detta till bristande tillit i form av tvivel kring arbetsgivarens kompetens att 

fatta beslut samt tvivel kring beslutets strategiska syfte. En konsekvens av bristande information 

var upplevelsen av att rykten och spekulationer uppstod, vilket hade kunnat förhindras genom 

att erbjuda information om hela beslutsprocessen. En ytterligare konsekvens av att inte tillåta 

insyn i beslutsprocessen var att de anställdas engagemang för arbetet minskade och att de i sin 

tur undanhöll information för ledningen. Några av de faktorer som de anställda beskrev som 

negativa konsekvenser av förändringen var upplevelse av visat ointresse från ledningen, dess 

bristande närvaro rent geografiskt samt orättvis fördelning av resurser inom organisationen.  

    En majoritet av respondenterna i undersökningen av Mobaser och Nikkilä (2007) 

menade att effektivisering och rationalisering påverkade förtroendet för chefen. Något som 

beskrivs som problematiskt är chefens uppgift att verkställa beslut i enlighet med riktlinjer för 

besparingar och rationaliseringar, samtidigt som denne vill främja tilliten i relationen till sina 

medarbetare. I studien av Arbin Utas och Åkermar (2013) beskrev chefen själv detta scenario 

och upplevde att orsaken till dennes bristande närvaro berodde på att den situation som 

organisationen befann sig i för tillfället krävde styrning i större utsträckning än ledning, även 

fast det motsatta beteendet var den långsiktiga intentionen.  

  

2.4 Relationell tillit  

I en longitudinell fallstudie av Bryk och Schneider (2002) utgick forskarna från att relationell 

tillit är en nyckelresurs för förbättrad produktivitet i skolan. De undersökte uppmätta 

förändringar av relationell tillit i förhållande till förbättrad produktivitet i skolan och resultatet 

visade på ett starkt statistiskt samband mellan relationell tillit och ökad akademisk 

produktivitet. Vid tiden för datainsamlingen befann sig samtliga skolor i förändringsskeenden, 

exempelvis på grund av nya reformer. Resultatet visade att de skolor som efter en tid uppvisade 

en betydligt högre grad av tillit, även kom att kategoriseras som akademiskt förbättrade. Skolor 

som kategoriserades som icke-förbättrade visade inte en högre grad av tillit. Enligt resultatet 

var det tre gånger så stor sannolikhet att skolor uppvisade förbättrad produktivitet om de även 

rapporterade höga tillitsnivåer. Skolor som rapporterade svaga tillitsnivåer förmådde inte 

uppvisa någon förbättring vare sig i matematik eller läskunskaper. Även efter att man 

kontrollerat för faktorer såsom varierande skolmiljöer samt studenters och lärares olika 

förutsättningar, visade resultatet fortfarande på starka samband mellan förändringar i den 

relationella tilliten och förbättrad akademisk produktivitet. Resultatet visade också att 

relationell tillit fungerar som en social resurs som förbättrar produktivitet då den underlättar 

utvecklingen av värderingar, organisatoriska rutiner och individuella beteenden som ökar 

studenternas engagemang och lärande. Avseende relationen mellan lärare och rektor visade 

resultatet att de lärare som uppfattade att rektorn var välvillig upplevde mer effektivitet i arbetet. 

De lärare som upplevde att de fick vara med och påverka på jobbet hade även en känsla av 

meningsfullhet vilket ökade deras vilja att lita på sin rektor. Enligt studien påverkade inte tilliten 

produktiviteten i skolan direkt, utan snarare indirekt i och med skapandet av organisatoriska 



villkor. Skapandet av dessa villkor gjorde det mer fördelaktigt för individer att delta i och 

bibehålla aktiviteter som ökade produktiviteten.  

  

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning  

Tidigare forskning har visat att faktorer som främjar tillit och förtroende i relationen mellan 

chef och medarbetare är faktorer som också främjar ett så kallat öppet klimat. Dessa faktorer 

relateras i forskningen till öppen kommunikation, samarbete, gemenskap och ansvar. En öppen 

kommunikation innebär bland annat att diskussion kring arbetsprocessen och eventuella brister 

i densamma uppmuntras. Ett öppet klimat ökar även medarbetares upplevelser av att kunna 

påverka arbetsprocessen samt uppfattningen att de värdesätts för sitt arbete. Detta uppmuntrar 

i sin tur till engagemang i arbetet, initiativ- och ansvarstagande. Att som medarbetare uppleva 

att man är värdesatt och får gehör för sina behov och intressen, är enligt medarbetare främjande 

för tillit och förtroende i relationen mellan dem och ledningen. Enligt chefer är det viktigt att 

vara närvarande och delaktig i medarbetarnas arbete och att uppmuntra till samarbete, eget 

ansvar och öppen kommunikation. Detta innebär att chefer bland annat anser att de bör ha ett 

tillåtande och öppet förhållningssätt gentemot arbetet och medarbetarna. Att skapa forum för 

kommunikation och interaktion är resurser som ledningen kan bidra med för att gynna ett öppet 

klimat och öppen kommunikation. Att som chef kunna skapa en balans mellan att leda och styra 

medarbetarna anses också vara betydelsefullt och gynnsamt för tillit i arbetsrelationen. Tidigare 

forskning har också visat att något som chefer beskriver som missgynnsamt är den klämsits 

som uppstår mellan de åtaganden som åligger en chef och dennes vilja att utöva ett gott 

ledarskap. Organisatoriska förutsättningar så som ekonomi och tid innebär att det ibland 

upplevs som en svårighet att vara chef och utöva ett bra ledarskap samtidigt.  

  

2.6 Begreppsförklaring  

Avsnittet nedan beskriver och förklarar centrala begrepp som studien bygger på. Avsikten är att 

ge läsaren en ökad förståelse för vad begreppen har för betydelse för studiens sammanhang och 

hur dessa kommer att användas i texten, vilken avgränsning vi gör och vilken innebörd läsaren 

fortsättningsvis bör tillskriva begreppen.  

  

2.6.1 Ledare och chef  

En chef får sitt mandat på bas av tillskrivna formella meriter uppifrån i organisationen och 

ledare blir någon genom att få förtroende från sina följare. Ledarpositionen och tillhörande 

mandat förtjänas därmed i relationen till medarbetarna. För att bli tillskriven titeln och 

positionen “chef” behövs däremot inte förtroendet från medarbetarna. En chef behöver heller 

inte förtjäna sin position och tillhörande mandat i relationen till medarbetarna (Braw, 2001). En 

utgångspunkt för studien är därmed dels att chefen tillskrivs sitt mandat genom den formella 

chefstiteln på anställningsavtalet medan ledarpositionens mandat uppnås genom ett förtjänat 

förtroende från sina medarbetare. En person som ska leda en verksamhet är dock beroende av 

mandatet som förtroendet från medarbetarna innebär i kombination med mandatet som den 

formella chefstiteln ger (Ibid.).   



För studiens resultatredovisning innebär definitionen en begränsning då 

begreppet chef kommer att används för att beskriva intervjupersonerna i egenskap av både chef 

och ledare. En utgångspunkt i resultatredovisningen är därmed att intervjupersonerna agerar i 

egenskap av både chef och ledare och begreppet chef används för att hänvisa till båda 

begreppen.  

  

2.6.2 Förtroende  

En definition av förtroende är att det karaktäriseras av riktning mot ett objekt. Objektet kan vara 

en person men det kan även vara materiella ting eller system. En person kan till exempel ha 

förtroende för att maskiner och teknik fungerar som de ska. En skillnad mellan tillit och 

förtroende är att förtroendet kan vara ensidigt vilket innebär att en person kan känna förtroende 

för en annan, utan att den andre är medveten om det eller hyser förtroende tillbaka (Johansson, 

2009).  

  

2.6.3 Tillit  

I boken Anteckningar om grundläggande tillit försöker Johanson (2009) utreda fenomenet tillit. 

Boken skildrar bland annat tillitens karaktär vilket ligger till grund för begreppsförklaringen 

nedan. Tillit behöver ett objekt och därmed en riktning och ett mål, till exempel en annan 

person, men till skillnad från förtroende så kännetecknas tillit av ömsesidighet och därmed 

också av ömsesidig medvetenhet.  

En utgångspunkt för studien är därmed att tillit uppstår i den ömsesidiga 

relationen mellan chef och medarbetare och bygger på att båda parter i relationen är medvetna 

om att tilliten finns och vad den är grundad på. Eftersom tillit skildrar ömsesidighet och 

ömsesidig medvetenhet i relationen, kommer fokus hädan efter att ligga på tillit snarare än 

förtroende.   



3 Teoretiska utgångspunkter   
 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för den teori som vi har valt som utgångspunkt för 

uppsatsens resultatanalys. Den bidrar med ett perspektiv genom vilket relationen mellan chefer 

och medarbetare närmare kan beskrivas och förstås. Då syftet med studien är att få ökad 

kunskap om relationens betydelse för utveckling i arbetslivet, där tillit är den faktor vi valt att 

lägga mest fokus vid, anser vi att en teori som är grundad på forskning om just tillit och 

relationer var lämplig. Med andra ord anser vi att teorivalet skapar goda förutsättningar för en 

trovärdig resultatanalys.  

Följande teori skildrar fenomenet tillit ur ett både kognitivt och sociologiskt 

perspektiv, vilket belyser betydelsen av den individuella och kognitiva processen men även 

betydelsen av samspelet mellan människor som en förutsättning för tillit. Teorier som enbart 

behandlar personliga och individuella dispositioner ansåg vi var mindre tillämpliga i 

sammanhanget. Istället valde vi en teori som skildrar ömsesidigheten och betydelsen av det 

aktiva handlandet för tillit i arbetsrelationer. Enligt vår förståelse erbjuder ett sådant perspektiv 

en syn på relationer som något föränderligt, utvecklingsbart och därmed möjligt att lära sig.  

Granberg (2009) menar att ett flertal nya teorier beskriver lärande i form av en dynamisk process 

som ständigt förändrar individers sätt att tänka, deras föreställningar och intellektuella 

färdigheter utifrån den kulturella och sociala kontext de befinner sig i. I kombination med de 

erfarenheter man har sedan tidigare, påverkas individens lärande och utveckling av de relationer 

man har i sitt nätverk. I enlighet med detta menar vi att beroende på vilka relationer man har, 

kan man också lära sig att lita på - eller misstro - andra människor.  

  

3.1 Teori   

Vi har valt att analysera vårt empiriska material utifrån Bryk och Schneiders teori presenterad i 

boken Trust in Schools: A Core Resource for Improvement (2002). Teorin bygger på 

forskarparets egna studier om hur förtroende påverkar skolmiljö och samspelet mellan rektorer, 

lärare, elever och föräldrar i undersökta amerikanska skolor.  

Teorin kan generaliseras från skolmiljö till andra områden och sammanhang inom 

arbetslivet vilket vi anser gör den tillämpbar för studiens resultatanalys. Arbetsrelationen 

mellan rektorer och lärare i den beskrivna skolmiljön är liktydig med relationen mellan chefer 

och medarbetare på andra arbetsplatser. Rektorns uppgift att styra och leda lärarnas arbete är 

likadan som för vilken annan typ av arbetes chef som helst. Bryk & Schneider (2002) beskriver 

att skolmiljön präglas av en relativt platt hierarki vilket enligt vår mening kan likställas med 

platta hierarkier som finns i andra organisationer. Teorin lyfter fram det ömsesidiga beroendet 

mellan individer i skolmiljön vilket även präglar relationen mellan individer på andra 

arbetsplatser. Betydelsen av lärares kompetensutveckling, delaktighet och möjligheter till eget 

initiativtagande i utformningen av undervisningen samt rektorernas förmåga att representera 

skolans kärnverksamhet, anser vi är av betydelse för andra verksamheter utöver 

skolverksamheten. Kompetensutveckling och företagsledningens förmåga att ge anställda 

möjlighet till eget ansvar och eget initiativtagande i sitt arbete, anser vi är av relevans för 

arbetsplatser där relationen mellan chef och medarbetare är en del av arbetsprocessen. Detta är 

några av anledningarna till att vi anser att de huvudsakliga delarna av teorin kan appliceras på 



förtroende och tillit i arbetsrelationer inom organisationer över lag. Bryk & Schneider (2002) 

beskriver hur deras studier mynnat ut i en grundad teori (grounded theory) med utgångspunkt i 

filosofi, statsvetenskap, ekonomi och organisationsbeteende. Genom att kombinera 

litteraturanalys och fältanteckningar utvecklade de vad de kallar relationell tillit (relational 

trust).  

  

3.1.1 Tre typer av tillit  

Enligt Bryk & Schneider (2002) finns det huvudsakligen tre typer av tillit: Organisk, 

Kontraktsenlig och Relationell tillit. Dessa bygger på olika grunder och tar sig uttryck på lite 

olika sätt.  

    Organisk tillit (organical trust) innebär att man litar på organisationens och dess 

medlemmars goda avsikter. Man har en tilltro till att de andra konsekvent agerar efter vad de 

anser är rätt och riktigt, och tilliten behöver inte ifrågasättas eftersom den goda intentionen alltid 

tas för given av medlemmarna och det råder en stark tilltro till systemet, ledarskapet och dess 

anhängares moral. Organisk tillit skapar starka sociala band mellan medlemmarna, som alla 

delar ett etiskt ansvar för de konsekvenser som egna och andras beteenden orsakar. 

Kännetecknande är också att individerna identifierar sig starkt med institutionen och att 

identifieringen uppmuntras. Organisk tillit skapar även en hög grad av trovärdighet 

(trustworthiness) mellan medlemmarna vilket gör att de kan lita på varandras goda intentioner.  

    Kontraktsenlig tillit (contractual trust) skapar enligt Bryk & Schneider (2002) en 

slags tvingande relation mellan individer. Kontraktet talar om vad individerna förväntas göra 

eller vilken produkt eller service de förväntas leverera. Det innebär att det är lätt att avgöra om 

någon har agerat i enlighet med förväntningarna samt överenskommelsen då en konkret produkt 

eller tjänst är beviset på detta. Om de förväntade produkterna eller tjänsterna levereras blir 

individernas moraliska och etiska avsikter av mindre betydelse. Det är istället det observerade 

resultatet och beteendet som ligger till grund för förtroendet. Om den andre inte lyckas agera i 

enlighet med den i förväg definierade överenskommelsen utan istället bryter mot kontraktet, 

bemöts detta med legala motreaktioner. Interaktionen består främst av ett utbyte av materiella 

och instrumentella faktorer vilket innebär att det moraliska och etiska som är kännetecknande 

för organisk tillit är så gott som obefintlig i den kontraktsenliga tilliten.  

    Relationell tillit (relational trust) sägs ligga någonstans mitt emellan den 

kontraktsenliga tillitens observerbara konsekvenser och de förgivettagna goda avsikter som 

organiska tilliten bygger på. Den tar hänsyn både till det observerade beteendet hos den andre 

och dennes avsikter med agerandet. En skillnad är dock att ett brott mot relationell tillit inte är 

lika lätt att bestraffa regelmässigt som ett brott mot de andra två typerna av tillit. Ett brott mot 

den relationella tilliten resulterar istället i att den tillit som individen kände tidigare minskar när 

förväntningarna inte uppnås.  

För att relationell tillit ska uppstå är det inte bara av betydelse att en person gör 

det rätta. Det är dessutom viktigt att det görs på ett respektfullt sätt och med vad som uppfattas 

som rätt avsikter. Individers kulturella erfarenheter från bland annat familj och tidigare 

arbetsplatser påverkar enligt Bryk och Schneider (2002) bedömningen av andras avsikter.  



                                                       

3.1.2 Relationell tillit på tre nivåer  

Bryk och Schneider (2002) beskriver relationell tillit genom tre nivåer där tillit upplevs eller 

visar sig.  

    Inompersonliga nivån (intrapersonal level) är den nivå där individen kognitivt, 

medvetet eller omedvetet, prövar den andres avsikter. Är avsikterna med handlandet ärliga? 

Känns det bra? Att pröva den andres avsikter förstår vi som att den andres avsikt och budskap 

tolkas, vilket exempelvis kan visa sig genom upplevelsen av en bra eller dålig magkänsla i ett 

sammanhang.  

    Den mellanpersonliga nivån (interpersonal level) innebär att tolkningarna prövas 

mellan individer i egenskap av roller. Dessa roller är formade av både samhällsstrukturer och 

den lokala företagskulturen eller kontexten man befinner sig i. Rollerna kan exempelvis utgöras 

av chef, polis eller mormor. På mellanpersonliga nivån kan individer antingen agera i enlighet 

med den andres rollförväntningar eller inte. Enligt teorin ökar den relationella tilliten om den 

andre lever upp till rollförväntningarna och minskar om den andre inte gör det.  

    Den organisatoriska nivån (organisational level) är den nivå där tilliten i ovan 

nämnda nivåer får praktiska uttryck genom att individers samspel får positiva eller negativa 

konsekvenser. I en arbetsorganisation leder det i positiva fall till ökad effektivitet i arbetet, bra 

förutsättningar för gott samarbete, effektivt beslutsfattande, ökat socialt stöd för innovation och 

initiativtagande. En konsekvens av relationell tillit på organisatoriska nivån blir även att den 

sociala styrningen och kontrollen av arbetet hanteras mer kompetent och effektivt. Tilliten 

påverkar det moraliska engagemanget bland organisationsmedlemmarna vilket kan få dem att 

vilja göra det lilla extra.  

  

3.1.3 Den relationella tillitens fyra kriterier  

Enligt Bryk & Schneiders (2002) teori är det fyra kriterier som är viktiga för att främja social 

interaktion och den relationella tilliten: respekt, kompetens, personlig omsorg om den andra 

och integritet.  

    Respekt (respect) mellan bägge parter är ett kriterium för relationell tillit och den 

framträder i kommunikationen mellan människor, förutsatt att de verkligen lyssnar på varandra 

och att ett genuint intresse visas för det förmedlade. Uppfattningen att man är lyssnad på 

förstärker bandet mellan individer och ger individerna en känsla av personligt värde vilket 

stärker den relationella tilliten mellan parterna.  

    Kompetens (competence) utgör det andra kriteriet för relationell tillit och 

kompetensen bedöms i relation till individens formella roll och åtaganden som tillhör den. 

Rollen kan vara kopplad både till en specifik yrkestitel eller till andra kategorier såsom förälder 

eller make. Beroende på vilken formell roll en individ har, påverkas förväntningar som den 

andre har på personens kompetens i relation till rollen. När ena parten uppfattar att den andra 

lever upp till rollförväntningarna anses denne vara kompetent vilket stärker den relationella 

tilliten mellan parterna. Om personen inte lever upp till rollförväntningarna kan det leda till en 

försvagad relationell tillit i relationen.    

    Omsorg för andra (personal regard for others) utgör tredje kriteriet för relationell 

tillit. Kriteriet uppnås genom att den ene förmår lindra känslan av sårbarhet hos den andre. 



Kriteriet uppnås när individer upplever att den andre visar omsorg utöver dennes formella 

åtaganden. Sårbarheten lindras också genom att ett ömsesidigt beroende uppstår i och med att 

även den andre gör sig sårbar i situationen. När individer upplever att de blir omsorgsfullt 

bemötta ökar känslan av personligt värde. Bryk & Schneider (2002) menar att den relationella 

tilliten stärks på mellanpersonliga nivån när kriteriet omsorg för andra uppnås.   

    Integritet (integrity) utgör det fjärde och sista kriteriet för relationell tillite och 

integritet upplevs en individ ha om det råder samstämmighet mellan vad denne säger och gör. 

Individer anses ha integritet om de står för organisationens värderingar och arbetar i enlighet 

med kärnverksamhetens mål. Likaså kan en individ som går emot en instruktion som inte anses 

vara i enlighet med organisationens kärnverksamhet anses ha integritet.  

  

3.1.4 Relationell tillit som organisatorisk tillgång  

Enligt Bryk och Schneider (2002) kan relationell tillit ses som en organisatorisk tillgång när 

dess beståndsdelar blir synliga i relationen mellan medarbetarna. Den relationella tillitens 

närvaro, eller frånvaro, har viktiga konsekvenser för funktionen av organisationen och dess 

förmåga att engagera medarbetarna i till exempel förändringsarbete. För att relationell tillit ska 

uppstå är förväntningarna på den andra parten viktiga. Det är förväntningar på att den andre 

uppfyller sina rollåtaganden, att denne gör vad som förväntas men också att denne gör rätt saker 

med rätt motiv. Även om den andre levererar ett önskvärt resultat men gör det av en tveksam 

anledning, kan tilliten få sig en törn eller i allvarliga fall dras in helt och hållet. Vi liknar det 

vid att en leverans sker innan utsatt tid men att agerandet inte upplevs som motiverat av att 

tillgodose kundens önskemål, utan i stället upplevs som motiverat av att leverantören vill bli 

befordrad.  

    Enligt författarna måste trovärdigheten och resultatet stämma överens för att 

relationell tillit ska fungera. De menar att i situationer av omorganisering och reformer på en 

arbetsplats är det en fördel om tilliten är stark då detta gör att det blir det lättare att involvera 

medarbetare med personligt engagemang. På det sättet blir relationell tillit en utlösare för 

innovation och utveckling. I sammanhang där tilliten är hög går det snabbare att genomföra 

reformer då deltagare snabbare accepterar en handlingsplan eftersom de litar på den som 

presenterar den, och den relationella tilliten främjar den allmänna problemlösningen. Pålitlighet 

inom organisationen hjälper till att koordinera meningsfulla, kollektiva åtgärder i form av 

samarbete.  

  



4 Metod  
  

I följande avsnitt kommer vi att tydligt visa hur vi har gått tillväga för att designa och genomföra 

vår studie. Vi kommer att redogöra för metodval, datainsamling, analys och bearbetning samt 

metoddiskussion, för att läsaren ska kunna få en så rättvis bild som möjligt av vår studie.  

  

4.1 Metodval  

Med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar ansåg vi att en kvalitativ metod med material 

i form av intervjupersoners erfarenheter och upplevelser var ett lämpligt val av metod för vår 

undersökning. Vi behövde få tillgång till material som var relevant och kunde belysa 

problemområdet samt besvara frågeställningarna på bästa sätt, och varken en kvantitativ 

enkätundersökning eller observationer skulle kunna ge oss tillräckliga svar om de upplevelser 

vi var ute efter. Med anledning av detta ansåg vi att intervjuer med chefer eller arbetsledare 

med personalansvar för minst fyra anställda var en lämplig källa till empiriskt material. Vidare 

valde vi att genomföra undersökningen enligt den deduktiva metoden, vilket betyder att vi har 

utgått ifrån teori för att söka kunskap om verkligheten. Med utgångspunkt i tidigare forskning 

och en utvald teori för analys utformade vi en intervjuguide kring teman som belyser det vi vill 

undersöka, nämligen tillitens betydelse för relationen mellan chef och medarbetare och hur detta 

kan leda till lärande och utveckling för individ och organisation.  

  

4.2 Metod för datainsamling  

För att samla in data som kunde ge bred information om intervjupersonernas upplevelser 

planerades och genomfördes öppna, semistrukturerade intervjuer, med utgångspunkt i en 

intervjuguide baserad på teman snarare än färdigformulerade frågor. Utifrån dessa teman kunde 

vi få information om det som intervjupersonerna tyckte var viktigt i sammanhanget, och vi 

kunde ställa följdfrågor för att styra intervjun och hålla den på önskat spår med viss marginal 

för liten urspårning.  

4.2.1Intervjuguide  

Intervjuguiden formulerades dels utifrån kunskap vi tillägnat oss med hjälp av litteratur som 

behandlar tillit i arbetsrelationer och dels från egna upplevelser av området exempelvis i form 

av arbetslivserfarenhet och reflektioner kring arbetsrelationer, medarbetare och chefer. Med 

detta som bakgrund utformades intervjuguiden till att bestå av teman som vi ansåg var relevanta 

i förhållande till ämnet och studiens syfte samt frågeställningar. För att få möjlighet att upptäcka 

otydligheter i intervjuguiden, få en uppfattning om hur intervjupersonerna tolkade den och 

vilken information den kunde resultera i så genomfördes en pilotintervju med en av 

intervjupersonerna som även var med i urvalet. Efter att vi analyserat och reflekterat över 

resultatet från pilotintervjun justerades intervjuguiden något för att anta en mer användbar form. 

Detta ledde således till att fastställa de teman som guiden kom att bestå av. Efter att några 

intervjuer genomförts blev vi uppmärksamma på delar som vi ville få mer information om och 

som borde förtydligas samt framhållas ytterligare under resterande intervjuer. Detta innebar att 



guiden justerades ytterligare och de teman som guiden i sin helhet har bestått av visas i tabellen 

nedan. Hela intervjuguiden finns som Bilaga 1.  

 

Teman Exempelfråga Syfte 

Bakgrundsinformation                 

                         

                      

Vilket är ditt 

nuvarande uppdrag?  
                      

Få information som ger bättre 

förståelse för intervjupersonens 

arbete samt vilka förutsättningar  

denne har beroende på 

arbetsuppdrag.       

Chefskap  

                      
Vad anser du är 

bra chefskap? Hur 

skulle du beskriva 

tillit?  
                      

Få information om hur 

intervjupersonen upplever sin 

chefsposition, vilka avsikter de har 

i sitt arbete och vad förtroende och 

tillit innebär för dem.                 

Samarbete  

                      

Vad är ett tecken på 

gott samarbete?  

 

Få information om tillit genom 

upplevelsen av gott samarbete i 

arbetsrelationen. 

Rättvisa  

                      

Vad innebär det att 

vara rättvis som 

chef?               

Få information om tillit och 

förtroende genom upplevelser av 

rättvisa i arbetsrelationen        

Kommunikation  

                      

Vad innebär bra 

kommunikation?  
                      

Få information om tillit genom 

upplevelser av kommunikationens  

betydelse för 

arbetsrelationen.                

                                   

Medarbetarsamtal  

                      

Vilken funktion 

fyller  

medarbetarsamtal 

och vad är ett bra 

medarbetarsamtal?  

Få information om tillit och 

förtroende i arbetsrelationen 

genom upplevelser av 

medarbetarsamtalets funktion.  

 Feedback  

                      

Hur upplever du 

feedback i det 

vardagliga 

arbetet?          

Få information om hur feedback är 

relaterat till tillit och förtroende i 

arbetsrelationer                  

Konflikter  

  
Upplever du att det 

finns bra och dåliga 

konflikter?  
  

Få information om vad konflikter 

kan bestå av och hur de kan 

påverka tillit och förtroende i 

relationen.  

                                   

Case  

                      

                                

    

Se bilaga 1  

                      

Få information om hur cheferna 

agerar i en situation som kan 

tänkas begränsa förtroende och 

tillit i arbetsrelationen. Även ett 

försök att kringgå idealiseringar.  

                                   

(Informellt ledarskap)  

                      

Upplever du att 

informellt ledarskap 

påverkar förtroendet 

mellan chef och 

medarbetare?  
                      

Frågan ställdes inte systematiskt. 

Få information om faktorer hos 

medarbetarna som kan påverka 

tillit.  

Skildra ömsesidigheten i 

relationen. 

  



4.2.2 Urval och intervjupersoner  

För att komma i kontakt med deltagare till studien så gjordes ett så kallat bekvämlighetsurval, 

vilket innebär uppsökande av intervjupersoner som man relativt enkelt kan komma i kontakt 

med. Vi utnyttjade kontakter genom det internetbaserade karriärnätverket LinkedIn för att få 

tag på intervjupersoner som stämde in på våra kriterier för önskade intervjuobjekt, nämligen 

chefer eller arbetsledare med personalansvar för minst fyra medarbetare, och som ville delta i 

studien. Kontakter som hjälper till att hitta intervjupersoner beskrivs av Ahrne & Svensson 

(2001, s. 32) som dörröppnare då de öppnar dörren till forskningsfältet och gör det möjligt att 

komma i kontakt med intervjudeltagarna, så LinkedIn blev vår dörröppnare för studien. Vi 

kontaktade åtta personer, och samtliga tillfrågade visade intresse och tid bokades för intervju. 

Dessa verkade inom både privat och offentlig sektor, inom stora multinationella företag och hos 

små aktörer, både kommunala, statliga, idéburna och vinstdrivande organisationer. Vidare 

bestod urvalet av chefer till medarbetare inom både hög- och lågstatusjobb, det var en relativt 

jämn fördelning mellan män och kvinnor i åldrarna 25 till 65 år. Vi eftersökte den spridning i 

urvalet för att kunna hitta universella aspekter på tillit och arbetsrelationer, som inte är kopplat 

till en viss bransch eller en specifik företagskultur.  

  

4.2.3 Genomförande  

Sammantaget genomfördes åtta intervjuer och varje intervju varade i genomsnitt i en timme. En 

viktig utgångspunkt i kontakten med intervjupersonerna samt under intervjuerna var att vi till 

stor del skulle anpassa oss efter dem. Dels på grund av tron om att det skulle vara lättare att få 

tag på informanter om det inte kräver så stor ansträngning av dem men också för att öka känslan 

av bekvämlighet och minimera risken för osäkerhet hos informanten vid själva intervjun. Innan 

varje intervju fick intervjupersonen ta del av studiens syfte samt de teman som intervjuguiden 

bestod av, för att hen skulle kunna vara något förberedd på vad som eftersöktes under intervjun.  

På grund av praktiska skäl så som geografisk spridning och tidpunkt för intervjuerna 

genomfördes fyra av dessa på varsitt håll och fyra av oss gemensamt. Under de intervjuer där 

vi båda medverkade, utsåg vi den ena till ansvarig för att ställa frågor utifrån intervjuguiden 

medan den andra förde anteckningar och hade möjlighet att komma med följdfrågor. Samtliga 

intervjuer spelades in i sin helhet.  

Vi var av uppfattningen att intervjupersonerna hade mer kunskap än vi på området 

med hänsyn till yrkeserfarenheter, utbildning och i vissa fall åldersrelaterad erfarenhet, vilket 

medförde att intervjupersonerna till viss del själva fick påverka innehållet i intervjuerna. En 

funktion som intervjuguidens teman hade i det avseendet var att den bidrog till att skapa en 

balans mellan intervjupersonernas utrymme under intervjun och vårt intresse av att begränsa 

innehållet till förhållandevis specifik information som var relevant för studiens syfte, 

frågeställningar och teoretiska bakgrund.  

  

4.3 Analys och bearbetning  

Nedan följer en beskrivning av hur vi gick till väga i analysprocessen.  



4.3.1 Material  

Både inför arbetet med uppsatsen och parallellt under tiden vi jobbat med den, har vi sökt reda 

på och läst teoretiskt material om tillit och ledarskap i arbetsrelationer och ämnen relaterade till 

detta. Vi har tagit del av forskning, tidigare studentuppsatser och undersökningar samt 

facklitteratur för att få kunskap om ämnet. Kunskap har vi också försökt koppla till våra egna 

upplevelser av förtroende och tillit för att uppnå en bättre förståelse. Litteraturen har hjälpt oss 

att bilda en uppfattning om och fördjupa vår förförståelse av de olika aspekter som kan 

inbegripas i begreppen förtroende och tillit, och som kom att ligga till grund för både 

teoriavsnitt, intervjuguide samt analys och diskussion av resultatet. Vårt insamlade empiriska 

material var omfattande och innehållsrikt då alla informanter varit detaljerade i sina utsagor, 

vilket var till stor glädje och nytta för oss i det kommande analysarbetet.  

4.3.2 Databearbetning och analysmetod  

Analysarbetet påbörjades redan under intervjuerna genom att vi reflekterade över intervjusvaren 

i relation till den litteratur och kunskap som vi tillägnat oss inför undersökningen och inför 

intervjuerna, och ställde utifrån dessa relevanta följdfrågor för att få fram mer information. Efter 

varje intervju lyssnade vi tillsammans igenom den inspelade ljudfilen, diskuterade och 

sammanfattade intervjun för att få en övergripande bild av innehållet, lyfta fram centrala drag 

och jämföra innehållet med tidigare genomförda intervjuer. Varje intervjuinspelning 

avlyssnades ett flertal gånger, både enskilt och gemensamt, och de bitar som var av vikt för vår 

studie transkriberades och kom därmed att utgöra grunden för studiens resultat. 

Transkriberingarna var underlag för vidare diskussion oss författare emellan och vi försökte att 

gemensamt analysera och plocka ut viktiga avsnitt och därefter kategoriserade vi det empiriska 

materialet efter de likheter och skillnader vi funnit i de olika intervjuerna. Då syftet med studien 

är att undersöka relationer så ville vi beröra områden i arbetslivet där relationer behandlades. 

Ett exempel på detta är samarbete eftersom det kräver fler än en individ för att uppstå. Då varje 

mynt har en baksida såg vi hur hinder för till exempel samarbete kunde uppstå genom bristande 

tillit, samt hur det kan främjas om relationen präglas av högt förtroende och tillit.  

De teman vi efter en lång beslutsprocess till slut valde att sortera resultatet utifrån var:    

    

• Chef och Ledare  

• Utveckling  

• Tillit  

• Förväntningar  

• Samarbete  

• Kommunikation  

• Hinder för tillit och utveckling  

  

Kategoriernas relevans grundas främst på studiens empiriska material, men även litteratur, 

tidigare forskning och egna erfarenheter. Den teori som vi använt för att bearbeta och analysera 

resultatet har också varit till hjälp under hela forskningsprocessen då teorin har synliggjort 

mönster och strukturer som inte hade varit lika tydliga annars.  

  



4.4 Metoddiskussion  

Här följer en redogörelse för hur vi sett på vår egen roll som forskare och hur vi försökt att 

förhålla oss till intervjupersoner och resultatet, under processen. Därefter följer en kort 

diskussion om huruvida resultatet kan antas vara reliabelt, valitt och generaliserbart, till sist 

hur vi förhållit oss till forskningsetiska normer.  

4.4.1 Forskarrollen  

Vår inställning inför intervjuerna var att intervjupersonerna hade tillgång till mer information 

och kunskap än vi själva på området och vi var där för att få tillgång till så mycket information 

som möjligt. Genom att ställa öppna och inga ledande frågor ville vi undvika att påverka 

resultatet och undvika att styra intervjuerna alltför mycket. Istället ville vi låta 

intervjupersonerna driva intervjun framåt och forma intervjun allt eftersom med hjälp av 

intervjuguiden. Att vi var där för att lära från dem var något vi informerade om i så gott som 

alla intervjuer för att skapa en god relation till våra intervjupersoner. Det gjordes också för att 

förtydliga våra avsikter med undersökningen och intervjun. Att skapa en god stämning ansåg 

vi var betydelsefullt då det förbättrade förutsättningarna för att få innehållsrik och relevant 

information som skulle kunna besvara frågeställningarna. Vi ansåg även att det var viktigt för 

att intervjupersonen skulle få en bra upplevelse under intervjun. Att personer ställer upp på 

intervjuer och att de ger sitt godkännande till ljudupptagningar av dessa bör inte tas för givet. 

Av den anledningen var det också viktigt för oss att våra ärliga och genuina avsikter blev tydliga 

för intervjupersonerna. Att förhålla sig till förförståelsen av ämnet upplevde vi utmanade. Vi 

hade dels för avsikt att ta avstånd från vår förförståelse så gott det gick under intervjuerna för 

att inte påverka resultatet, exempelvis genom att undvika att leda frågorna i en riktning som 

bekräftade teorin som används i resultatanalysen. Samtidigt gav den teoretiska förförståelsen 

tillsammans med den egna erfarenheten en möjlighet att formulera relevanta följdfrågor. Med 

hjälp av den teoretiska ramen kunde vi analysera utsagorna under intervjuerna och förstå 

informationen ur olika perspektiv. För att försöka säkerställa en korrekt tolkning av 

informanternas utsagor hade vi en strategi i två steg: dels avslutade vi varje intervju med en 

sammanfattning av intervjun som intervjupersonen fick godkänna, dels diskuterade vi två 

studenter igenom resultatet. Det gjorde vi både direkt efter intervjun och när vi lyssnade på 

ljudinspelningarna för att säkerställa att vi uppfattat svaren på liknande sätt.  

  

4.4.2 Validitet – reliabilitet – generaliserbarhet  

Validiteten i en kvalitativ undersökning kan vara svår att uttala sig om, då vissa hävdar att man 

bara kan uttala sig om validitet om resultatet är mätbart i siffror (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Dock kan vi anta att våra frågor undersökte det vi önskade undersöka eftersom många av svaren 

kändes relevanta och till stor del stämde överens med de teorier och den tidigare forskning vi 

läst inför studien. Vi antar dock att validiteten under de första intervjuerna kan sägas var något 

lägre, då vi upplevde ett behov av att omformulera vissa frågor, för att sedan öka något när vi 

upplevde att intervjuguiden kändes mer passande.   

    Vi valde att informera samtliga deltagare om intervjuns övergripande teman några 

dagar i förväg, i hopp om att få genomtänkta, relevanta och innehållsrika svar utifrån 

intervjupersonens upplevelser och erfarenheter. Att informera om intervjuns teman tror vi 



gynnade studiens reliabilitet genom att förbättra sannolikheten för att få genomtänkta svar och 

relevant information som kunde användas för att besvara studiens frågeställningar. Då ett 

bekvämlighetsurval användes för att söka deltagare till studien finns ingen garanti för att en 

likadan undersökning, med andra informanter, kommer ge samma resultat. Detta skulle bli mer 

troligt vid ett slumpmässigt urval, men vi tror att reliabiliteten ökar något då flera av 

respondenterna gav liknande svar på många av frågorna.  

    Att resultatet skulle vara generaliserbart var inget mål med hänvisning till att 

metoden var kvalitativ men vi ansåg att hänsynstagande till informationskällornas olikheter 

kunde öka studiens validitet. Av den anledningen intervjuade vi personer med olika ålder, kön, 

erfarenheter och utbildning, från olika stora organisationer inom olika branscher.  

  

4.5 Forskningsetiska ställningstaganden  

Vetenskapsrådet har sammanställt ett dokument med forskningsetiska principer som bör 

beaktas i samband med studier i humanoria och samhällsvetenskap. Dessa bygger på fyra 

grundpelare: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Vi har tagit ställning till dessa och beaktat de bitar 

som var tillämpliga i vår studie.  

Informationskravet: Vi informerade om studiens syfte och hur intervjun var tänkt 

att utformas, både redan vid en första kontakt med de tilltänkta intervjupersonerna, men även i 

början av vardera intervju. Intervjupersonerna fick också information om att deltagandet var 

frivilligt och att de kunde avbryta intervjun när som helst om så önskades.  

Samtyckeskravet: Samtliga intervjuer började med muntlig information och 

sedan undertecknade intervjupersonerna ett samtyckesformulär innehållande dessa krav. 

   Konfidentialitetskravet: Vi har under hela processen eftersträvat högsta möjliga 

konfidentialitet för informanterna genom att inte ange namn, arbetsplats eller något annat som 

kan koppla delar i vår studie till en specifik person. Vi har inte använt namn för att markera 

transkriberingarna utan istället användes siffror eller enstaka bokstäver, likaså nämns bara 

intervjupersonens nummer i resultatpresentationen nedan. Ljudupptagningarna raderades efter 

att resultatet färdigställts.  

Nyttjandekravet: Information om hur materialet och resultatet skulle användas 

delgavs informanterna och då med informationen att det endast kommer att användas för 

studiens syfte. Efter uppsatsen färdigställts raderades allt insamlat material förutom materialet 

som utgör innehållet i studien.  

  

Samtyckesformulär finns som bilaga 2.  

 



5 Resultat  
Nedan presenteras studiens resultat i form av chefers upplevelser av situationer och 

förutsättningar som gynnar eller begränsar utveckling i arbetet. Resultatet skildrar också hur 

gynnsamma och begränsande förutsättningar för utveckling uppstår, i relationen mellan chef 

och medarbetare.    

  

5.1 Chefens upplevelse av relationen till medarbetaren  

5.1.1 Chef och Ledare  

I samtliga intervjuer belyser cheferna betydelsen av att vara både ledare och chef i relationen 

till sina medarbetare.   

  

”Det gäller ju att vara ledare, det gäller inte att vara chef. Chef är man tillsatt, men 

ledarepitetet, det förtjänar man ju. Och det är väldigt viktigt när man ska bygga ett lag- 

vilket man ju ska som chef- att man är ledare”- IP 1.  

  

Flera av cheferna påtalar betydelsen av att coacha och leda arbetet och menar att det är en av 

chefens viktigaste uppgifter. En av intervjupersonerna berättar i sammanhanget att denne 

förlitar sig på att medarbetarna kan utveckla och styra en stor del av arbetet på egen hand men 

viktigt är att medarbetarna då också får möjlighet att planera och påverka riktlinjerna. Vi får 

också veta att det är viktigt att lyssna som chef vilket i en intervju beskrivs i form av ett 

“lyssnande ledarskap”. Lyssnande ledarskap innebär att man läser av vad som triggar trivsel 

respektive missnöje, och utifrån det skapar förutsättningar för att medarbetarna ska kunna göra 

ett bra jobb. Chefens uppgift beskrivs bland annat som att se till så medarbetarna trivs och en 

utgångspunkt är antagandet att individen VILL göra ett bra jobb. “En bra ledare är en chef som 

lyssnar, delegerar och som låter en ta eget ansvar inom givna ramar. Det är inte lätt, jag har 

försökt vara så men lyckas inte alltid”- IP 6.  

    En aspekt av chefskapet som flera av de intervjuade framhäver är att föregå med 

gott exempel, både vad gäller delaktighet, kommunikation och att agera i enlighet med 

gemensamma regler. Intervjuperson 7 säger: ”Jag måste själv vara en förebild, det tycker jag 

är urviktigt!”  

De chefer som till viss del har samma arbetsuppgifter som medarbetarna lyfter 

också fram betydelsen av att föregå med gott exempel. “Jag tror att det absolut viktigaste är ju 

att föregå med gott exempel [...] försöka vara en bra lagspelare själv i de fall man samarbetar”- 

IP 2.   Att föregå med gott exempel inbegriper också att som chef stå för misstag, be om ursäkt, 

rätta till misstag, och inte skylla ifrån sig på annat. Flera av intervjupersonerna berättar om det 

avgörande i att information kring arbetsuppgifter delges på ett tydligt sätt. Tydlig och rak 

kommunikation beskrivs som en av de största utmaningarna med chefskapet men också som 

avgörande för att gruppen ska kunna arbeta bra.   

“Att hålla en rak linje. Även om den är obekväm så önskar man kanske att den är rättvis 

och rak i den mån det går. Det är så oerhört lätt att säga men det är ju väldigt, väldigt 

svårt”- IP 4.   

  



Lojalitet mot arbetsgivaren utgör också en av chefens uppgifter. Det är viktigt att 

stå för det som arbetsgivaren tycker att en bra chef ska stå för, och att följa de beslut som 

kommer uppifrån i organisationen, även om det är svårt.  

  

“Det handlar om att jag måste vara lojal mot fattade beslut. Och det är hur besluten har 

kommit till som kan göra att det finns ett motstånd i gruppen eller hos chefen. Men är 

beslutet fattat efter en struktur så är mitt chefsuppdrag att jag måste vara lojal mot fattade 

beslut. Annars är jag ingen bra chef”- IP 6.  

  

Under intervjuerna ger cheferna en bild av en “klämsits” vilken bland annat beskrivs beskrivs i 

form av att man som chef måste fatta beslut på sätt som cheferna hade velat hantera annorlunda. 

Vissa av intervjupersonerna är mellanchefer vilket innebär att de är mottagare av instruktioner 

som de i sin tur har i uppgift att vidarebefordra till medarbetarna. Cheferna har inte alltid tid 

och därmed inte alltid möjlighet att vidarebefordra beslut eller instruktioner till medarbetarna 

på ett sätt som uppfattas som rättvist, lyhört eller förstående.  Intervjuperson 5 beskriver det : 

“Man har ett skitjobb egentligen. Man är i kläm i mitten”.  

    Cheferna berättar att en god arbetsrelation till sina medarbetare kräver tid. “Det 

tar betydligt längre tid att bygga upp förtroende än att rasera det. Vissa måste se tio positiva 

saker innan de känner förtroende”- IP 8.   

    Ytterligare en chef ger exempel på vad för lite tid kan få för konsekvenser för 

relationen till medarbetarna och berättar hur det ledde till minskad närvaro.   

“I början var jag i min värld, var stressad och hade inte den tid med personalen som jag 

ville. ‘Hur hinner du’ fick jag frågan och det gör jag inte. Jag jobbar över massor. Jag 

skaffar mig tiden”- IP 5.  

  

5.1.2 Feedback  

Enligt cheferna är feedback en möjlighet till utveckling i arbetet. Vi får veta att feedback är en 

metod som används för att belysa utvecklingsmöjligheter i arbetet. Feedback beskrivs främst 

som arbetsrelaterade situationer där chefen påpekar brister, lyfter fram möjligheter till 

förbättringar eller som ett tillfälle att påtala vad medarbetaren gör bra. Det viktigt att feedback 

belyser vad som är bra eller dåligt i konkreta situationer, varför, samt vilka arbetsrelaterade 

konsekvenser handlandet får. Det förstår vi som konstruktiv feedback, där man som chef är 

tydlig med vad medarbetaren bör förändra, hur detta kan göras och varför. ”Det ska vara 

konkret… ‘det där som du gjorde, det var bra’”- IP 7.  

Utöver att ge feedback som beskrivs som konstruktiv, det vill säga att man som 

chef beskriver vad medarbetaren gör bra, får vi också veta att det kan vara viktigt att anpassa 

feedback efter medarbetaren. En av cheferna berättar att en av medarbetarna tar feedback 

personligt och om innehållet inte framförs på rätt sätt kan medarbetaren ta väldigt illa vid sig. 

Samma person berättar att en annan medarbetare reagerar helt annorlunda på feedback och 

beskriver också vilken betydelse det har för lärande och utveckling.     

  

“[...]en annan [red. medarbetare] vill att jag ska säga allt och vill veta allt, vill ha 

kritiken. Den personen är det lättare att lära upp för den vill lära sig och veta, tar det 

inte lika hårt”- IP 5.  



  

Några av cheferna reflekterar över hur de själva upplever, eller skulle uppleva 

feedback. En person berättar att feedback borde utgöra en trygghet för medarbetaren då 

innehållet tydliggör vilka förväntningar chefen har på medarbetaren och på arbetet som ska 

utföras. Under intervjuerna framgår det också att korrigerande feedback är viktigt av samma 

anledning, för att medarbetaren ska veta vad denne gör som inte är bra. “Jag skulle nog själv 

uppskatta att veta var jag står och vad som krävs av mig och också veta… att det här är inte 

bra, att jag gör så här, utan att man är trygg då”- IP 3. Betydelsen av feedback nyanseras 

ytterligare genom att beskrivas som “positiv” eller “negativ”. En av cheferna reflekterar över 

relationen till sin egen chef och berättar hur den relationen influerar feedbacksituationer med 

de egna medarbetarna. “Men för mig är det viktigt att min chef säger att det här inte var bra 

men jag tror på dig. Så det är också viktigt för mig med mina medarbetare”- IP 7.  

Vi får också veta att man som chef kan behöva ta hänsyn till medarbetarens 

privatliv i samband med feedback och vilka förutsättningar medarbetaren har att utvecklas 

utifrån dessa. “Man kanske har ett liv på utsidan av jobbet som inte tillåter någon utveckling 

just nu...”- IP 6.  

    En av cheferna beskriver på vilket sätt feedback har en utvecklande funktion och 

hur denne väljer att arbeta med feedback för att lyfta fram att det är just utveckling det handlar 

om. Personen berättar att denne använder feedback tillsammans med ”feedforward” för att 

belysa utvecklingsmöjligheten i en feedbacksituation. I stället för att beskriva feedback som 

negativ så kallas den här för utvecklingsbar. Genom att använda begreppet feedforward menar 

intervjupersonen att återkopplingen upplevs som mer positiv, i och med att 

utvecklingsmöjligheterna med den ”negativa” feedbacken är i fokus.  

  

”Jag vill inte kalla det för negativ för det är inte det som det handlar om utan det handlar 

om att vi hela tiden kan bli bättre och för att behålla de styrkorna som man har så behöver 

man höra att man gör bra saker. Men självfallet så måste man också lyfta upp det som är 

utvecklingsbart och inte som något negativt utan jag försöker skapa ett prestigelöst klimat 

mellan chefer och medarbetare där man vill lära sig och tycker det är roligare att gå till 

jobbet”- IP 8.  

  

Något som nyanserar bilden av anpassad feedback är information om hur anpassad feedback 

kan anpassas på fel sätt och vad konsekvenserna av det kan bli. En av intervjupersonerna 

berättar att om man som chef väljer att föra fram feedback på ett inlindat sätt till en medarbetare, 

som vill att informationen ska vara tydlig och konkret, kan chefen uppfattas som otydlig och 

osäker. ”Jag som chef är på ett sätt men jag måste anpassa min kommunikation så att den går 

fram på bästa sätt”- IP 7.  

  

5.1.3 Delaktighet  

Cheferna belyser betydelsen av medarbetarnas deltagande i arbetsprocessen som en del i 

verksamhetens eller organisationens möjlighet att förändras och utvecklas. Näst intill alla 

intervjupersoner framhåller vikten av att låta medarbetarna vara med och påverka sin egen 

arbetssituation i någon mån. Delaktighet i arbetet beskrivs som medarbetarnas möjlighet att 



påverka utförandet av arbetsuppgifter och hur ansvar samt uppgifter ska fördelas inom 

arbetsgruppen. Vi ställer frågan hur man som chef kan skapa goda förutsättningar för- och 

uppmuntra till delaktighet. Intervjupersonerna berättar att de uppmuntrar till delaktighet genom 

att uppmuntra en accepterande inställning mot misstag. Medarbetarna ska därmed inte vara 

rädda för att delta på grund av rädsla för att begå misstag. I det sammanhanget är det viktigt att 

chefen föregår med gott exempel och inte dömer misstag själv. “Jag tror det absolut viktigaste 

är att föregå med gott exempel och inte döma misstag själv[...]Att försöka vara en bra 

lagspelare själv”- IP 1. Om det inte är tillåtet att begå misstag kan det innebära att möjligheter 

till förändringar och förbättringar begränsas. Om misstagen inte synliggörs finns det med andra 

ord inte någon möjlighet att lära av misstagen och utveckla andra sätt att arbeta på. En chef talar 

om att “alla måste inte kunna samma saker, kan vi använda olikheter är det bra” och påpekar 

betydelsen av att ta tillvara medarbetares olika erfarenheter och kunskaper, för att skapa goda 

förutsättningar för delaktighet. Att värdesätta olikheter kan förstås som att fler medarbetare 

uppmuntras till deltagande genom vetskapen om, att just dennes kunskaper är viktiga för 

skapandet i arbetsprocessen. Att skapa förutsättningar för ett ökat deltagande är viktigt och 

särskilt viktigt kan det vara i situationer som utgörs av organisationsförändringar och 

omstruktureringar. I ett litet företag med få anställda kan alla medarbetare vara med och påverka 

redan från början och en av intervjupersonerna som har varit chef inom både stora och mindre 

organisationer, berättar att ett sätt att göra medarbetarna delaktiga är att göra grupparbeten av 

förändringen. I grupperna får medarbetarna komma med förslag på vad som måste göras, hur 

det bör göras och hur saker kan förbättras. Intervjupersonen menar att det är dennes uppgift som 

chef att informera om vad förändringen avser och riktlinjerna för denna men sen är det 

gruppernas uppgift att föreslå hur. ”Och då får man den här delaktigheten, engagemanget, 

kreativiteten och så vidare”- IP 1. Personen berättar vidare att det inte är lika lätt i förändringar 

som sker i större företag. En chef blir i det fallet mer av en budbärare av beslut som fattas högre 

upp i organisationen vilket kan skapa problem i relationen mellan medarbetare och chef om 

beslutet inte uppskattas av medarbetarna. Intervjupersonen menar ändå att medarbetarna 

förmodligen vet om att det inte är den närmsta chefen som tagit beslutet och bara för att beslutet 

är taget, behöver inte det betyda att chefen tycker att beslutet är bra. Det kan förstås som att 

medarbetarna vet att det är en del av chefens jobb att få instruktioner från högre nivåer i 

organisationen och förmedla dem till sina medarbetare. Återigen framträder betydelsen av att 

göra medarbetarna delaktiga i beslutet när intervjupersonen berättar att ”men vad man kan göra, 

det är ju naturligtvis att söka gruppens stöd och jobba med ”hur gör vi nu det här då?” och 

menar på, att det alltid finns sätt att involvera medarbetarna i arbetet och att det är chefens 

uppgift att ta reda på hur. Vi får information som nyanserar betydelsen av delaktighet ytterligare 

när en av cheferna berättar att delaktighet är extra viktigt om det finns motstånd inom 

arbetsgruppen, mot ett beslut fattat högre upp i organisationen. Om beslutet avser en förändring 

som kommer att påverka de anställa på någon sätt berättar intervjupersonen att:  

   

“Metoden till förändringen tror jag blir bäst om man får delaktighet i det här. Om det 

finns en motvilja mot det här i gruppen, så ska man ändå försöka få till en delaktighet, 

att vi ska göra det tillsammans för att nå dit”- IP 6  

  



Det kan förstås som att en ökad acceptans av en förändring kan skapas, om 

medarbetaren känner sig delaktig och att medarbetaren får veta att dennes kompetens är viktig 

för förändringen. Ytterligare en av cheferna beskriver en liknande situation och berättar att det 

är en process från motstånd till acceptans under en förändring, och genom att öka delaktigheten 

skapas respekt och acceptans för förändringsprocessen.   

  

“Jag tror det är mycket bättre att vara öppen, ärlig, rak och tydlig och sådär, men också 

försöka involvera, i den mån det är möjligt att få medarbetarna att påverka situationen”- 

IP 8.  

  

Vi får information som nyanserar begreppet deltagande då en av cheferna berättar 

hur delaktighet kan vara antingen aktivt eller passivt. Personen använder begreppet 

”medskapande” istället för delaktighet och menar att medskapande visar på betydelsen av 

medarbetarens aktiva närvaro och engagemang. Det kan vara svårt att motivera medarbetarna 

till aktivt deltagande eller medskapande och istället kan delaktighet utgöras av medarbetarens 

passiva närvaro.   

  

“Delaktighet handlar om medskapande och det är något annat än bara delaktighet. Det 

finns en skillnad där. Alla ska vara med och utveckla verksamheten, inte bara åka med 

utan vara med och bidra” - IP 7.  

  

Vi ställer frågan om konflikter och konflikthantering och får svaret att det finns 

både bra och dåliga konflikter. Ett mer passande ord enligt flertalet intervjupersoner är 

meningsskiljaktigheter då det beskriver hur konflikter kan vara av godo och att de kan gynna 

utveckling i arbete som en del av medarbetarnas aktiva deltagande och medskapande. “Det kan 

ju också vara meningsskiljaktigheter som ger utveckling och då tycker jag det är positivt”- IP 

6.  

    Att medarbetare inte får möjlighet att vara delaktiga i arbetet och påverka 

arbetsprocessen beskrivs som att medarbetarna har lågt inflytande. Om medarbetarna har lågt 

inflytande över arbetet kan det innebära att medarbetarna får en känsla av låg yrkesstolthet 

menar en av cheferna. Samma person berättar utifrån egen erfarenhet att medarbetares 

upplevelse av jobbet som ett lågstatusjobb kan resultera i en dålig relation till ledningen och 

skapa en “vi och dom- känsla”:  

  

“Lite som ‘oss bryr de sig inte om’ eller ‘oss lyssnar de inte på’. Det kan säkert ha med 

kultur att göra också och hur arbetsgivaren agerar, men mer yrkesstolthet verkar ge 

mindre misstro mot ledningen”- IP 7.   

  

Personen berättar vidare att ökat inflytande kan ge medarbetarna en ökad känsla av yrkesstolthet 

vilket i sin tur kan resultera i en öppnare attityd gentemot ledningen.  

  

  

  

  



5.1.4 Kommunikation  

Cheferna berättar att bra kommunikation är viktigt och ofta avgörande för att arbetet ska fungera 

och för att arbetsrelationerna ska vara bra. Det råder samstämmighet mellan intervjupersonernas 

svar gällande vikten av bra kommunikation, både medarbetare emellan och mellan chef och 

medarbetare. För att kommunikationen ska vara bra, berättar cheferna att kommunikationen ska 

vara öppen och en förutsättning för öppen kommunikation är ett öppet samtalsklimat som bjuder 

in till diskussion. Öppet samtalsklimat beskrivs som högt i tak vilket innebär att olika åsikter 

ska accepteras och att det också är viktigt att medarbetarna känner att de kan uttrycka dessa 

åsikter, utan rädsla för eventuella reaktioner från andra medarbetare. ”Man ska inte bli rackad 

ner på för vad man tycker utan man måste skapa ett klimat där det är helt ok [...]”- IP 1.  

Ett öppet samtalsklimat beskrivs också som att medarbetarna ska känna att de kan 

tala om för chefen när de upplever att denne gör något som inte är bra eller om något inte 

fungerar, förutsatt att de också berättar varför de tycker att det är så. Att medarbetaren ska 

berätta varför, kan förstås som att denne förväntas vara konstruktiv i sin kommunikation till 

chefen avseende det som chefen bör förändra. En annan chef tillägger att “man måste känna att 

man är litad på så man kan säga vad man tycker” vilket kan förstås som att om personer 

upplever att de kan uttrycka sina åsikter i en relation så säger det något om tilliten i relationen.  

Flera av cheferna berättar att de har informerat sina medarbetare om beslut 

gällande omorganiseringar som kommit att påverka medarbetarna och deras arbetssituation. 

Om förändringen påverkar medarbetarna och deras arbetssituation är det i så fall är av stor vikt 

att medarbetarna får information. När information om förändringar delges medarbetarna bör 

man som chef vara väl förberedd och att presentationsmaterialet är väl förberett. Vi får också 

veta att det är bra om informationen finns presenterad på flera olika sätt eftersom att olika 

individer tar in information på olika sätt. Att ha svar på förväntade frågor är en viktig del av 

förberedelsen, eftersom att medarbetarna kommer ställa frågor.  

    I samband med arbets- och organisationsförändringar ger intervjusvaren en 

relativt enhetlig bild av att öppen kommunikation är viktig. Öppen kommunikation i samband 

med förändringar beskrivs som tydlig kommunikation genom att man som chef ger så 

detaljerade svar som möjligt på medarbetarnas frågor kring förändringen. Tydlig 

kommunikation i det fallet beskrivs också i form av en tydlig redogörelse för hur och varför 

förändringen kommer att genomföras. Ytterligare en intervjuperson belyser betydelsen av 

förberedelse och berättar att det är viktigt att medarbetarna får veta att det ligger mycket arbete 

och planering bakom beslutet, att beslutet är grundat. “Sen finns det vissa saker man kan svara 

på och vissa saker man inte kan svara på. Men det man kan svara på, det är att jag inte kan 

svara.”-IP 7.  

    En av cheferna ger en bild av kommunikationens betydelse för arbetsrelationen 

och belyser betydelsen av att personerna i ett samtal verkligen lyssnar på varandra och personen 

som pratar, upplever att den andre uppfattar budskapet. Personen berättar också att om parterna 

läser av varandra på rätt sätt så säger det något om tilliten i relationen. Betydelsen av att läsa av 

varandra kan förstås som att personernas kroppsspråk tolkas och därmed att kommunikation är 

mer än bara orden som sägs.  

  



“Om man inte når fram, att man i kommunikationen kan tala om att jag väntar tills du 

lyssnar...märker personen det så handlar det också om tillit. Man läser av varandra helt 

enkelt” - IP 6.  

  

Under intervjuerna framkommer det att bristande kommunikation kan få negativa konsekvenser 

för arbetsprocessen. En konsekvens av bristande kommunikation beskrivs som “snack i 

korridoren” och att medarbetare sprider rykten, medvetet eller omedvetet, om en situation på 

grund av att de inte har fått eller förstått information. “Ja då blir det korridorsnack och 

korridorsnack är det värsta som finns för det sprider rykten[...] Då jobbar man ju inte, då sitter 

man ju och snackar skit istället” - IP1. En av cheferna berättar också att om det inte finns ett 

öppet samtalsklimat, om personer inte släpper in andra personers åsikter, tankar och kunskaper, 

så kan de heller inte vidga och utveckla sina kunskaper. Den som vill dela med sig av sina 

kunskaper upplever frustration över att inte bli insläppt och över att de inte blir mottagna. “Den 

som inte släpper in, förlorar att vidga sina kunskaper...och den som vill dela med sig upplever 

frustration när man inte har någon mottagare”- IP 6.  

  

5.1.5 Förväntningar  

Intervjupersonerna talar alla om förväntningar i någon bemärkelse och särskilt tydligt blir det 

kring frågor om värderingar och vilka värderingar som organisationen arbetar efter. Dessa 

förväntningar på medarbetarna varierar beroende på vilken typ av organisation de arbetar inom 

och vilken utbildning och kompetens de har. Flera av intervjupersonerna menar att det är viktigt 

att de föregår med gott exempel i samband med frågor kring förväntningar och värderingar. 

”Jag kan inte kräva att andra ska passa tider[...]om jag inte själv kan stå för de värderingarna! 

Jag måste själv vara en förebild, det tycker jag är urviktigt!”- IP 7.  

    Flera chefer påtalar betydelsen av att medarbetarna känner att de blir behandlade 

lika av chefen. En av cheferna berättar att denne för anteckningar över tillfällen då en 

medarbetare exempelvis fyllt år och fått tårta eller när någon fått blommor. På så sätt kan chefen 

se i anteckningarna hur andra medarbetare har behandlats och agera på liknande sätt i samma 

situationer men med olika medarbetare. En annan chef lyfter fram betydelsen av företagskultur 

och berättar hur kulturen kan tydliggöra förväntningar som chefer och medarbetare bör ha på 

arbetsprocessen, resultatet och på varandra. Företagskulturen beskrivs som ett ”regelverk” 

grundat på bland annat värderingar. “Det handlar om kultur och rättvisa, det tycker jag är A 

och O alltså. Det ÄR samma villkor”- IP1.  

    Det är viktigt för samtliga intervjupersoner att vara rättvis som chef och försöka 

undvika att vara orättvis. Rättvisa behöver inte betyda att alla måste behandlas lika jämt då olika 

medarbetare behöver olika resurser för att genomföra sitt arbete. En chef berättar att lika 

behandling för denne innebär ”att var och en får det den behöver för att kunna utföra sitt arbete, 

så man inte missgynnar någon”- IP 6. Under intervjuerna framkommer även betydelsen av att 

arbetsplatsen och arbetsklimatet inte bör vara präglat av tävling och konkurrens. Arbetet ska 

inte handla om att någon är mer värd än någon annan för det kan minska medarbetarnas lust att 

lära menar några av cheferna. “Jag försöker skapa ett prestigelöst klimat mellan chefer och 

medarbetare där man vill lära sig och tycker det är roligare och gå till jobbet”- IP 8. Alla 

intervjupersoner berättar att de har för avsikt att vara rättvisa i relationen till sina medarbetare 



men att det inte alltid är lätt att leva upp till de egna förväntningarna. Viktigt i det fallet är att 

medarbetarna vet om att det finns en vilja och avsikt att handla efter ett rättviseideal. “Det ska 

vara tydligt att dom tror på att jag vill vara en god ledare. Att jag vill jobba på ett rättssäkert 

sätt. Att jag VILL jobba för att det ska vara rättvist”- IP7  

    Cheferna berättar att om man som chef behandlar medarbetare orättvist eller på 

ett sätt som får dem att känna sig orättvist behandlade kan det få negativa konsekvenser för 

arbetet och arbetsprocessen. Medarbetarna kan känna sig orättvist behandlade om chefen 

inkluderar vissa medarbetare vilket får andra medarbetare att känna sig exkluderade. Under 

intervjuerna ges exempel på detta i form av att vara vän med vissa medarbetare på Facebook 

och andra inte och att handplocka vissa medarbetare till utlysta vikariat eller tillgängliga 

anställningar. En av cheferna berättar vad chefen kan göra för att få medarbetare att känna sig 

orättvist behandlade. “Att inte hålla det man lovar, att man har sina egna agendor och inte är 

öppen och ärlig. Att det inte känns innerligt”- IP 8.    

    En annan av cheferna ger ett exempel på hur olika värderingar kan skapa problem 

i relationen mellan chef och medarbetare. Exemplet beskrev en situation där chefen lät 

medarbetaren välja mellan fler arbetsuppgifter genom att fråga “vilka av de här 

arbetsuppgifterna vill du ha, för nu kan du välja”. Chefen själv tog för givet att den valfriheten 

skulle uppskattas av medarbetaren men istället blev medarbetaren jättestressad och upplevde 

att uppgiften var för överväldigande.   

  

“Det tog en hel dag att få personen på fötter igen för denne kunde inte välja utan ville bli 

tillsagd. Det har jag lärt mig, att när man pratar med andra ska man inte utgå ifrån sig 

själv. Eller man kan kanske utgå ifrån sig själv men man kan kanske inte utgå ifrån att 

det är bra för alla”- IP 6.  

 



6 Analys  
  

I följande avsnitt presenterar vi en analys av resultatet utifrån Bryk och Schneiders (2002) teori 

om tillit. Detta görs för att söka kunskap om tillitens betydelse för utveckling i arbetet och 

kunskap om hur tillit kan uppstå i relationen mellan chef och medarbetare. Analysen görs också 

för att söka kunskap om förutsättningar som begränsar utveckling i arbetet och dess inverkan 

på tillit i relationen mellan chef och medarbetare.  

  

6.1 Tillitens villkor och betydelse för arbetsrelationen   

6.1.2  Chef och Ledare  

Resultatet visar på att cheferna har för avsikt att agera på ett sätt som gynnar utveckling i arbetet. 

Exempelvis genom att skapa ett öppet samtalsklimat och kommunicera på ett tydligt sätt, ge 

konstruktiv och utvecklingsbar feedback, uppmuntra till delaktighet, informera om vilka 

förväntningar som finns och ge medarbetarna möjlighet att leva upp till dessa. Avsikterna hos 

samtliga chefer uppfattas som goda och chefernas avsedda agerande stärker både 

kontraktsenlig-, organisk- och relationell tillit, så som dessa beskrivs av Bryk & Schneider 

(2002). Cheferna kan dock inte alltid agera mot medarbetarna som det sätt de önskar, bland 

annat på grund av att de har i uppgift att vidarebefordra beslut från högre nivåer i 

organisationen. Även om beslutet inte är uppskattat av medarbetarna måste chefen vara lojal 

mot arbetsgivaren och verkställa beslutet, vilket kan påverka relationen mellan chef och 

medarbetare.   

    En annan begränsning är brist på tid vilket enligt resultatet innebär att chefen inte 

kan vara närvarande i relationen till medarbetarna i den utsträckning som önskas. Enligt 

resultatet påverkar också brist på tid relationen mellan chef och medarbetare då förtroende 

behöver tid för att uppstå. I enlighet med teorin om relationell tillit (ibid.) kan resultatet förstås 

som att brist på tid och chefens uppgift att vara lojal mot arbetsgivaren kan försvaga den 

relationella tilliten i relationen till medarbetarna. För att uppfylla kriterierna för relationell tillit, 

respekt, omsorg för andra, kompetens och integritet behöver chefen ha tid att kommunicera på 

ett sätt som uppfyller kriteriet respekt. Att lyssna på ett genuint sätt och få medarbetarna att 

känna sig värdefulla är ett sätt för att uppfylla kriteriet omsorg för andra. Föregå med gott 

exempel och agera i enlighet med vad som sägs för att uppfylla kriteriet integritet och leva upp 

till medarbetarnas förväntningar på chefens formella roll för att uppfylla kriteriet kompetens. I 

enlighet med ovanstående kan brist på tid försämra möjligheten att uppfylla de fyra kriterierna 

och därmed innebära att relationell tillit i relationen mellan chef och medarbetare försvagas 

eller inte kan uppstå.   

   

6.1.3 Feedback  

Bryk och Schneider (2002) menar att kontraktsenlig tillit är grundad på att konkreta och 

förväntade produkter och resultat produceras. Enligt teorin kan en feedbacksituation beskrivas 

som ett uttryck för om medarbetaren har lyckats leverera resultatet som chefen förväntar sig 

eller inte. Feedback kan också beskrivas som en konsekvens av att medarbetare och chef har 

lika eller olika förväntningar på vad som ska levereras. En förklaring till “positiv feedback” kan 



därmed vara att chefen och medarbetare har lika förväntningar på vad som ska levereras. Om 

förväntningarna å andra sidan är olika kan det förklara uppkomsten av ”korrigerande”, 

“negativ”, eller “utvecklingsbar” feedback.  Om den ena parten bryter mot kontraktet kan det 

innebära att den kontraktsenliga tilliten i relationen försvagas menar Bryk och Schneider 

(2002).  Utifrån teorin kan feedback även beskrivas som ett verktyg för att förtydliga kontraktet, 

förtydliga vad som ska levereras och därmed också tydliggöra när resultatet inte levereras, alltså 

när ett brott mot kontraktet begås. När chefen förtydligar vad det förväntade resultatet är genom 

feedback, kan samstämmighet uppstå mellan chefens och medarbetarens förväntningar på 

resultatet. Överensstämmande förväntningar ökar sannolikheten för att det förväntade resultatet 

levereras och därmed att kontraktsenlig tillit i relationen stärks. Enligt ovanstående 

resultatanalys kan feedback stärka den kontraktsenliga tilliten i relationen mellan chef och 

medarbetare.   

    Enligt teorin om relationell tillit och kriteriet omsorg för andra (ibid.) kan en 

feedbacksituation beskrivas som en situation i vilken medarbetare befinner sig i en utsatt och 

sårbar position. Enligt resultatet är det viktigt att lyfta fram utvecklingsmöjligheterna därför att 

feedback på det sättet blir mer positiv och kan tas emot på ett bättre sätt av medarbetaren. Att 

man gör på detta sätt i feedbacksituationer kan förstås som att chefen lindrar medarbetarens 

sårbarhet genom att informationen belyser medarbetarens utvecklingsmöjligheter och 

verksamhetens behov av att medarbetaren agerar på ett annat sätt. Genom att belysa 

verksamhetens behov av medarbetarens förändrade handlande skapas en ömsesidig sårbarhet 

genom vilken kriteriet omsorg för andra uppnås. Enligt ovanstående analys kan feedback 

uppfylla kriteriet omsorg för andra och därmed stärka den relationella tilliten i relationen mellan 

chef och medarbetare.    

    Resultatet vittnar om att medarbetare kan uppfatta chefen som otydlig och osäker 

om feedback anpassas på fel sätt. Det kan förklaras utifrån den relationella tillitens 

kompetenskriterie. Enligt teorin anses en individ vara kompetent om denne lever upp till de 

förväntningar som ställs på dennes formella roll (ibid.). Vi kan anta att medarbetarna upplever 

chefen som kompetent om denne ger feedback på ett sätt som medarbetaren förväntar sig. Om 

medarbetaren förväntar sig att en chef ska ge feedback på ett tydligt sätt och chefen istället ger 

feedback på ett inlindat sätt, lever chefen inte upp till medarbetarens förväntningar på rollen, 

vilket kan innebära att medarbetaren inte uppfattar chefen som kompetent. Felanpassad 

feedback utgör en risk för att medarbetaren uppfattar chefen som inkompetent och därmed 

uppnås inte kompetens som ett kriterium för relationell tillit i relationen mellan chef och 

medarbetare.  

  

6.1.4 Delaktighet  

Enligt teorin som ligger till grund för vår analys är det en fördel om den relationella tilliten är 

stark i situationer av omorganisering och reformer då den gör medarbetarna mer villiga att delta 

i förändringen med personligt engagemang (Bryk & Schneider 2002). Resultatet visar att det 

kan vara en utmaning att som chef motivera medarbetarna till aktivt medskapande. Även om 

resultatet inte framkom i en kontext som handlade om någon omorganisering eller reform, anser 

vi ändå att verksamhetsutveckling kan förstås som en form av förändring som chefen vill 

involvera medarbetarna i. Om relationen präglas av låg relationell tillit i 



utvecklingssammanhang innebär detta enligt teorin, att medarbetarna kanske inte är lika villiga 

att bidra till utvecklingsprocessen med eget engagemang (ibid.). Medarbetarnas ovilja att bidra 

aktivt i utvecklingssituation kan därmed förklaras med att den relationella tilliten är svag mellan 

chef och medarbetare. En starkare relationell tillit skulle kunna öka medarbetarnas vilja att delta 

i förändringen och bidra till utveckling.  

    Den relationella tillitens kriterie omsorg för andra innebär att när den ena parten 

visar sig sårbar kan den andra lindra utsattheten genom att visa omsorg, vilket blir en process 

som kan öka tilliten i relationen mellan de två. Resultatet lyfter fram betydelsen av att 

uppmuntra till delaktighet genom att uppmuntra en accepterande inställning gentemot misstag. 

För att medarbetare ska vilja delta i arbets- och utvecklingsprocesser måste de därmed göra sig 

sårbara genom att våga göra misstag. Enligt resultatet är det viktigt att påtala att alla 

medarbetare med deras olika erfarenheter och kunskap är betydelsefulla för arbets- och 

utvecklingsprocessen. När chefen talar om för medarbetarna att verksamheten är beroende av 

deras kompetens, kan detta enligt teorin tolkas som att chefen gör sig sårbar i situationen, genom 

att vara i behov av medarbetarnas bidrag. Chefen lindrar då medarbetarnas sårbarhet i 

arbetsprocessen genom att påtala att denne är i behov av medarbetarnas kompetens och 

engagemang. Enligt teorin stärks därmed relationell tillit i relationen mellan chef och 

medarbetare.  

  

6.1.5 Kommunikation  

Öppen och tydlig kommunikation kan analyseras utifrån ett av de fyra kriterierna för relationell 

tillit, respekt. Respekt i kommunikationen uppstår mellan individer genom att det visas ett 

genuint intresse för det som förmedlas. Uppfattningen om att man är lyssnad på förstärker 

bandet mellan individer och skapar en känsla av personligt värde (Bryk & Schneider 2002). I 

samband med förändringar i organisationen eller verksamheten är öppen och tydlig 

kommunikation mellan chef och medarbetare av stor betydelse. Om chefen uppvisar ett genuint 

intresse för medarbetarnas frågor kring förändringen, vilket visas genom att chefen kan ge 

tydliga och detaljrika svar på medarbetarnas funderingar och att hen respekterar den oro och de 

känslor som eventuellt finns, kan det medföra att medarbetarna känner sig lyssnade på vilket i 

sin tur inger en känsla av personligt värde. Respekt kan i kommunikationen uppstå som ett 

resultat av att individerna lyssnar genuint och kommunicerar effektivt. Öppen och tydlig 

kommunikation leder därmed till starkare tillit mellan chef och medarbetare genom att respekt 

uppnås. Det kan också antas att chefens sätt att kommunicera med sina medarbetare påverkar 

huruvida relationell tillit i relationen stärks, består eller minskar som resultat av organisations- 

eller verksamhetsförändringar. En verksamhetsförändring kan enligt resultatet förstås som en 

situation där medarbetaren befinner sig i en utsatt och sårbar situation.   

    Kriteriet Omsorg för andra uppfylls genom att den andres känsla av sårbarhet 

lindras. Detta sker enligt teorin genom att ett ömsesidigt beroende uppstår i relationen och att 

båda parter gör sig sårbara (ibid.). Vi fick veta i resultatet att det anses viktigt att som chef vara 

öppen i kommunikationen till medarbetarna inför en verksamhetsförändring och även öppen 

med information som man inte har. Att som chef vara ärlig och berätta för medarbetarna att 

man inte har tillgång till all information kan förstås som att chefen visar sina begränsningar och 

därmed visar sig sårbar. När chefen gör sig sårbar i en situation där även medarbetaren är sårbar, 



uppstår ett ömsesidigt beroende enligt teorin och därmed uppfylls kriteriet omsorg om den 

andre. Öppen och ärlig kommunikation inför förändringsprocesser medför att omsorg för andra 

som kriterium för relationell tillit kan uppfyllas och därmed kan den relationella tilliten i 

relationen mellan chef och medarbetare stärkas.  

  

6.1.6 Förväntningar  

Enligt resultatet är värderingar såsom rättvisa och efterlevande av regler viktigt i relationen 

mellan chef och medarbetare. Även om det inte alltid är möjligt är det betydelsefullt att 

medarbetarna vet om och tror på att chefens avsikt är att agera i enlighet med värderingarna. 

Enligt Bryk och Schneider (2002) karaktäriseras organisk tillit av att individerna är övertygade 

om den andres goda avsikter. Relationer i organisationer som präglas av stark organisk tillit 

karaktäriseras av stark gemenskap och stark tilltro till ledningen (ibid.). Att det är viktigt för 

cheferna att medarbetarna är medvetna om att deras intentioner är goda kan då förstås som att 

cheferna försöker stärka den organiska tilliten i relationen till sina medarbetare. Genom att 

arbeta efter gemensamma, uttalade värderingar kan chefens goda avsikt, att till exempel agera 

rättvist, bli tydlig för medarbetarna. Om medarbetarna blir mer övertygade om chefens goda 

avsikter kan det innebära att gemenskapen i gruppen stärks och att tilltron till ledningen ökar. 

Företagets värderingar kan därmed stärka gemenskapen, stärka tilltron till ledningen, öka 

medarbetarnas tro på chefens goda avsikter och därmed stärka den organiska tilliten i relationen 

mellan chef och medarbetare.  

    Vidare kan antagandet göras, att medarbetare behöver lägga mindre tid på att tolka 

chefens avsikter om det finns en övertygelse om att chefens avsikter är goda och att hen agerar 

därefter. Antagandet ovan kan analyseras utifrån nivåerna för relationell tillit där tolkningen av 

den andres avsikter sker på den inompersonliga nivån. En övertygelse hos medarbetarna om 

chefens avsikter kan förstås som att gemensamma värderingar gör så att tolkningen av 

avsikterna på inompersonliga nivån stämmer överens med den verkliga avsikten. Medarbetaren 

behöver med andra ord inte pröva chefens avsikter i lika stor utsträckning eftersom det redan 

råder en övertygelse om att chefens avsikter är av godo. På den mellanpersonliga nivån 

utvärderas den andres avsikter genom en prövning av formella roller och rollefterlevnad (ibid.). 

I resultatet beskrivs värderingar som riktlinjer för chefens agerande och om dessa värderingar 

även är synliggjorda för medarbetaren, kan det förstås som att denne vet vilka riktlinjer chefen 

agerar efter. Delade värderingar kan möjliggöra en medvetenhet hos medarbetarna om vad de 

kan förvänta sig av chefen och dennes formella roll. Resultatet kan därmed förstås som att 

värderingar effektiviserar prövningen på den mellanpersonliga nivån om chefen agerar i 

enlighet med rollförväntningarna. Samstämmighet mellan förväntningar på den formella rollen 

och det faktiska agerandet leder till stärkt relationell tillit, vilket får gynnsamma konsekvenser 

på den tredje nivån: den organisatoriska (ibid.). Vi har sett att gemensamma värderingar kan 

stärka den relationella tilliten i relationen i relationen mellan chef och medarbetare samt få 

gynnsamma konsekvenser på organisatoriska nivån i form av effektiv ledning och styrning av 

arbetet.   

    Resultatet belyser betydelsen av att cheferna föregår med gott exempel vilket 

beskrivs som att det inte räcker med att tala om vad medarbetarna ska göra och vad som 

förväntas av dem, utan cheferna ska själva efterleva och agera i enlighet med dessa 



förväntningar och värderingar. I den relationella tillitens kriterie integritet anses chefen ha 

integritet om det råder samstämmighet mellan vad denne säger och gör (ibid.). I förhållande till 

teorin och kriteriet integritet, uppstår samstämmighet mellan vad chefen säger och vad denne 

gör i och med att chefen föregår med gott exempel och därmed kan medarbetarna uppleva att 

chefen har integritet vilket stärker relationell tillit i relationen mellan chef och medarbetare.  

  

6.2. Begränsningar för utveckling och begränsningarnas inverkan på tillit  

I enlighet med Bryk och Schneiders (2002) teori om relationell tillit och dess tre nivåer, kan 

resultatet som beskriver begränsningar eller svårigheter i arbetet analyseras utifrån de två första 

nivåerna av relationell tillit. En förklaring till begränsningarna och svårigheterna kan förstås 

som att processen på de inompersonliga- och mellanpersonliga nivåerna inte är effektiv eller 

sanningsenlig. Med andra ord att chefen inte förmår förmedla sina avsikter med agerandet till 

medarbetarna vilket får konsekvenser på den mellanpersonliga nivån. Enligt teorin tolkar 

individen den andres avsikter på den inompersonliga nivån (ibid). En förklaring till de 

konsekvenser som beskrivs i samband med bristande kommunikation kan därmed förklaras med 

att medarbetaren tolkar chefens avsikter fel eller inte uppfattar chefens avsikt med agerandet på 

ett sanningsenligt sätt. Ett exempel är om chefen ger en medarbetare en resurs för att denne ska 

kunna utföra sitt arbete och chefens agerande tolkas av andra medarbetare som orättvis 

behandling. Chefens avsikt med agerandet, att medarbetaren ska kunna utföra sitt arbete, 

uppfattas därmed inte av de andra medarbetarna. I enlighet med teorin får feltolkningen 

konsekvenser på organisatoriska nivån då medarbetarna agerar i enlighet med feltolkningen och 

“skvallrar i korridorerna” istället för att arbeta. Det här kan beskrivas som att chefen uppfattas 

som orättvis av medarbetarna och att chefen i sin tur uppfattar att medarbetarna inte agera i 

enlighet med rollförväntningarna då de “skvallrar” istället för att arbeta med uppgiften. Den här 

bristande kommunikationen kan innebära att den relationella tilliten försvagas då den andres 

avsikter tolkas som oärliga, orättvisa och då den andre inte upplevs leva upp till 

rollförväntningarna. Bryk och Schneider (2002) menar att den inompersonliga och 

mellanpersonliga nivån får konsekvenser på den organisatoriska nivån bland annat i form av 

hur effektiv styrning och ledning det blir i arbetet. Bristande kommunikation kan leda till 

ineffektiv styrning och ledning av arbetet i organisationen.    

    Begränsningarna och svårigheterna som beskrivs i resultatet kan även analyseras 

utifrån teorin om relationell tillit och kriteriet respekt, som uppstår i kommunikationen mellan 

individer. Om kommunikationen är bristfällig kan det i enlighet med teorin innebära begränsad 

möjlighet för att respekt ska kunna uppstå i relationen mellan chef och medarbetare, och därmed 

försvaga tilliten i relationen (ibid.).  

    Resultatet visar att låg delaktighet och lågt inflytande kan leda till att 

medarbetarna uppfattar sitt yrke som ett “lågstatusyrke” vilket enligt resultatet innebär 

begränsningar i relationen till ledningen. Begränsningen utgörs av att lågt inflytande skapar ett 

”vi och dom” tänk och en känsla hos medarbetarna att de inte är lyssnade på eller värdesatta av 

ledningen. Resultatet kan analyseras utifrån teorin om relationell tillit och kriteriet omsorg för 

andra. Genom att visa omsorg upplever den andre att denne blir sedd, uppmärksammad och 

omsorgsfullt bemött vilket stärker känsla av personligt värde (ibid.). I enlighet med teorin kan 

resultatet förstås som att medarbetarna inte känner sig sedda eller omsorgsfullt bemötta vilket 



resulterar i en känsla av lågt personligt värde och därmed uppnås inte kriteriet omsorg för andra. 

Enligt ovanstående resultatanalys kan låg delaktighet och lågt inflytande medföra att relationell 

tillit mellan chef och medarbetare försvagas.  

  
  



7 Diskussion  
  

Inledande i avsnittet nedan diskuteras resultat och analys i relation till studiens syfte, 

frågeställningar och tidigare forskning. Därefter följer en kritisk granskning av studiens 

teoretiska perspektiv som mynnar ut i förslag till framtida studier inom området.  

  

7.1 Studiens bidrag till forskningsfältet  

Studiens syfte var att söka kunskap om tillit i arbetsrelationer och dess betydelse för utveckling 

i arbetslivet, genom att intervjua personalansvariga chefer om deras upplevelser av utveckling 

och tillit i relationerna till sina medarbetare. Syftet preciserades ytterligare med hjälp av tre 

frågeställningar 

• Vilka immateriella förutsättningar gynnar tillit och hur kan de uppstå i relationen mellan 

chef och medarbetare? 

• I vilka arbetssituationer kan immateriella förutsättningar för tillit mellan chef och 

medarbetare gynnas eller missgynnas, och vilken betydelse har situationerna för 

utveckling i arbetslivet? 

• Hur förhåller sig tillitens immateriella förutsättningar, gynnsamma och 

missgynnsamma, till utveckling i arbetslivet?  

 

Feedbacktillfällen, verksamhets- och arbetsförändringar är exempel på situationer som kan 

beskriva stora delar av arbetslivet. Förändringar såsom dessa tre men även alla situationer som 

innebär förändring av något slag kan innebära möjlighet till utveckling. Exempelvis att en 

medarbetare förändrar sitt sätt att arbeta som ett resultat av feedback, och att medarbetaren 

därefter har möjlighet att utföra arbetet på ett mer effektivt sätt. En förändring kan också tolkas 

som att ett problem har uppstått vilket chef och/ eller medarbetare försöker lösa genom att 

genomföra en förändring. Lösningen på problemet kan exempelvis vara att en medarbetare 

ändrar sättet denne arbetar på eller att hela verksamheten genomgår en mer omfattande 

förändring. Om en förändring ses som ett försök till en lösning på ett problem, kan 

medarbetarnas delaktighet i förändringen ses som delaktighet i en problemlösningsprocess. 

Genom att uppmuntra medarbetarna till delaktighet i förändringen eller 

problemlösningsprocessen, gynnas utveckling i arbetet. En förutsättning för att en 

förändringssituation ska gynna utveckling är därmed att medarbetarna får möjlighet att vara 

delaktiga i förändringen eller problemlösningsprocessen. Genom att uppmuntra medarbetarna 

till delaktighet i förändringssituationer kan tillit gynnas i relationen mellan chef och 

medarbetare. Huruvida en förändringssituation kan gynna eller missgynna tillit beror på chefens 

förmåga att inge medarbetarna känslan av att de blir respekterade och omsorgsfullt bemötta.      

För att tillit i relationen mellan chef och medarbetare ska gynnas i situationer som beskrivits 

ovan krävs också att chefen agerar kompetent och med integritet, och avgörande är då att 

medarbetarna uppfattar chefens agerande som sådant. Att som chef gynna utveckling i arbetet 

genom att agera kompetent, med integritet samt genom att bjuda in- och uppmuntra till 

delaktighet gynnar tillit i relationen mellan chef och medarbetare. En slutsats är därmed att 

situationer med potential att gynna utveckling i arbetet såsom verksamhetsförändringar, även 

utgör situationer med möjlighet att gynna tillit i relationen mellan chef och medarbetare. Enligt 



Bryk och Schneider (2002) leder hög grad av tillit till att organisationsförändringar och beslut 

kan implementeras i verksamheten på ett mer effektivt sätt. I relation till resultat från vår studie 

skulle de organisationsförändringar som Bryk och Schneider (2002) talar om även kunna tolkas 

som mindre omfattande förändringssituationer inom en organisation, såsom en 

feedbacksituation. Om tillit i relationen mellan chef och medarbetare gynnas kan det i enlighet 

med ovanstående innebära, att medarbetaren blir mottagbar för en förändring på ett mer 

effektivt sätt. Exempelvis genom att informationen i feedback tas emot på det sätt som avses 

och att risken för missförstådd information minskar. Med hänsyn till ovanstående och till att 

hög grad av tillit leder till ökad produktivitet (ibid.) borde det vara av intresse för verksamheter 

och organisationer att chefer agerar på ett sätt som gynnar både utveckling och tillit i relationen 

till sina medarbetare, eftersom sådant agerande möjliggör ökad produktivitet i organisationen.    

    Förändringsarbete utgör en stor del av chefernas vardagliga arbete vilket borde 

innebära att det är av betydelse att skapa gynnsamma förutsättningar för utveckling och tillit 

innan förändringar implementeras (Bryk & Schneider, 2002). Beroende på vad förändringen 

avser kan det tänkas att en organisation eller chef är mer eller mindre intresserad av att 

vidmakthålla tillit till medarbetarna. Om förändringen avser förändringar i arbetsprocessen eller 

förändrade arbetsförhållanden är det sannolikt av betydelse att vidmakthålla eller gynna tillit i 

relationen till medarbetarna för att det fortsatta arbetet ska vara effektivt och fungerande. Om 

förändringen exempelvis avser nedskärningar i personalstyrkan kan det istället tänkas att tillit i 

relationen till medarbetare som lämnar verksamheten, inte är av intresse att vidmakthålla. 

Nedskärningar i personalstyrkan kan med sannolikhet skapa osäkerhet bland den personal som 

är kvar i verksamheten vilket kan belysa betydelsen av att gynna tillit i relationen till 

kvarvarande personal än mer. Enligt Bryk och Schneider (2002) har tillit betydelse i 

sammanhanget för att vidmakthålla den kvarvarande personalens motivation, engagemang och 

för att förmå dem att vilja anstränga sig lite extra för att uppnå goda resultat. Förväntningar kan 

gynna utveckling i arbetet om medarbetarna får möjlighet att leva upp till förväntningarna. Den 

möjligheten kan medarbetarna erhålla i form av materiella förutsättningar som medarbetarna 

behöver för att kunna utföra sitt arbete, uppnå förväntade mål och resultat. En immateriell 

förutsättning som är nödvändig för att förväntningarna ska kunna uppfyllas är att 

förväntningarna synliggörs genom uttalade, gemensamma värderingar som medarbetare arbetar 

i enlighet med och chefer leder samt styr arbetet i enlighet med. Att förtydliga förväntningarna 

och därmed göra dem till gemensamma förväntningar genom att använda värderingar och 

värdeord inom organisationen, är en slutsats att gemensamma värderingar kan gynna tillit i 

relationen mellan chef och medarbetare. Vid nyanställningar kan nyanställda bära med sig 

erfarenheter från tidigare arbetsplatser och företagskulturer som inte är i enlighet med 

företagskulturen på den nya arbetsplatsen. Värderingar kan i det fallet vara ett användbart 

verktyg för att introducera personen för företagskulturen på den nya arbetsplatsen och för att 

tydliggöra vilka förväntningar som ställs på individen och arbetet. Tydliga, gemensamma 

värderingar kan tänkas vara av särskilt stor betydelse i organisationer och verksamheter där 

personalomsättningen är hög. I relation till tidigare forskning (ibid.) kan gemensamma 

värderingar leda till ökad gemenskap, ökad känsla av tillhörighet och gruppidentitet vilket 

gynnar utveckling i arbetet.  

  För att arbetssituationer med utvecklingsmöjligheter ska leda till faktisk 

utveckling krävs vissa förutsättningar. Bra kommunikation tillsammans med tydliggjorda 



förväntningar, feedback och delaktighet gynnar utveckling i arbetet enligt studiens 

resultat.  Förutsättningar för utveckling i arbetet, såsom kommunikation på rätt sätt, gynnas 

av chefens kompetens och förmåga att utöva ett gott chefskap. Bristfällig kompetens och 

bristfällig förmåga hos en chef att exempelvis kommunicera på rätt sätt borde därmed 

kunna missgynna utveckling och tillit i relationen mellan chef och medarbetare. Även om 

en chef har goda förutsättningar för att utöva ett gott chefskap genom sin personliga 

kompetens och förmåga är det kanske inte tillräckligt. Om arbetsvillkoren exempelvis 

innebär att en chef befinner sig på ett geografiskt avstånd från sina medarbetare och det 

försämrar förutsättningarna för bra kommunikation, har chefens personliga kompetens och 

förmåga kanske mindre betydelse. Något som är missgynnsamt för utveckling och tillit i 

relationen mellan chef och medarbetare är brist på tid. Mer specifikt bristfällig möjlighet 

att som chef vara närvarande i relationen till sina medarbetare och i deras arbete. Chefens 

närvaro är en förutsättning för att situationer med möjlighet till utveckling ska leda till 

faktiskt utveckling. Närvaro är också en förutsättning för att tillit ska gynnas i relationen 

mellan chef och medarbetare men tillgång på tid och möjligheten att vara närvarande kan 

cheferna inte styra över i någon större utsträckning. Enligt resultatet kan man som chef 

skaffa sig tid genom att exempelvis jobba mycket övertid men på lång sikt borde detta 

kunna utgöra en risk för ökad stress, mindre tid för återhämtning och försämrad hälsa. En 

slutsats är därmed att chefernas bristande närvaro i relationen till sina medarbetare som ett 

resultat av lite tid att tillgå, kan missgynna utveckling i arbetet och missgynna tillit i 

relationen mellan chef och medarbetare.  

    Att reflektera över och tolka andras avsikter och att övertyga andra om sina goda 

avsikter, är en förutsättning för att tillit ska uppstå. Tillitsbyggande förutsätter att tid finns att 

tillgå eftersom tillit uppstår, vidmakthålls och stärks över tid och genom det vi erfar. 

Erfarenheten har betydelse för tillit genom att våra förväntningar på den andre antingen 

bekräftas eller motbevisas (ibid.). Om tillit i relationen mellan chef och medarbetare är en 

tidskrävande process som förutsätter goda möjligheter att vara närvarande i relationen, kan det 

hamna i konflikt med andra av organisationens mål. Till exempel ekonomiska mål såsom 

effektivisering vilken avser att spara just tid och pengar. En slutsats är därmed att tidsbrist och 

chefens bristande möjlighet att vara närvarande i relationen till sina medarbetare, kan utgöra ett 

hinder för tillit. Enligt resultatet beskriver cheferna hur de upplever att en chef ska agera för att 

skapa gynnsamma förutsättningar för utveckling i arbetet. I resultatanalysen framgår att 

ageranden som gynnar utveckling även gynnar tillit i relationen mellan chef och medarbetare. 

Till exempel chefernas berättelser om hur en verksamhetsförändring kan möta mindre 

motstånd, om medarbetarna blir delaktiga i förändringen och får tillgång till information om 

vad som kommer att ske. I resultatanalysen framgår att sådant agerande av cheferna ger 

medarbetaren en känsla av att vara sedd och respektfullt bemött. Om medarbetaren känner sig 

sedd och respekterad, gynnas tillit i relationen mellan chef och medarbetare (ibid). En slutsats 

är därmed att situationer med möjlighet att gynna utveckling i arbetet även utgör en möjlighet 

att gynna tillit i relationen mellan chef och medarbetare. En förändringssituation utgör en 

möjlighet att gynna tillit i relationen mellan chef och medarbetare och förändringssituationen 

utgör även en möjlighet att gynna utveckling i arbetet. 

  



7.2 Kritisk granskning  

“Människans godhet är den självklara förutsättningen för hyllkilometer av modern 

ledarskapslitteratur och pedagogiska handledningar" (Brown, 2001, 149).  

Den teori utifrån vilken studiens empiriska material har analyserats, beskriver tillitens olika 

nivåer och dess förutsättningar. Förutsättningarna beskrivs i form av respekt, kompetens, 

integritet och att visa omsorg om den andre. Tillit uppstår genom en process i vilken individer, 

medvetet eller omedvetet, testar andras avsikter inom sig själva och gentemot sin omgivning, 

vilket får konsekvenser för samarbetet med andra individer (Bryk & Schneider 2002). Teorin 

ger ett perspektiv på människan som alltigenom god och med ständigt goda avsikter. Studiens 

resultat visar därmed hur immateriella, missgynnsamma eller gynnsamma, förutsättningar för 

tillit uppstår som en konsekvens av chefens förmåga att förmedla sina goda avsikter till 

medarbetaren. Med tanke på att exempelvis mobbing förekommer på arbetsplatser, är individers 

avsikter troligtvis inte enbart av godo. Med en snabb blick ut i verkligheten kan man anta att 

alla chefers avsikter inte heller är av godo. Sunda förnuftet säger oss också att människors 

avsikter inte är alltigenom goda vilket skulle kunna visa på en paradox i teorin.   

Studiens empiriska material innehåller dock uteslutande information om 

chefernas goda avsikter i relationerna till sina medarbetare. Något annat vore troligtvis inte 

heller lätt att ta reda på. Med hänsyn till resultatet anser vi därmed att teorin och utgångspunkten 

i form av individers goda avsikter, var väl lämpad för studien. Ett alternativ hade varit att 

komplettera studiens teoretiska ramverk med Luhmanns (2005) teori om misstro vilket hade 

bidragit med ett bredare perspektiv på fenomenet tillit. I det avseendet hänvisar vi till studiens 

syfte och frågeställningar vilket uteslutande avser att studera tillit, inte misstro. Om en chef har 

goda eller mindre goda avsikter med sitt agerande kan också tänkas vara av mindre betydelse 

så länge medarbetaren uppfattar avsikterna med agerandet som goda. Med det sagt väljer vi att 

inte gå närmare in på diskussionen kring betydelsen av konsekvens och avsikt.  

    En stor del av resultatet i den här studien bekräftar- och bekräftas av- resultat från 

tidigare forskning. Att uttala sig om tillit och dess betydelse för arbetslivet genom att fråga 

individer vilken betydelse begreppet har för dem skulle troligtvis inte ha gjort oss så mycket 

klokare. Tillit är ett svårdefinierbart begrepp och beroende på vem man frågar kan tillit 

sannolikt tillskrivas olika innebörder baserat på just den personens värderingar och åsikter. 

    Enligt Bryk och Schneider (2002) kan relationell tillit ses som en organisatorisk 

tillgång när dess beståndsdelar blir synliga i relationen mellan medarbetarna. I undersökningen 

har vi försökt att synliggöra tillitens beståndsdelar i relationen mellan chef och medarbetare, 

men inte genom information om individernas subjektiva upplevelse och definition av tillit. 

Beståndsdelarna har synliggjorts genom att först använda information om förutsättningar för 

utveckling. Därefter undersöktes tillitens betydelse för utveckling och hur tillit kan fungera som 

en organisatorisk resurs. Tillit som organisatorisk resurs har därmed definierats utifrån 

chefernas upplevelse av situationer och förutsättningar för utveckling i arbetet. I detta 

sammanhang är tillit i relationen mellan chef och medarbetare en organisatorisk resurs genom 

att den gynnar förutsättningar för utveckling i arbetet.  

   



7.3 Förslag till framtida forskning  

Med hänsyn till studien och ovanstående diskussion kan det vara av intresse att studera 

kommunikationen i relationen mellan chef och medarbetare.  Det kan också vara av intresse att 

undersöka om, och i så fall hur tillit kan skapas genom en mindre tidskrävande process. Hur 

man som chef kan vara närvarande i relationen till medarbetaren utan att det ska vara 

tidskrävande. 

   I organisationer och företag med hög personalomsättning kan det antas att nya 

tillitsprocesser måste påbörjas oftare vilket kan vara ytterligare en anledning till att studera hur 

tillit och förtroende kan uppstå i arbetsrelationer på ett mer tidseffektivt sätt. Nyanställda kan 

ha erfarenheter från andra arbetsplatser och företagskulturer vilket innebär att de också kan ha 

andra föreställningar om vilka förväntningar på individer och arbete som ställs. Att studera 

värderingars betydelse för arbetslivet kan därmed vara av intresse och hur värderingar 

implementeras och efterlevs i organisationen. Ytterligare en intressant aspekt skulle vara att 

studera om chefers och medarbetares tillitsuppfattningar stämmer överens med varandra, 

genom att undersöka den ömsesidiga relationen ur båda parternas perspektiv.  
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Bilagor  
  

Intervjuguide  
  
Frågorna kommer att ställas generellt, men du får, om du vill, gärna komma med exempel 

från din erfarenhet! Det kommer att spelas in.  

  

Bakgrundsinfo Vem 

är du?  

Vad har du för utbildning?  

Berätta om ditt jobb! (bakgrundsinfo för oss)  

(exempelvis, hur fick du ditt jobb och chefsposition)  

Berätta om den typen av arbetsgrupp som du leder, är det en grupp som jobbar tillsammans eller 

individer som jobbar självständigt?  

  

Beskriv vad förtroende innebär för dig!  

  

Chefsskap vad anser du är bra 

chefsskap?  

Vad ska en bra chef göra?  

Hur ser du på förtroende i din yrkesroll?  

  

Relationer – Samarbete  

Vad tycker du är tecken på gott samarbete?  

Hur kan en chef skapa goda förutsättningar för samarbete?  

Är det viktigt för dig att personer känner förtroende för varandra på din arbetsplats?  

Vad tror du kan hämma förtroende?  

Hur tror du att sambandet mellan förtroende och samarbete ser ut?  

  

Delaktighet och ansvar  

Hur gör du för att få alla delaktiga i arbetet?  

Hur vet man vilket ansvar man kan ge till olika personer?  

  

Rättvisa och trygghet  

Normer, regler, värderingar, kultur i arbetet  

Har ni några uttalade normer, värderingar, kultur som är viktigt att följa?  

Varför upplevs det viktigt?  

Rättvisa utifrån likabehandling eller rättvisa utifrån individbehandling? Konsekvenser?  

  

Kommunikation/ Information Vad 

är bra kommunikation?  

Förutsättningar?  

Konsekvenser av bristande kommunikation?  



Finns det något som kan vara extra svårt att kommunicera? Hur påverkar det förtroendet?  

  

Medarbetarsamtal - Utvecklingssamtal  

Hur ser du på det?    

Fyller det något syfte?  

  

Feedback  

Är det viktigt i din arbetsgrupp? Ja eller Nej – I så fall varför?  

Tycker du att det är viktigt att kunna få feedback från dina medarbetare?  

  

  

Konflikter – på ont och gott  

Upplever du att du får hantera konflikter i ditt arbete?  

Hur påverkar konfliktsituationer arbetsgruppen? Positiva 

erfarenheter av konflikter?  

  

  

Case 1  

Du har fått i uppgift att genomföra en förändring på din arbetsplats. Förändringen tror du är 

bra och kommer att gynna arbetsprocessen i längden. Du ska informera personalen om 

förändringen och reaktionerna kommer troligtvis inte bara att vara positiva. Hur gör du när 

du informerar personalen om förändringen?    

  

  

Case 2  

Anta att du och medarbetarna har kommit fram till ett visst tillvägagångssätt för att utföra en 

uppgift. Det visar sig sedan att medarbetarna, gemensamt, har kommit på en annan lösning 

utan att först berätta det för dig. Hur reagerar du?  
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Till berörda deltagare  

  

Medgivande för deltagande i en studie om förtroende mellan chefer och medarbetare   

  

Projekt  

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka hur chefer ser på och erfar förtroende i en 

arbetsrelation.     

  

Metod  

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer som kommer att genomföras och därefter 

analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning används kommer 

det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de enskilda 

individerna utan den sammantagna analysen av samtliga intervjuer.   

  

Resultatredovisning, etik och sekretess  

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 

seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 
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Medgivande:  

Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet i 

undersökningen.   

  

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under 

intervjun avbryta sin medverkan.  

□   Jag vill medverka i studien.   

□   Jag vill inte medverka i studien.   
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