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Förord 
 

Detta examensarbete avslutar vår personalvetarutbildning vid Umeå Universitet. Arbetet 

motsvarar 15 högskolepoäng och har genomförts vid ett svenskt industriföretag som 

verkar i norra Sverige. 

 

Arbetet med denna studie har gett oss en stor lärdom om vikten av tillitsfulla relationer 

inom arbetslivet. Det handlar bland annat om ett ömsesidigt utbyte mellan parter och tillit 

är något som förtjänas och måste underhållas under tid. Vi har även lärt oss mycket om 

varandra och vi kommer bära med oss denna period med glädje. Vi vill därför tacka 

varandra för den uppmuntran och stöttning vi gett och fått av varandra under ett respekt-

fullt samarbete. Vi vill även rikta vår uppskattning till vår handledare Mikael Stattin som 

gett oss goda råd under arbetets gång.  

 

Det största tacket vill vi rikta till de chefer och medarbetare som avvarat tid för vår under-

sökning och på så vis gjort studien möjlig att genomföra.  

  

 

Umeå, 22 maj 2018 

Emelie Hansson & Emma Ekelund 
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Sammanfattning 
 

Tillit ses som en av de viktigaste komponenterna inom ledarskapet, där ledaren innehar en 

nyckelroll som påverkar effektiviteten i organisationens alla nivåer. Eftersom dagens 

ekonomi kännetecknas av en hög förändringstakt ställs helt nya krav på organisationer 

som måste anpassa sig till marknadens svängningar. I tider av omstruktureringar och nya 

ledarskapsideal kan således en hög tillit inom verksamheten bidra till både ökad 

effektivitet och konkurrenskraft.  

 

Studien genomförs ur både ett chef- och medarbetarperspektiv i syfte att få en förståelse 

för hur ledning och medarbetare upplever tillit i förhållande till ledarskap samt vad tillit 

har för betydelse för relationen parterna emellan. Resultatet bygger på sex semi-

strukturerade intervjuer varav tre chefer och tre medarbetare i ett industriföretag som 

verkar i norra Sverige. Sammanfattningsvis tyder resultatet på att tillit i relation till 

ledarskap sker i ett komplext samspel mellan chefen, medarbetaren och deras tidigare 

erfarenheter, handlingar samt i det sammanhang de verkar i. Tillit skapas genom en 

ömsesidig relation mellan chef och medarbetare där kommunikation fungerar som ett 

verktyg för att bygga tillitsfulla relationer. Att känna tillit innebär en förväntan på den 

andra partens beteende och agerande. Resultatet visar även att en hög tillit inom arbets-

gruppen bland annat möjliggör ett fritt arbete, leder till utveckling och lärande samt 

stärker gemenskapen på arbetsplatsen. 
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Inledning 
 

Dagens arbetsliv och samhälle präglas enligt forskning av ständiga förändringar, vilket 

ställer nya krav på organisationer och hur ledarskapet bör bedrivas. Under de senaste 

decennierna har litteraturen och teorierna kring ledarskap expanderat och intresset för 

chefer och hur de bedriver ledarskapet är stort inom det privata näringslivet såväl som 

inom den offentliga sektorn (Jacobsen & Thorsvik, 2010). Ett begrepp som fått en ökad 

betydelse för ledarskapslitteraturen är tillit, där fokus särskilt riktas mot relationen mellan 

ledare och följare i en organisatorisk kontext. Tillit ses som en av de viktigaste 

komponenterna inom ledarskapet, där ledaren innehar en nyckelroll som påverkar 

effektiviteten i organisationens alla nivåer (Burke, Sims, Lazzara & Salas, 2007). För att 

kunna verka i miljöer som präglas av snabba förändringar krävs därför ett effektivt 

ledarskap där medarbetarna litar på sin chef.  

 

Inom dagens arbetsliv ställs allt oftare frågor om huruvida arbetet i högre grad kan bygga 

på tillit och mindre på tillsyn och kontroll (Blennberger, 2017). I och med att 

Tillitsdelegationen tillsattes av regeringen under 2016 har tillit som styrmedel expanderat 

inom offentlig sektor och i takt med att traditionell styrning inte skapar önskade effekter 

har tillit vuxit kraftigt som forskningsfält (Bringselius, 2017). Med tillit vill man betona 

betydelsen av organisationens mer informella drag, såsom kultur, värderingar samt 

attityder där de anställda samarbetar för att uppnå gemensamma övergripande mål. 

Ambitionen är att en styrning och ledning byggd på tillit ska förbättra arbetsmiljön, öka 

effektiviteten, flexibilitet, minska onödig administration samt bygga en kultur där 

människor och institutioner samarbetar för att uppnå gemensamma mål (Bringselius, 

2017).  

 

Verksamheter med ett detaljstyrt och kontrollerande ledarskap signalerar tillitsbrist och 

misstro till de anställda (Aronsson, 2017) som i sin tur riskerar en ökad stress och minskad 

motivation (Alexius, 2017). För att minska behovet av kontroll och övervakning är tillit ett 

viktigt verktyg. I och med ett ökat intresse för samarbete och interaktioner kollegor 

emellan och att kontrollmekanismer tas bort, ökar även behovet av tillit (Mayer, Davis & 

Schoorman, 1995).  

 

Eftersom dagens ekonomi kännetecknas av en hög förändringstakt ställs helt nya krav på 

organisationer som måste anpassa sig till marknadens svängningar. Genom att empiriskt 
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studera vilka faktorer som skapar tillit har forskning inom samhällsvetenskapen 

identifierat tilliten inom arbetsgruppen som ett viktigt verktyg för effektiva organisationer 

(Mayer et al., 1995). I tider av omstruktureringar och nya ledarskapsideal kan således en 

hög tillit inom verksamheten bidra till både ökad effektivitet och konkurrenskraft 

(Wettergren, 2001).  

 

När medarbetarna i en organisation känner tillit till varandra och till ledningen är de också 

beredda att acceptera chefernas ledarskap (Sandahl, Falkenström, von Knorring, 2017). 

Om medarbetarna inte litar på sin chef kan de istället börja göra egna prioriteringar och 

definiera om vad som ska göras och hur det sker bäst. Att på så sätt sträva åt olika håll 

kommer kosta verksamheten både tid och pengar, vilket innebär att en av de viktigaste 

uppgifterna för ledningen är att skapa tydlighet kring verksamhetens mål och skapa 

engagemang genom tillit. En chef kan tvinga sina medarbetare till att göra vissa saker 

genom att utöva makt, men har chefen istället medarbetarnas förtroende behövs varken 

tvång eller manipulation (Sandahl et al., 2017).  

 

Detta ställer även nya krav på ledarskapet. Inom modern ledarskapsforskning beskrivs 

ledarskap ofta som en process, där ledarskapet inte är placerat hos enskilda individer utan 

istället som en funktion av flera faktorer: chefen som person, organisationen samt 

medarbetarna och deras förhållande till både organisationen och chefen (Yukl, 2013; 

Sandahl et al., 2017). Som chef är man med andra ord beroende av både de närmaste 

medarbetarna och av organisationen i dess helhet, vilket innebär att utövandet av ledar-

skap i stor utsträckning handlar om relationer samt att kunna handskas med olika slags 

situationer som uppstår i det dagliga arbetet (Sandahl et al., 2017).  Detta synsätt medför 

att det idag finns en större medvetenhet om att det krävs både ledare och medarbetare för 

att ledarskap ens ska finnas (Ellström, Kock & Wallo, 2016).  

 

Verksamhetens chefer anses ofta ha en nyckelroll som bestämmer dess effektivitet, där en 

nyckelkomponent i chefens förmåga att vara effektiv är i vilken grad medarbetarna litar på 

chefen/honom/henne. Det är därför inte förvånande att forskare intresseras av att 

identifiera de mekanismer genom vilka tillit i förhållande till ledarskap kan utvecklas 

liksom de faktorer som gör att tillitsfulla relationer mellan chef och medarbetare skapas 

(Burke et al., 2007). Av detta följer att det är angeläget att bidra med kunskap kring hur 

tillitsfulla relationer mellan chef och medarbetare skapas och upprätthålls.  
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Syfte och frågeställningar 
 

Studien syftar till att undersöka huruvida ledning respektive medarbetare inom närings-

livet ser på tillit i relation till ledarskap och vad tillit har för betydelse för relationen 

mellan ledare och medarbetare.  

 

 Frågeställningar: 

  

• Hur beskrivs tillit och vad innebär tillit för ledning respektive medarbetare? 

• Vilka förutsättningar krävs för att bygga tillit? 

• Hur ser ledning respektive medarbetare på tillitens betydelse för verksamheten? 
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Tillit och ledarskap – några teoretiska utgångspunkter 
 

Detta kapitel innehåller en litteraturgenomgång av teorier och relevant forskning inom 

områdena tillit och ledarskap. Kapitlet består av tre avsnitt: tillit, ledarskap samt tillit i 

relation till ledarskap. Avsnitten tillit och ledarskap inleds med en bakgrund samt 

definition av de respektive områdena för att skapa en djupare förståelse för de båda 

begreppen. Avslutningsvis presenteras ett avsnitt som behandlar tillit i relation till 

ledarskap för att knyta an till studiens syfte och frågeställningar.  

 

Tillit 
 

När det gäller tillit mellan människor, menar Holmberg och Rothstein (2015) att 

samhällen med en hög mellanmänsklig tillit har många fördelar. Många studier visar att en 

hög mellanmänsklig tillit kan ses som ett slags socialt kapital, vilket ger goda förut-

sättningar för ett välfungerande samhälle: beslutsfattande blir smidigare och mer effektiva 

samtidigt som utbyten av olika slag lättare och oftare kommer till stånd om båda parterna 

uppfattar varandra som pålitliga (Holmberg & Rothstein, 2015). Sverige är ett av de 

länder med den högsta mellanmänskliga tilliten i världen och enligt författarna är socialt 

och politiskt hög, stabil och jämn mellanmänsklig tillit det vi normativt bör sträva efter. 

Rothstein (2003) har däremot konstaterat att det ofta verkar vara ett lättare val för 

människor att inte lita på varandra än att faktiskt lita på varandra. Bristen på tillit kan då 

bli självfödande, eftersom det innebär att man lätt fastnar i en negativ spiral.  

 

Inom dagens arbetsliv ställs frågor om huruvida arbetet i högre grad kan bygga på tillit 

och förtroende och därmed mindre på tillsyn och kontroll (Blennberger, 2017). Dagens 

offentliga styrning består i mångt och mycket av detaljstyrning och en formalism som 

försvårar samverkan och leder till att en stor outnyttjad potential inte tas tillvara 

(Bringselius, 2017). Bringselius (2017) menar att istället för att fokusera på kärn-

uppdraget tvingas medarbetare och chefer ofta lägga en stor del av sin arbetstid på arbete 

med dokumentation, rapportering och annan form av administration. En central fråga har 

därmed varit om och hur en tillitsbaserad styrning kan skapa förutsättningar för att chefer 

och medarbetare på olika sätt kan avlastas för att ägna mer tid åt sina huvud-sysslor 

(Alexius, 2017). Tillit inom ledningssammanhang rymmer enligt Wettergren (2001) 

specifika förhoppningar om att tillit i företag och organisationer kan bidra till en ökad 

effektivitet och konkurrenskraft. Talet om tillit i ledningssammanhang är däremot 
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problematiskt och kan innebära vissa konsekvenser inte bara för ledningen, men främst för 

vad det betyder att vara anställd (Wettergren, 2001).  

 

Oavsett om det gäller ledningssammanhang, relationen människor emellan eller samhället 

som stort menar Blennberger (2017) att ett väl fungerande samhälle och ett gott liv 

förutsätter tillit. Detta innebär att vi behöver kunskap om vad som skapar tillit och om det 

sker förändringar av tillit i samhället. Tillit är således inte bara en forskningsfråga, det är 

en fråga som även rör vår inställning till personer vi inte känner, våra personliga relationer 

och hur vi agerar i en professionell roll. När fenomenet tillit studeras bör vi därför hela 

tiden relatera detta till vårt eget liv och vår erfarenhet av tillit (Blennberger, 2017). 

 

Definition 
 

Tillit är ett begrepp som fått uppmärksamhet inom flera samhällsvetenskapliga ämnes-

discipliner såsom sociologi, psykologi, statsvetenskap, ekonomi, historia, filosofi samt 

socialbiologi (Lewicki & Bunker, 1996) där varje disciplin tar sig an begreppet tillit 

utifrån dess egna perspektiv. Enligt Worchel (1979) kan tillit utifrån dessa olika 

perspektiv delas in i tre grupper: 

 

1. Tillit konceptualiseras och betraktas som en känsla, en förväntan eller värderingar 

som är djupt rotade i människans personlighet och grundas i individens tidiga 

psykosociala utveckling. 

2. Tillit betraktas som ett fenomen både inom och mellan institutioner och hur 

individer upplever tillit för dessa institutioner.  

3. Tillit beskrivs som förväntningar på en annan part vid ett utbyte, där individer 

antas agera utifrån dessa förväntningar. Tilliten är interpersonell och kontextuella 

faktorer antas antingen hämma eller främja utvecklingen och bevarandet av tillit. 

 

Den tredje punkten som behandlar interpersonell tillit tas även upp av Mayer, Davis och 

Schoorman som i sin klassiska artikel från 1995 skapat en tillitsmodell och har en mer 

utvecklad och användbar definition av interpersonell tillit inom organisationer som: 

 

“the willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party based on the 

expectation that the other party will perform a particular action important to the trustor, 

irrespective of the ability to monitor or control the party” (s. 712) 
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Författarna menar att tillit inte i första hand bör tolkas som en benägenhet eller ett 

emotionellt tillstånd, utan att begreppet har en mer komplex innebörd. De förklarar att 

tillit inte uppstår ur tomma intet, den bygger på en bedömning av den andra partens 

tillitsvärdighet, (“trustworthiness”): i vilken mån en annan part bedöms förtjäna tillit. 

Fokus ligger därmed på den upplevelse som den litande parten har av den andra parten. 

Den interpersonella tilliten grundas i tolkningar av tidigare erfarenheter och förväntningar 

om framtiden, vilket hjälper individen att göra en uppskattning av den andres förmåga, 

hjälpvillighet och integritet (Mayer et al., 1995). Författarna lägger återigen tonvikten i en 

ny uppföljande artikel från 2007 att tillit innebär en villighet att ta risker, där graden av 

tillit blir en indikation på den mängd risker en person är villig att ta. Det skulle inte finnas 

något behov av tillit om det vore så att människan alltid befann sig i en trygg och säker 

kontext, vilket innebär att risk är ett krav för tillit.  

 

Trots att det inom forskning finns olika definitioner och benämningar av tillit lyfts dock 

liknande aspekter kring interpersonell tillit fram. Utifrån de olika definitionerna av tillit 

utgörs kärnfaktorerna av risktagande, sårbarhet och en förväntan om hur andra kommer att 

bete sig. Huruvida tillit till en person upplevs av den andre grundas i tidigare erfarenheter 

och tolkningar av den andre personens beteenden såsom förmåga, hjälpvillighet och 

integritet (Mayer et al., 1995). 

 

Hur skapas tillit?  
 

Enligt Blennberger (2017) är tillit något som förtjänas och skapas genom att en person 

och/eller en verksamhet agerar så att man framstår som värd ett förtroende. Förtroende i 

sin tur skapas inte främst genom själva ambitionen att väcka förtroende, det skapas genom 

att sträva efter att ta ansvar på rätt sätt: att vara det man förväntas vara och göra det som 

ingår i uppdraget på ett professionellt, kunnigt, rättssäkert och effektivt sätt. Blennberger 

(2017) menar att tillit inom en verksamhet också skapas genom att man ger förtroende och 

visar tillit till de personer som berörs av verksamheten; till medarbetare och verksam-

hetens intressenter. Tillit har således en skapande och generativ karaktär som bör 

eftersträvas och tillit uttrycker en förväntan på andra individers tillitsvärdighet. Författaren 

menar att om vi visar tillit till andra, möts vi vanligtvis på samma sätt.  
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I Mayer et al. (1995) artikel skapas tillit utifrån tre karaktärsdrag: förmåga, integritet och 

hjälpvillighet. Bringselius (2017) översätter dessa karaktärsdrag med att kunna hjälpa, att 

våga hjälpa och att vilja hjälpa. Förmåga innebär således de karaktärsdrag, färdigheter och 

kunskaper som gör att en aktör kan ha inflytande inom ett specifikt område, där olika 

förmågor är viktiga i olika kontexter (Mayer et al., 1995). Förhållandet mellan tillit och 

integritet innebär att den litande parten uppfattar att motparten agerar rättvist och 

konsekvent följer ett antal principer och värderingar som accepteras av den litande. För 

detta krävs det enligt författarna en konsekvens över tid och att det finns en 

överensstämmelse mellan motpartens påstådda principer och hur denne agerar i 

verkligheten. Det sistnämnda karaktärsdraget, hjälpvillighet, åsyftar viljan att hjälpa eller 

stödja den som visar tillit även om det inte direkt medför någon belöning för motparten 

och att personliga intressen åsidosätts (Mayer et al., 1995). Eftersom definitionen av tillit 

enligt Mayer et al. (1995) innehåller ett moment av risktagande, är det enligt författarna 

viktigt att se till den kontext där risken ska tas. Kontextuella faktorer såsom maktbalanser 

i relationen är därmed avgörande för hur tillit och följderna av tillit kommer att te sig. I 

den senare artikeln av Mayer et al. (2007) redogör de för huruvida mycket av forskningen 

om tillit inom organisationer fokuserat på förhållandet mellan chefer och medarbetare. I 

denna kontext är maktskillnader och asymmetrisk information mellan parterna några 

faktorer som kan påverka tilliten och hur den utvecklas.  

 

Burke et al. (2007) presenterar i sin studie en vidareutvecklad modell kring tillit inom 

ledarskap med utgångspunkt i bland annat tillitsmodellen skapad av Mayer et al. (1995). 

Förutom utmärkande karaktärsdrag och beteenden som skapar tillit, som presenteras i 

Mayer et al. (1995), har Burke et al. (2007) lagt till ytterligare två aspekter i modellen: 

kontextens betydelse och effekter av tillit. Med tanke på de komplexa och turbulenta 

miljöer som organisationer konkurrerar inom är det relevant att se till kontexten. 

Författarna menar att tillit kan upplevas på olika sätt beroende på parternas erfarenheter 

och hur de tolkar den kontext de befinner sig i, vilket blir särskilt tydligt när olika 

individer har olika hierarkiska positioner i en organisation.  

 
Tillit inom arbetslivet 
 

Dagens höga engagemang kring tillit springer enligt Bringselius (2017) ur den kritik mot 

de arbetssätt och värderingar som präglat ledarskap- och organisationsområdet de senaste 

decennierna. Detta talas ofta om som New Public Management (NPM), ett samlingsnamn 
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för en rad reformer som införts inom offentlig sektor under de senaste 30 åren (Regnö, 

2017). Införandet av NPM har enligt Regnö (2017) gjort att verksamheter inom offentlig 

sektor har gått från en styrning med inriktning på regler och procedurer till en styrning 

med inriktning på resultat, kvalitet och mål. Denna förändring i styrning med 

industrisektorn som förebild har lett till ett nytt synsätt gällande ansvar, där det tidigare 

fanns en tillit och tilltro till att medarbetarna agerat utifrån sin kunskap och professionella 

omdöme. Alexius (2017) menar att kritiken av NPM har tilltagit på senare år och att den 

anses vara alltför detaljerad och kontrollerande, vilket föranlett forskare att peka på risken 

för ökad stress och minskad motivation. Den regering som tillträdde år 2014 har en vilja 

att införa nya sätt att styra den offentliga sektorn (Regnö, 2017) och under 2016 inrättades 

Tillitsdelegationen av regeringen, en delegation för att inom ramen för de befintliga 

regelverken genomföra projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling och projekt 

som omfattar styrning inom Sveriges kommuner och landsting (Bringselius, 2017). 

Alexius (2017) förklarar att ett uttalat syfte från regeringen är att det behövs mer 

utvecklade former för styrning och uppföljning som skapar balans mellan behovet av 

kontroll och förtroende för medarbetarnas kunskap och erfarenhet.  

 

Hur ser då läget ut inom privat sektor? Enligt Huemer (2001) har en rad olika förändringar 

gjort sig gällande inom näringslivet, där många av förändringarna ser ut som om de inte 

skulle varit möjliga att genomföra utan närvaro av tillit och ett förtroende mellan 

deltagarna. Huemer (2001) menar fortsättningsvis att det vuxit fram ett ledarskap som inte 

enbart bygger på position och traditionellt bruk av makt och organisationsformerna blir 

plattare där ansvaret delegeras ut i verksamheten. Det har följaktligen skett förändringar i 

sättet att arbeta både inom och mellan organisationer som ser ut att kräva närvaron av tillit 

för att kunna genomföras (Huemer et al., 2001). Wettergren (2001) hävdar att tillit i 

ledningssammanhang rymmer specifika förhoppningar om att tillit i företag och 

organisationer kan bidra till en ökad effektivitet och därmed konkurrenskraft i en tid av 

omstruktureringar och nya ledarskapsideal. Den nya ekonomin betraktas enligt Wettergren 

(2001) som en kontext som ställer helt nya krav på organisationen. Denna kontext 

kännetecknas av hög förändringstakt, vilket ställer krav på flexibla och läraktiga 

organisationer som snabbt kan anpassa sig till marknadens svängningar. Detta kräver 

enligt författaren i sin tur ständiga omstruktureringar, vilket kräver organisationer som 

från botten och upp består av individer som är beredda att omdefiniera sina yrkesroller.  
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Organisationer som präglas av liknande kontext gynnas av det faktum att aktörerna inom 

den har relationer som bygger på tillit och förtroende (Huemer, 2001). Tilliten skapar 

situationer där en rak och öppen dialog utvecklas och där konflikt kan tolereras, eftersom 

en rak och öppen dialog är välkommen. Även ömsesidigt acceptabla beslut kan förväntas 

nås snabbare när relationen präglas av hög tillit. Avslutningsvis menar Huemer (2001) att 

effekten går åt båda hållen; dvs. en fungerande relation ger förtroende, samtidigt som 

förtroende också skapar en väl fungerande relation.  

 

Ledarskap 
 

Ledarskap är ett begrepp som ägnats stor uppmärksamhet inom forskningen och vars 

innebörd förändrats genom åren. Enligt Ellström, Fogelberg Eriksson, Kock och Wallo 

(2016) har den tidiga ledarskapsforskningen fokuserat på att identifiera vilka personliga 

egenskaper som avgör vem som är mest lämpad att bli ledare. Inom senare forskning har 

fokus istället skiftat mot ledares arbete och mot att förstå hur ledarskapet skapas och 

omskapas i olika kontexter och situationer (Ellström et al., 2016). 

 

I en genomgång av de tio mest framstående vetenskapliga tidskrifterna kring ledarskap 

mellan år 2000 och 2012 har Dinh, Lord, Gardner, Meuser, Liden och Hu (2014) 

identifierat över 60 olika aktuella ledarskapsteorier som idag existerar parallellt. Teorier 

om det transformativa ledarskapet och om chefens personlighet är några som fortfarande 

är de vanligast förekommande i nutida forskning (Dinh et al., 2014). Gällande ledarskap i 

relation till lärande och utveckling utgår den dominerande forskningsinriktningen från ett 

instrumentellt synsätt på ledarskap, där uppmärksamhet ägnas åt att hitta olika recept på 

det bästa ledarskapet (Ellström et al., 2016).  

 

Under senare år har synen på att förstå ledarskap som ett kollektivt fenomen och som en 

funktion av interaktioner och relationer snarare än av en ensam ledare fått allt mer fokus 

(Sandahl et al., 2017). Sandahl et al. (2017) menar att å ena sidan skapas förutsättningar 

för chefens ledarskap av andra faktorer än av chefen själv och å andra sidan krävs vissa 

personliga förutsättningar för att en chef ska kunna få det förtroende och den tillit som 

krävs för fortsatt mandat av medarbetarna. Detta kan även förklaras som ett relations-

inriktat och inkluderande ledarskap, vilket bygger på en medarbetarorienterad styrning 

som i sin tur kräver ödmjukhet och en strävan efter att förstå andra människors 

kompetenser och erfarenheter (Oudhuis & Riestola, 2017). 
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Definition 
 

Idag finns det många olika definitioner av ledarskap. Trots detta menar Jacobsen och 

Thorsvik (2014) att det råder relativt stor enighet om att ledarskap är ett speciellt beteende 

som människor utövar i avsikt att påverka andra människors inställning, tänkande och 

uppförande. Sett till ledarskap inom ramen för en organisation är avsikten normalt att få 

andra att arbeta för att kunna förverkliga olika mål, motivera de anställda till att prestera 

mer och samtidigt få dem att trivas i arbetet. Denna definition av ledarskap fokuserar 

enligt författarna på tre aspekter: 

  

1. Ledarskap är en rad handlingar som utövas av en eller flera personer. 

2. Ledarskap har till avsikt att få andra människor att göra något. 

3. Ledarskap ska bidra till att organisationen når sina mål. 

  

Likt Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver även Sandahl et al. (2017) att en gemensam 

nämnare i olika sätt att se på chefers ledarskap tycks vara att det uppfattas som något som 

uppstår i vardagliga interaktioner med medarbetare. Sandahl et al. (2017) menar att 

ledarskap handlar om en förmåga att kunna samordna och se vad som behöver göras eller 

vad man bör avstå från att göra i olika situationer och skapa förutsättningar för 

medarbetarna att utföra sitt arbete. Detta synsätt på ledarskap innebär enligt författarna att 

varje situation kräver en analys i ett sammanhang; beroende på yttre faktorer, den 

tillfälliga sammansättningen av gruppen och stämningen inom den eller enskilda 

medarbetares agerande kräver att en chef behöver utöva sitt ledarskap på helt olika sätt.   

 

Även Sveningsson och Alvesson (2010) skriver att det är många som försökt sig på att 

formulera en generell definition av ledarskap. Det går att finna ett brett spektrum av olika 

definitioner, allt från att se ledarskapet som en särskild aktivitet genomförd av chefer till 

ett mer allmängiltigt inflytande tillämpat av vem som helst inom en organisation. 

Ledarskap sägs enligt författarna handla om förändring och utveckling, om en förmåga att 

kunna se till helheten och även få medarbetare att höja blicken samt att skapa engagerade 

och motiverade medarbetare. Ofta sägs ledarskapet handla om att vara tydlig, kunna 

lyssna och klara av att kommunicera olika visioner och en ledare bör också vara 

omtänksam, engagerad, positiv och verklighetsförankrad, då trivsel många gånger ses som 

en central aspekt (Sveningsson & Alvesson, 2010).  
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Transformativt och transaktionellt ledarskap 
 

Under de senaste decennierna har trenderna inom ledarskap varierat där det enligt Nilsson, 

Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011) skett ett skifte från ett traditionellt och kontroll-

baserat ledarskap till ett mer demokratiskt ledarskap fokuserat på lärande och utveckling. 

Det har även skett en förskjutning i synen på själva ledaren i sig. Under 1900-talets första 

hälft låg fokus på ledaren som person och olika ledaregenskaper som ansågs vara att 

föredra, medan mer moderna teorier om ledarskap istället ställer krav på ett ledarskap som 

kan hantera förändring och utveckling allteftersom samhället förändras (Nilsson et al., 

2011). 

  

Guthenberg (2011) förklarar att en av dagens mest inflytelserika ledarskapsmodeller utgår 

från en multidimensionell ansats där ledarskapet delas upp i en transformativ och en 

transaktionell dimension. Det transaktionella ledarskapet syftar enligt Guthenberg (2011) 

på en utbytesrelation mellan ledare och medarbetare medan det transformativa ledar-

skapet innebär att ledaren får den anställde att gå bortom direkta egenintressen genom att 

stimulera till motivation och innovation, vara inspirerande och karismatisk samt ta hänsyn 

till medarbetarnas individuella behov. Yukl (2013) förklarar att de två typerna av 

ledarskap definieras utifrån komponenterna i det beteende som används för att påverka 

medarbetarna och ledarens effekt på medarbetarna. Med ett transformativt ledarskap antas 

medarbetarna känna tillit, lojalitet och respekt för ledaren och de motiveras att göra mer än 

vad de ursprungligen förväntade sig att göra (Guthenberg, 2011). I motsats till detta 

innebär det transaktionella ledarskapet en utbytesprocess som kan leda till att 

medarbetarna gör det ledaren ber om men det är inte säkert att detta skapar engagemang 

och entusiasm för uppgiften (Yukl, 2013). Sammanfattningsvis menar Yukl (2013) att 

effektiva ledare använder en kombination av de båda typerna av ledarskap men att ett 

transformativt ledarskap har ett starkt samband med tillit och förtroende för ledaren.  

 

Relationsinriktat och inkluderande ledarskap 
 

Samtidigt som teorierna kring det transformativa ledarskapet betonar att känslomässiga 

processer är lika viktiga som rationella processer (Yukl, 2013), lyfter allt fler 

vetenskapliga undersökningar fram chefens förmåga att hantera känslor i arbetsgruppen 

som en betydelsefull faktor för verksamhetens resultat (Sandahl et al., 2017). Sandahl et 

al. (2017) menar att det inom forskningen skett ett paradigmskifte; från ett tidigare fokus 
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på enbart chefens beteende till ett intresse för hur känslor påverkar både tänkande och 

beteende. Detta synsätt medför att det idag finns en större medvetenhet om att det krävs 

både ledare och medarbetare för att ledarskap ens ska finnas (Ellström et al., 2016). 

Förskjutningen från synen på ledarskap som personburet till synen på ledarskap som en 

process har enligt författarna också lett till ett ökat fokus på medarbetarnas betydelse för 

ledarskapet, eftersom medarbetarna också påverkar ledarens beteende.  

 

Eftersom modern ledarskapsforskning ofta beskriver ledarskap som en process och inte 

som en uppsättning separata handlingar, anses ett mer relationsinriktat ledarskap vara 

fördelaktigt (Yukl, 2013; Sandahl et al., 2017). Ett inkluderande ledarskap innefattar 

enligt Oudhuis och Riestola (2016) en hög grad av självständighet, ansvarstagande och en 

relation baserad på dialog mellan medarbetare och chefer byggd på tillit och förtroende. 

Medarbetarna har i detta fall lätt att säga emot och komma med egna synpunkter och 

initiativ, samtidigt som ledarskapet präglas av prestigelöshet och förankring av beslut. 

Detta ledarskap innebär också att alla, såväl medarbetare som chefer, tar ansvar och 

accepterar samt ställer sig bakom organisationens mål (Oudhuis & Riestola, 2016).  

 

Enligt Oudhuis och Riestola (2016) har Sverige sedan lång tid varit ledande när det gäller 

användandet av ett inkluderande ledarskap med en medarbetarorienterad styrning. Den 

utveckling som skett inom arbetslivet sedan 1990-talet, mot bakgrund av bland annat ökad 

globalisering och konkurrens, har lett till att en mängd skilda lednings- och 

styrningsprinciper tillkommit (Oudhuis & Riestola, 2016). Detta ställer nya krav på 

ledarskapet och hur det utövas avgörs inte bara av den enskilda chefens personlighet och 

erfarenheter, utan också av de förutsättningar som ges i organisationen i form av 

styrmedel, kultur, regler, befogenheter och resurser (Oudhuis & Riestola, 2016; Sandahl et 

al., 2017). I denna mening är inte ledarskapet i en organisation placerat hos enskilda 

individer, det skulle istället kunna sägas vara en funktion av flera faktorer: chefen som 

person, den organisation och den kontext chefen är en del av samt medarbetarnas 

förhållande både till organisationen som helhet och till chefen (Sandahl et al., 2017). Som 

chef är man med andra ord enligt författarna beroende både av sina närmaste medarbetare 

och av organisationen i dess helhet. Att utöva ledarskap handlar därmed i stor utsträckning 

om relationer och att kunna handskas med olika slags situationer som uppstår i det dagliga 

arbetet.  
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Tillit i relation till ledarskap 
 

Tillit diskuteras ofta i form av ledning och styrning, där fokus särskilt riktas mot 

relationen mellan ledare och följare i en organisatorisk kontext (Burke et al., 2007). Enligt 

Burke et al. (2007) har det argumenterats för att ledare innehar en nyckelroll som påverkar 

effektiviteten i organisationens alla nivåer, där tillit ses som en av de viktigaste 

komponenterna inom ledarskapet. För att kunna verka i miljöer som präglas av snabba 

förändringar krävs således ett effektivt ledarskap där underordnade och medarbetare litar 

på sin chef (Burke et al., 2007). För att få till stånd en tillitsorienterad verksamhet krävs 

ett arbete med organisationens utformning, styrning och ledarskap samt kultur (Aronsson, 

2015). Olika sätt att organisera verksamheter ger i sin tur olika förutsättningar för att 

bygga tillit och förtroendefulla relationer. En förutsättning för att skapa tillit i en 

organisation är att arbetet inom den organiseras på ett sådant sätt att ansvar och 

befogenhet hänger ihop, vilket innebär att chefer och medarbetare har möjlighet att 

påverka förutsättningarna för sitt egna arbete (Regnö, 2017).  

 

Burke et al. (2007) utgår i deras studie från Mayer et al. (1995) tre tillitsskapande faktorer 

där resultaten lyfter fram behovet av att se till chefens beteende som en viktig faktor för 

hur medarbetare upplever tillit till chefen. Resultaten visar att chefer som kan sätta upp 

tydliga mål, delegera uppgifter som är tydliga och utmanande, skapa en bra arbetsstruktur 

och normer för beteende uppfattas som effektiva och ha en god förmåga. Hjälpvillighet 

innebär att chefen bryr sig om sina medarbetare och visar omtanke och skapas genom ett 

coachande förhållningssätt och en stödjande miljö. När en chef uppfattas som hjälpvillig 

kommer medarbetarna enligt Burke et al. (2007) återgälda detta beteende genom att de 

motiveras att arbeta hårdare och ta sig an fler uppgifter utan att förvänta sig något tillbaka. 

Integritet relateras till olika beteenden och egenskaper och innebär att en chef har 

förmågan att hålla löften och vara lojal. En chef som håller sig själv ansvarig för sina 

handlingar och beslut, bemöter sina medarbetare med respekt och behandlar sina 

medarbetare rättvist anses vara tillitsfull. Medarbetare som har tillit till sin chef genom att 

chefen uppfattas som kompetent, hjälpvillig och har hög integritet kommer i sin tur vara 

mer benägna att följa chefens riktlinjer och uppsatta mål (Burke et al., 2007).  

 

Tillit mellan chefer och medarbetare förutsätter en ömsesidighet vad gäller å ena sidan 

varandras kompetenser och förmågor och å den andra sidan att man kontinuerligt håller 

varandra informerade om verksamheten (Oudhuis & Riestola, 2017). Detta innebär enligt 
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författarna att ledningen litar på att medarbetarna direkt påkallar deras uppmärksamhet om 

något inte fungerar som det ska. Enligt Oudhuis och Riestola (2016) står tilliten således på 

en mer jämlik grund utifrån en låg maktdistans. Detta innefattar en trygghet hos både 

medarbetare och chefer i att inte råka ut för repressalier vare sig vid egna misstag eller vid 

påtalandet av andras, utan att alla kan och får göra fel. Sandahl et al. (2017) menar att när 

medarbetarna i en organisation känner tillit till varandra och till ledningen är de också 

beredda att acceptera chefernas ledarskap. Med makt kan man tvinga andra människor att 

göra saker, men har man istället deras förtroende får man auktoritet, vilket gör att tvång 

eller manipulation inte behövs. Om medarbetare inte litar på cheferna menar författarna att 

de istället börjar göra egna prioriteringar och definierar om vad som ska göras och hur det 

sker bäst. Att sträva åt olika håll kostar i både tid och pengar och därför är en av de 

viktigaste uppgifterna för ledningen att skapa tydlighet kring verksamhetens mål och 

skapa engagemang genom tillit (Sandahl et al., 2017).  

 

Ett tillitsbaserat ledarskap 
 

Ledarskapets kärna består enligt Sveningsson och Alvesson (2010) av handlingar och 

konkreta aktiviteter och merparten av forskningsinsatser har antingen fokuserat på en-

skilda individer eller strukturella förhållanden som hierarkisk position. Detta innebär att vi 

enligt författarna måste beakta hur de som utsätts för dessa ledarskapshandlingar, med 

andra ord medarbetarna, påverkas och reagerar samt hur de förhåller sig till chefens 

handlingar. Här lyfts vikten av ett inkluderande ledarskap, eftersom denna ömsesidiga 

påverkan mellan chefen och medarbetarna enligt Sandahl et al. (2017) rymmer känslo-

mässiga dilemman där relationer och känslor påverkar såväl engagemang som 

organisationens ekonomiska resultat. Detta blir därmed i högsta grad chefens angelägenhet 

och kärnan i ledarskapet handlar enligt författarna om att handskas ansvarsfullt med de 

känslor som uppstår i arbetet och insikten om den utsatthet, det beroende och det ansvar 

som är inbyggt i rollen som chef. Med andra ord handlar det om att veta vem man är, att 

känna sig själv och att kunna använda empati och intuition för att handla i rätt ögonblick 

(Sandahl et al., 2017).  

 

Som chef behöver man ta ansvar för den dagliga verksamheten, fatta beslut i akuta frågor 

och bidra med en struktur som kan leda till att de uppsatta målen uppnås (Sandahl et al., 

2017). Sandahl et al. (2017) menar att denna struktur handlar om att skapa tillit genom 

förutsägbara och standardiserade rutiner och arbetsflöden, som i sig bidrar till en 
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upplevelse av trygghet och tillit. Ett detaljstyrande och ledarcentrerat ledarskap skapar inte 

bara misstro, interna konflikter och dålig stämning, utan det leder också till att under-

ställda chefer tappar i respekt gentemot sina medarbetare (Oudhuis & Riestola, 2016). 

Detaljerade styr- och kontrollsystem inom en verksamhet signalerar misstroende eller brist 

på tillit, medan en organisation präglad av tillit kan kräva mindre omfattande styrning på 

högre nivå (Aronsson, 2017). Ju mer en aktör kan kontrollera och styra över någon annan, 

desto mindre måste hen förlita sig på tillit och därmed ligger utmaningen hos ledare att 

hitta balansen mellan tillit och kontroll (Edelenbos & Eshuis, 2012). 

 

I vårt dynamiska och internationella samhälle med en risk för stor distans mellan ledning 

och medarbetare kan det vara en konkurrensfördel när det inte bara är chefen som står för 

tänkande och drivet, utan att det tvärtom delas med medarbetare på skilda nivåer (Oudhuis 

& Riestola, 2016). En chef kan otvivelaktigt styra fördelningen av resurser, påverka mål, 

visioner och planering och de kan fatta beslut och ta initiativ som påverkar många. Vad de 

däremot inte kan kontrollera är vilka avsikter och mål som styr medarbetarna och det går 

inte heller att helt förutsäga hur medarbetare reagerar (Sandahl et al., 2017). Tillit mellan 

chefer och medarbetare förbättrar kommunikationen inom organisationen och skapar en 

öppen dialog (Burke et al., 2007), det leder till att ömsesidigt acceptabla beslut fattas 

snabbare (Huemer, 2001) och ökar organisationens konkurrenskraft (Wettergren, 2001).  

 

Det kan därmed konstateras att tillit är det kitt som håller samman ett inkluderande och 

relationsinriktat ledarskap, där långsiktiga relationer uppbyggda på tillit mellan 

medarbetare och chefer tillåter ett stort handlingsutrymme och autonomi med ett minskat 

kontrollbehov som följd (Oudhuis & Riestola, 2016). Oudhuis och Riestola (2016) menar 

att ett inkluderande och relationsinriktat ledarskap är framgångsrikt inom dagens svenska 

arbetsliv och har framtiden för sig. Således förklarar författarna att ett inkluderande ledar-

skap med en närhet och god relation mellan chef och medarbetare är en nödvändig 

förutsättning för att kunna utveckla och upprätthålla en styrning byggd på tillit. Alexius 

(2017) menar att tillit är ett palindrom - ordet läses lika från båda ändar. I fråga om tillit i 

relation till ledarskap är det därför av vikt att komma ihåg att tillit förutsätter en relation 

som byggs från två håll; från medarbetare till ledning och vice versa. I varje given kontext 

samverkar en rad olika styrmekanismer såsom finansiella styrmedel, mål- och resultat-

styrning och organisationens kultur, vilket gör att ledning och styrning enligt Alexius 

(2017) alltid måste ses i sitt sammanhang. Det är först när ledning och styrning anpassas 
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efter förutsättningarna, i transparent dialog och genom underhåll över tid, som tillit kan 

byggas.  
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Metod 
 

I detta metodkapitel förklaras studiens tillvägagångssätt. Först beskrivs den valda 

forskningsansatsen följt av datainsamlingsmetod, studiens urval samt bearbetning och 

analys av data. Avslutningsvis beskrivs de kvalitetskriterier och etiska perspektiv som tas 

hänsyn till under studiens genomförande. 

 

Forskningsansats 
 

För denna studie valdes en kvalitativ metod, då den syftar till att undersöka hur ledning 

respektive medarbetare ser på tillit i relation till ledarskap och vad tillit har för betydelse 

för denna relation. Inom kvalitativ forskning ligger tonvikten på ord vid insamling av data 

och när det gäller att bilda sig en förståelse kring hur människor upplever och tolkar en 

situation eller visst fenomen är en kvalitativ metod att föredra (Bryman, 2011). Bryman 

(2011) menar att kvalitativ forskning innehåller en kunskapsteoretisk ståndpunkt som ofta 

beskrivs som tolkningsinriktad, vilket tyder på att tyngden ligger på en förståelse av den 

sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. 

Studien är därmed tolkningsinriktad, då vi strävar efter att tolka och förstå ledning och 

medarbetares egna uppfattningar och tolkningar. Som forskningsansats har en kvalitativ 

innehållsanalys använts, som enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) innebär att 

forskaren genom upprepad läsning av en text identifierar meningsenheter som sedan 

kodas. Texter analyseras förutsättningslöst och med hjälp av kvalitativ innehållsanalys kan 

forskaren dra slutsatser baserade på data, där syftet är att uppnå en innehållsrik och bred 

beskrivning av ett fenomen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

Gällande metodologiska utgångspunkter diskuteras ofta huruvida studien har en induktiv 

respektive deduktiv ansats. En deduktiv ansats innebär att utgå från teori och den 

induktiva ansatsen är däremot mer inriktad mot att skapa teori (Kvale & Brinkman, 2017). 

Med utgångspunkt i studiens syfte anser vi likt Brymans (2011) resonemang att det är 

ovanligt att enbart tillämpa en deduktiv respektive induktiv ansats. Därmed har en 

abduktiv ansats använts (Kvale & Brinkman, 2017) där vi pendlat mellan de båda 

ansatserna och således har teori och empiri växt fram i en växelverkan med teori från 

tidigare forskning. 
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Datainsamling 
 

Kvale och Brinkmann (2017) menar att kvalitativa forskningsintervjuer söker förstå 

världen från undersökningspersonernas synvinkel och utveckla mening ur deras 

erfarenheter. I denna studie har datainsamlingen skett genom semistrukturerade intervjuer, 

som innebär att intervjuaren använder sig av en uppsättning frågor där frågorna ofta är 

allmänt formulerade och där frågornas ordningsföljd kan variera (Bryman, 2011). Denna 

metod utgör därmed möjligheten att ställa följdfrågor beroende på vad informanterna 

svarar för att eventuellt få en djupare förståelse. Metoden möjliggör dessutom att 

informanten kan röra sig i olika riktningar beroende på vad informanten själv upplever 

vara viktigt och relevant att berätta. Detta bidrar således till att själva intervjuprocessen 

blir flexibel, då intervjuaren kan lägga till följdfrågor eller ställa frågorna i en annan 

ordning samtidigt som intervjupersonerna har en frihet att utforma svaren och ta upp 

områden de anser viktiga (Bryman, 2011). 

  

Inför intervjuerna skapades två intervjuguider, en riktad till chefer (Bilaga 2) och en till 

medarbetare (Bilaga 3), för att fånga både ledning respektive medarbetares synsätt och 

tankar kring tillit i relation till ledarskap. Förutom inledande bakgrundsfrågor och 

avslutande frågor utformades intervjuguiderna utifrån de två temana ledarskap och tillit 

för att knyta an till studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiderna består främst av 

öppna frågor för att så förutsättningslöst som möjligt fånga informanternas upplevelser 

och lämna utrymme för informanterna att fritt delge sina tankar kring tillit och ledarskap. 

Innan intervjuerna ägt rum genomfördes två pilotintervjuer för att testa frågorna och för att 

säkerställa att de är begripliga och rimliga. Pilotintervjuerna ansågs även viktiga för att 

eventuellt upptäcka oklarheter och därefter kunna göra de justeringar som behövs. En 

pilotstudie medför även att intervjuaren får tillfälle att öva och bekanta sig mer med 

frågorna och möjligheten att testa om frågorna förstås av informanten (Bryman, 2011).  

 

Totalt genomfördes sex intervjuer och samtliga ägde rum på informanternas arbetsplats i 

ett av företagets konferensrum. Intervjuerna inleddes med att vi presenterade oss själva 

och syftet med studien förklarades. Hänsyn togs även till etiska aspekter, där vi bland 

annat förklarade att deltagandet är helt frivilligt samt att allt material kommer att 

avidentifieras. Detta tillsammans med en kort presentation av oss själva, studiens syfte och 

vad deltagandet innebär presenterades även i det informationsbrev (Bilaga 1) som 

skickades ut till företagets anställda i god tid innan intervjuerna påbörjades. Samtliga 
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intervjuer genomfördes enskilt och varade cirka 30 - 45 minuter. Intervjuerna spelades 

även in i samråd med informanterna för att underlätta granskningen av det empiriska 

materialet. Repstad (2007) skriver att inspelning av en intervju är ett viktigt verktyg inför 

den kommande analysen i en studie. Många gånger är det mer fördelaktigt om intervjuaren 

kan ägna sitt fokus till vad som informanterna säger och hur det säger det (Bryman, 2011). 

Att spela in en intervju öppnar således upp möjligheten för intervjuaren att följa upp 

intressanta synvinklar, undersöka mer där det behövs och påpeka när något upplevs som 

ologiskt. Detta för att intervjuaren inte ska behöva förlita sig på sitt egna minne och att 

inte distraheras av att föra anteckningar (Bryman, 2011). Efteråt transkriberades 

intervjuerna och skrevs ner i sin helhet och dessa texter bildade sedan underlag för 

bearbetning och analys av data. 

 

Urval 
 

Studien baseras på ett målinriktat urval, som innebär att människor eller enheter 

strategiskt väljs ut baserat på undersökningens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011).  

För att uppnå syftet vänder sig studien till både chefer och medarbetare som verkar inom 

olika områden i ett företag. I syfte att få en förståelse kring hur både ledning och 

medarbetare upplever tillit i relation till ledarskap och vad tillit har för betydelse för 

relationen parterna emellan genomförs studien både ur ett chef- och medarbetarperspektiv. 

Det målinriktade urvalet resulterade i att ägaren av ett industriföretag i norra Sverige 

kontaktades som vi, genom personliga kontakter, fått information om arbetar aktivt med 

den interna företagskulturen, ledarskap och internutbildningar för att alla medarbetare ska 

få förutsättningar för att bli experter inom sitt arbete. Företagets ägare hänvisade oss 

vidare till person inom företagskoncernen, som i sin tur fattade intresse för studien och 

rekommenderade oss att kontakta företagets platschef. Med hjälp av platschefen, som 

distribuerade informationsbrevet (Bilaga 1) till företagets anställda, kom urvalet att bestå 

av sex personer, varav tre chefer och tre medarbetare. På så vis har ett snöbollsurval skett 

och lett till att vi kommit i kontakt med relevanta personer som bidragit till att studiens 

syfte och frågeställningar besvarats.  

 

Bearbetning och analys av data 
 

Då samtliga intervjuer spelades in blev det första steget i bearbetningen av data 

transkribering av intervjuerna, som i sin tur utgjorde grunden för analysarbetet. Eftersom 
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denna rapport bygger på en innehållsanalys föll det sig naturligt att använda ansatsens 

analysmetod. En kvalitativ innehållsanalys syftar till att analysera de underliggande 

betydelserna i materialet, vilket gör att tolkningen blir subjektiv (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). I denna studie är det förståelsen av enskilda chefers och medarbetares 

upplevelser av tillit i relation till ledarskap som studeras och analyseras. I tabell 1 nedan 

framgår det att vi först läst igenom allt material från intervjuerna, dels för att bekanta oss 

med materialet och dels för att få en god överblick inför den kommande kodningen. 

Intressanta ord, meningar och stycken plockades ut från en intervju åt gången som bildade 

så kallade meningsenheter som sedan komprimerades till kortare meningar, en så kallad 

kondensering, för att göra materialet mer lätthanterligt innan kodningen påbörjades 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Detta kallas enligt författarna för att abstrahera 

och texten som utgjorde materialets meningsenheter försågs med koder, vilket innebär att 

innehållet lyfts till en högre logisk nivå. Enligt Kvale och Brinkmann (2017) är kodning 

det vanligaste sättet att bekanta sig med datamaterialet och att bearbeta intervjuuttalanden. 

Vi valde därför ut en intervju som vi båda bearbetade på varsitt håll för att därefter 

jämföra dem med varandra. Till vår glädje överensstämde de enskilda kodningarna, där vi 

båda arbetat genom att sätta en “etikett” som kort beskrev meningsenheterna, vilket 

medförde att arbetet med de resterande intervjuerna kunde delas upp för att effektivisera 

processen. Etiketterna, eller koderna, som skapades baserades på meningsenheternas 

kontext och fungerade som ett redskap som hjälpte oss att reflektera över datamaterialet 

och att se på det med nya ögon.  

 

För att analysera koderna diskuterades därefter vilka av dessa som såg ut att ha ett 

liknande innehåll för att kunna skapa kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Det var emellertid viktigt uppmärksamma vilka av kategorierna som svarade på studiens 

syfte då Lundman och Hällgren Graneheim (2012) poängterar att inga data får uteslutas. 

Förvisso skriver författarna att det kan ses som en relativt svår huvudregel att ta hänsyn 

till i och med att materialet utgick från informanternas upplevelser, speciellt när 

människors upplevelser kan vara nära sammanflätade med varandra och kan därför passa 

in i en eller flera olika kategorier. Med hjälp av den kunskapen skapades underkategorier 

som i sin tur delades in i åtta kategorier, vilket resulterade i tre teman. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) menar att skapandet av olika teman blir ett sätt att binda 

samman det latenta eller underliggande budskapet i ett antal kategorier. De teman som 

arbetats fram går att liknas med “den röda tråden” av mening som återkommer i kategori 

efter kategori. Genom att materialet analyserats från koder till teman har det bidragit till 
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att det empiriska materialet lyfts till en mer abstrakt nivå och underliggande budskap har 

således kunnat tydas. Kategoriseringen bildar även strukturen för resultatet, där resultatet 

är byggt på de tre teman som framkommit under bearbetningen av materialet. I tabellen 

nedan visas ett exempel på hur vi arbetat systematiskt från kondenserade meningsenheter 

till att skapa teman. 

 
Tabell 1. Exempel på kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier, kategorier och teman 

från innehållsanalys av intervjuer.  

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

Alla ska få synas och göra 

sin röst hörd 
Synas och höras Delaktighet Vikten av en god 

relation 
  

Tillit – en fråga 

om relationer, 

öppenhet och 

kommunikation Vi måste känna att vi är 

ett och samma lag 
Ett och samma lag Gemenskap 

Jag som chef måste lära 

känna medarbetarna 
Lära känna 

medarbetarna 
Bekantskap 

Ledningen är involverad i 

oss 
Ledningen är 

involverad 
Närvaro 

Man måste visa att man 

bryr sig och även prata om 

personliga saker 

Visa att man bryr sig Omtanke 

Det är viktigt att ha någon 

person man kan lita på och 

prata med om saker som 

är känsliga eller jobbiga 

Ha någon att prata 

med 
Vänskap 

  

Kvalitetskriterier 
 

Under studiens genomförande har Brymans (2011) fyra kvalitetskriterier tagits hänsyn till: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. 

Trovärdigheten i en studie styrks genom att följa och beskriva forskningsprocessen och ett 

trovärdigt resultat innebär i sin tur att den bedrivna forskningen följt relevanta regler samt 

att informanterna bekräftat att deras verklighet och uppfattningar tolkats på rätt sätt. I detta 

metodkapitel redogörs studiens alla steg där vi beskriver hur vi gått tillväga under arbetets 

gång. Gällande överförbarhet påtalar Bryman (2011) vikten av att producera fylliga 
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beskrivningar av den kontext som studeras och dessa beskrivningar kan därmed användas 

av andra för att bedöma om resultaten går att överföra till andra miljöer. För att gynna 

överförbarheten för denna studie har målet varit att försöka förmedla en så detaljerad och 

tydlig bild som möjligt. Om studien har en hög överförbarhet kan det även resultera i att 

pålitligheten stärks ytterligare, genom att studiens alla steg får en rik och fullständig 

beskrivning (Bryman 2011). I denna studie stärks pålitligheten genom att vi i resultat-

kapitlet valt att ge fylliga beskrivningar genom citat från informanterna. Det sista 

kvalitetskriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, innebär att vi har haft en 

förhoppning om att inte medvetet låta våra personliga värderingar eller teoretiska 

kunskaper påverka studiens kommande resultat. Under arbetets gång har ett objektivt 

förhållningssätt eftersträvats, dels under intervjuerna för att hålla en god lyssnande 

förmåga och dels under bearbetning och analys av data. 

  

Som ett ytterligare mål har hänsyn även tagits till Kvale och Brinkmanns (2017) 

rekommendationer vad gäller forskarens roll i kvalitativa studier. Författarna skriver att 

forskaren ska vara moralisk, ansvarsfull, ha kunskap om etiska riktlinjer och att resultatet 

som kommit fram ska redogöras på ett korrekt sätt. Detta för att forskningens kvalitet skall 

hålla en hög standard och gå i linje med de ovan nämna kvalitetskriterierna. 

 

Etik 
 

Inom forskning bör forskaren ta hänsyn till och vara medveten om olika etiska aspekter. 

Arbetet i denna studie har genomförts enligt de fyra etiska principer som Bryman (2011) 

framhåller: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjande-

kravet. Det som Bryman (2011) beskriver om informations- och samtyckeskravet har setts 

som en självklarhet, att informanterna ska få information om studiens tilltänkta 

användningsområde och syfte samt att de också samtycker till deltagandet. Efter det 

målinriktade urvalet och snöbollsurvalet skickades med hjälp av företagets platschef ett 

informationsbrev (Bilaga 1) ut till företagets anställda. Detta informationsbrev innefattar 

både en beskrivning av de etiska principerna samt en detaljerad beskrivning av själva 

studien. Därmed har deltagarna erhållits en möjlighet att i lugn och ro ta till sig 

information om vad studien och deltagandet i den innebär för att därefter kunna avgöra om 

de vill ge sitt samtycke till deltagandet eller inte.  

 



	

	 26 

I informationsbrevet ville vi dessutom förmedla att informanterna inte skulle kunna 

komma att identifieras och att vi värnar om informanternas personuppgifter. Vid intervju-

tillfällena tydliggjordes detta genom att vi förklarade att allt material från intervjuerna 

skulle komma att avidentifieras och anonymiseras och på så sätt uppfylldes även 

konfidentialitetskravet (Bryman, 2011). Med orsak av detta har vi även en förståelse för 

att vissa delar av materialet eventuellt inte skulle kunna publiceras i uppsatsen, eftersom 

hänsyn i första hand måste tas till informanterna i det fall de skulle förmedla att den 

information som erhållits inte får användas. I informationsbrevet förklaras även att de 

uppgifter som samlas in om enskilda personer endast används för forskningsändamålet 

och vad det insamlade materialet används till, vilket går i led med det Bryman (2011) 

redogör gällande nyttjandekravet. 

 
 

  



	

	 27 

Resultat  
 

I följande kapitel presenteras resultatet som bygger på den bearbetning och analys av de 

genomförda intervjuerna, där syftet var att undersöka huruvida ledning respektive 

medarbetare ser på tillit i relation till ledarskap och vad tillit har för betydelse för 

relationen mellan ledare och medarbetare. I kapitlet blandas både chefer och 

medarbetares skildringar kring tillit och ledarskap eftersom de i mångt och mycket 

överlappar varandra. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt och först beskrivs resultatet kring 

tillit och dess innebörd samt vikten av en god relation och kommunikation. Vidare 

beskrivs hur informanterna ser på ledarskap och ledarskapets roll i arbetet. Slutligen 

presenteras resultatet kring tillit i relation till ledarskap och de möjligheter tillit utgör.  

 

Tillit – en fråga om relationer, öppenhet och kommunikation 
 

Tillitens innebörd 
 

För att kunna skapa en förståelse kring hur tillit i relation till ledarskap uppfattas och vad 

det har för betydelse för relationen mellan ledare och medarbetare, är det relevant att som 

första steg ta reda på vad tillit innebär för informanterna. Samtliga informanter uttrycker 

att tillit innebär ett slags utbyte mellan individer där tillit bygger på en relation mellan två 

parter och kommunikation ses således som en viktig förutsättning för att skapa tillitsfulla 

relationer mellan ledare och medarbetare. Tillit innebär att individer är öppna och ärliga 

gentemot varandra, vilket illustreras i citatet nedan:  

 

“Det är väl som lite ge och ta för att få tillit. Jag tycker man ska vara ärlig. Alla som 

jobbar här är ganska öppna och jag tror att det är det som gör att allt fungerar så bra. Ju 

mer man delar med sig så vågar ju andra också dela med sig och om man inte vet 

någonting om personerna så finns det ingen tillit.” (Medarbetare) 

 

Att lära känna varandra är något som samtliga chefer menar är viktigt för att kunna känna 

tillit till varandra: “Man måste få prata med en person några gånger och lära känna 

personen innan man känner att man vågar lita på den.” (Chef). En av företagets chefer 

uttrycker vikten av en överenskommelse mellan två parter, där tillit skapas genom 

handling: 
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“Jag vill ju kunna känna tillit till mina medarbetare. Jag tycker att det är en viktig del just 

att man kan känna att man litar på att den andre gör det som vi har kommit överens om. 

Men också att man känner att man i ett samtal kan lita på att det vi pratat om stannar 

mellan oss.” (Chef) 

 

Att känna tillit till någon innefattar enligt informanterna en förväntan om att denne ställer 

upp och hjälper till i de fall då hjälp och stöd efterfrågas. En medarbetare lyfter även att 

tillit innebär att en individ står för sitt ord där denne håller det den lovat:  

 

“Tillit till en person handlar om att man ska kunna lita på en person. Om jag ber 

personen om någonting eller frågar om någonting så får man hjälp och personen håller 

det den lovar. Det är väl tillit för mig.” (Medarbetare) 

 

En annan informant för ett liknande resonemang men belyser vikten av att kunna få hjälp 

med arbetsrelaterade frågor såväl som privata frågor och där en god stämning på 

arbetsplatsen ses som en följd av tillit kollegor emellan: 

 

“Just för en arbetsplats är det viktigt att man har tillit till sina kollegor, för att det ska bli 

en bra stämning och att man ska känna att man kan lita på dom man har runtomkring sig. 

Både det att man får hjälp om man behöver det och även om det är något privat så vet 

man att, både kollegor och chef, ställer upp så att säga.” (Medarbetare) 

 

Enligt informanterna är tillit således en betydande faktor för arbetsplatsen i det avseendet 

att tillit stärker relationerna i gruppen. 

 

Vikten av en god relation 
 

Under intervjuerna påtalar samtliga informanter vikten av att ha en relation och lära känna 

personer för att kunna känna tillit till dem. Både medarbetare såväl som chefer uttrycker 

betydelsen av att visa omtanke för varandra, som fungerar stärkande för relationen och 

även för tilliten. En medarbetare berättar: “Det handlar om nära relationer, att man visar 

att man bryr sig och att man vågar berätta saker som inte bara rör jobbet.” En annan 

egenskap som ofta lyfts i intervjuerna där informanterna beskriver relationella samman-

hang är att respektera varandra. Respekt ses som ett uttryck för tillit, där en informant 
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beskriver: “Det jag tänker på i första hand är att man känner att man har respekt för 

varandra och att man kan lita på varandra.” (Chef). 

 

Att få tillit på en arbetsplats handlar enligt informanterna om att bygga en relation, där 

utbytet av information är centralt. För att kunna bygga en relation, både medarbetare 

emellan och mellan medarbetare och chef, krävs därmed en öppenhet hos båda parterna. 

Enligt informanterna leder öppenhet till att våga dela med sig av dels jobbrelaterad och 

dels personlig information, vilket i sin tur möjliggör att parterna lär känna varandra. Detta 

illustreras i citatet nedan: 

 

“Jag skulle nog säga att jag har tillit till alla mina medarbetare. Alla gör sitt jobb och det 

är väl de kraven jag ställer på dem. Men att få tillit handlar också om att bygga en 

relation med dom och att det inte bara är jag som får information av dom utan att jag 

också ger dom något från mig. Det kan vara både jobbrelaterat och privata saker.” (Chef) 

 

I citatet ovan lyfts även tillit till medarbetarna som en förväntan om att de utför sitt arbete 

enligt överenskommelse. Chefernas tillit till medarbetarna exemplifieras genom en god 

arbetsmoral. Eftersom cheferna har en relation med sina medarbetare har de också vet-

skapen om att medarbetarna arbetar utefter en god arbetsmoral och därmed utför sitt arbete 

enligt bästa förmåga. En chef uttrycker: “Jag tycker att alla har en bra arbetsmoral. Det 

skiner igenom och jag kan alltid lita på att medarbetarna kommer göra sitt bästa för att vi 

tillsammans ska kunna göra ett bra jobb här.”. Denna tillit från cheferna upplevs av 

medarbetarna som ett stöd: “Att man har tillit från högre ort, att man har backning och 

stöttning i det man ska göra. Det känns att man har ett förtroende från högre ledningen 

och dom är ganska involverade i oss.” (Medarbetare).   

 

Genom att cheferna och medarbetarna upplever att de har en god relation och att cheferna 

är involverade i medarbetarnas arbete upplevs tilliten finnas från båda håll. Då samtliga 

medarbetare menar att cheferna är närvarande är tillgången till att få stöd och hjälp från 

dem nära. Skulle denna tillit inte finnas kan en konsekvens vara att medarbetare väljer att 

ta avstånd från sin närmsta chef och därefter försöker lösa uppkomna problem på egen 

hand. Detta beskrivs genom citatet nedan: 

 

“Om inte jag känner tillit till en chef eller en kollega så tycker jag det blir lätt att man 

kanske distanserar sig från dom, att man väljer att inte ta upp vissa grejer med dom eller 
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vad det nu kan vara, på grund av att man inte riktigt känner den där tilliten. Ibland så 

kanske man kan lösa saker själv eller att man går till någon annan, men det är inte alltid 

det bästa, för man vill ju kunna ha tillit till sin chef.” (Medarbetare) 

 

En annan konsekvens av bristande tillit är en känsla av ensamhet på arbetsplatsen, där en 

medarbetare uttrycker: “Det känns som att om man inte har tillit till någon då blir det ju 

som att man är själv på jobbet. Då blir det inte lika naturligt att dela med sig av olika 

saker.” (Medarbetare). Att inte känna tillit till sina kollegor kan enligt informanterna leda 

till att utbytet av kommunikation uteblir, vilket således påverkar relationen negativt. De 

menar att man snarare håller inne information och problemlösning försvåras, vilket 

därmed leder till dels att ett öppet förhållningssätt hämmas och dels att involveringen i 

varandras arbete försvåras.  

 

Vikten av en god kommunikation  
 

En god kommunikation är viktigt och ofta avgörande enligt informanterna för hur 

arbetsrelationerna utvecklas och för hur arbetet på arbetsplatsen fungerar. Det råder en 

samsyn mellan informanterna gällande vikten av en god dialog kollegor emellan. 

Förutsättningarna för att uppnå en god kommunikation är enligt informanterna att den är 

öppen. Vidare beskriver informanterna att en öppen kommunikation innebär att ha högt i 

tak där samtliga kan lyfta sina idéer och vågar säga vad de tycker. Att ha högt i tak medför 

även att olika åsikter accepteras och att ett respektfullt förhållningssätt antas gentemot 

varandra. En chef förklarar sin syn på tillit och kommunikation enligt följande:  

 

“Tillit går att beskriva som de gånger man känner att man har ett öppet samtal med 

ganska högt i tak, att man kan känna att man kan säga vad man tycker och inte behöver 

hålla igen. Det är ju ändå tillit kan jag tycka.” (Chef) 

 

En öppen kommunikation möjliggör dessutom att medarbetarna känner att de kan tala om 

för sin chef när de upplever att något är fel eller när något inte fungerar. En medarbetare 

berättar: “Tillit handlar om att ta upp saker som berör inte bara mig. Om jag skulle 

upptäcka något runtom i företaget som min chef inte har upptäckt kan jag då påpeka det 

eller ge en hint om att chefen ska kolla upp det.” (Medarbetare). Att en chef i sin tur 

känner tillit till en medarbetare kan uttryckas genom att chefen frågar medarbetaren om 

dennes åsikter: “Chefen kan anförtro mig saker som hen vet att jag inte för vidare. Att 
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fråga vad jag tycker och om jag har några idéer och sådana saker. Jag upplever att vi har 

en dialog och att min chef uppskattar det svar jag kan ge.” (Medarbetare) Även här 

beskrivs utbytet av information som en följd av en öppen kommunikation med högt i tak. 

Både chefer och medarbetare uttrycker fördelen med att samtliga vågar berätta om fel 

upptäcks och att både chefer och medarbetare kan uttrycka sina åsikter i en relation.  

 

Ett annat sätt för cheferna att visa tillit till sina medarbetare är genom att låta med-

arbetarna fatta egna beslut och komma med förslag: “Jag vill ge medarbetarna chansen 

att ta egna beslut. Jag vill att de ska förstå att jag litar på deras omdöme att komma med 

olika förslag och att lyssna på deras tankar och åsikter. Det är bara på så sätt som vi kan 

driva det här framåt.” (Chef). Samtliga chefer poängterar vikten av att som chef vara 

öppen och mottaglig och därmed visa för medarbetarna att de är närvarande och villiga att 

ta del av deras tankar och idéer. Genom att uppträda på det sättet hoppas cheferna att 

tilliten till medarbetarna lyser igenom och att det uppfattas som förtroendeingivande av 

medarbetarna.  

 

Även tydlighet beskrivs av både medarbetare och chefer som en viktig förutsättning för en 

god kommunikation. Samtliga medarbetare beskriver vikten av tydlighet i 

kommunikationen från sin närmaste chef, vilket underlättar förståelsen för bland annat 

arbetsfördelningen i arbetsgruppen. Ett sätt att dela information inom arbetsgrupperna är 

genom dagliga morgonmöten där varje arbetsgrupp samlas för att diskutera och planera 

arbetsdagen. Detta forum för information ses enligt informanterna som en möjlighet för 

samtliga att bli involverade i planeringen och för att skapa tydlighet kring vad som ska 

göras. En medarbetare förklarar sin syn på vikten av en god kommunikation i citatet 

nedan: 

 

“Öppenhet och tydlighet, det tycker jag är viktigt. Att chefen har en bra kommunikation 

med medarbetarna, med personalen. Det har varit mycket så att man borrar ner huvudet 

och kör på, alla har inte riktigt mått sådär superbra. Vi har jobbat mycket med det och 

pratat mycket om det här med att ha en god kommunikation, medarbetarsamtal, prata om 

hur man mår och vara mån om personalen.” (Medarbetare) 

 

I citatet ovan lyfts även hälsan på arbetsplatsen som en konsekvens av utebliven 

kommunikation mellan chefer och medarbetare. Genom medarbetarsamtal, en öppen 

dialog och att ledningen är mån om personalen menar medarbetarna att kommunikation är 
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ett ständigt pågående förbättringsarbete som har en betydande effekt på både den egna 

hälsan och trivseln på arbetsplatsen. En annan aspekt som informanterna menar ingår i en 

öppen kommunikation är att ge och ta feedback. Feedback beskrivs som ett verktyg för att 

skapa tydlighet och fungerar bland annat som en bekräftelse för hur arbetet utförs. Några 

informanter förklarar att denna bekräftelse är betydelsefull för många och att vissa 

behöver det mer än andra. En medarbetare förklarar: “Att lita på någon handlar nog 

mycket om feedback. Det är väl just i arbetslivet, att känna att man har förtroende, att 

man får respons för det man gör, att du blir stöttad och får back up i arbetet.” 

(Medarbetare).  

 

En annan medarbetare förklarar att feedback har en utvecklande funktion, där före-

komsten av enbart negativ feedback fungerar hämmande för utvecklingen genom att även 

stämningen i gruppen blir negativ: 

 

“Det handlar mycket om att ge och ta feedback. Det är alltid kul att få höra att man gjort 

något bra. Får du bara höra det negativa hela tiden så blir allt negativt till slut.	Det känns 

som att vi har börjat prata mer positivt, det behöver inte vara att man pekar på just saker 

och ting men att man får mer positiva tankar i verksamheten, det gör väldigt mycket. Jag 

tror att många skulle må bra av att få höra det som är mer positivt.” (Medarbetare) 

 

Samtidigt som både chefer och medarbetare uttrycker att kommunikationen på företaget 

fungerar relativt bra förklarar båda parter att det finns utrymme för förbättring gällande 

positiv feedback. Att ge och få direkt uppskattning och spontan feedback menar både 

chefer och medarbetare är tämligen ovanligt. Som medarbetaren i citatet ovan berättar 

kommer feedback och positiva tankar spridas och påverka de som befinner sig i om-

givningen. Att positiva tankar sprids inom verksamheten påverkar dessutom hälsan på ett 

positivt sätt.  

 

Sammanfattning av tillit 
 

Sammantaget visar resultatet att informanterna har en liknande uppfattning om vad tillit 

innebär. Tillit innebär enligt informanterna ett utbyte mellan två parter där det finns en 

förväntan hos en part att den andra parten innehar vissa egenskaper och beteenden. Dessa 

egenskaper och beteenden innefattar ärlighet, öppenhet samt att kunna hålla det man lovar. 

Tillit innebär även enligt både chefer och medarbetare en förväntan om att den andra 
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parten ger stöd och hjälp när det efterfrågas, både gällande privata och arbetsrelaterade 

frågor. Samtliga informanter uttrycker även att tillit bygger på en relation där 

kommunikation ses som en viktig förutsättning för att skapa tillitsfulla relationer mellan 

ledare och medarbetare.  

 

Enligt informanterna kan relationer byggas genom att de anställda har ett öppet 

förhållningssätt och genom att det finns ett öppet samtalsklimat i företaget, där det sker ett 

utbyte av tankar och idéer. Medarbetarna framhåller att chefen bör vara närvarande och 

visa sig mottaglig för medarbetarnas åsikter. Gällande öppen kommunikation ingår 

förmågan att kunna ge och ta feedback, som skapar förutsättningar för utveckling i arbetet. 

Informanterna ser dessa faktorer som ett sätt att skapa trivsel och en god stämning på 

arbetsplatsen. 

 

Ledarskap – ett lagarbete som kräver engagemang och 
involvering 
 

Ledarskapets innebörd 
 

För att kunna besvara studiens syfte kring hur ledning respektive medarbetare ser på tillit i 

relation till ledarskap har en del av intervjuerna behandlat ämnet ledarskap. De intervjuade 

cheferna beskriver att ledarskap i mångt och mycket innebär att få ihop arbetsgruppen, där 

ledaren innehar rollen som lagkapten. Cheferna uttrycker utmaningen i ledarskapet att dels 

se till hela gruppen, dels kunna lyfta enskilda individer för att få arbetet i gruppen att 

fungera på ett smidigt sätt. En chef redogör för detta i citatet nedan: 

 

“Jag är ju inte personen som pekar med hela handen. Jag vill att vi ska göra det här 

tillsammans. Ledarskap för mig är ganska mycket om att få ihop gruppen. Jag är ganska 

sportintresserad och jag försöker göra sportparalleller, att vi måste få ihop den här 

gruppen, annars kommer vi inte göra resultat. Men för att vi ska nå dit så måste vi ha en 

grupp som funkar ihop. Några är ju målgörare, några är ju de här som sticker ut men de 

klarar sig inte heller utan de som kanske gör grovjobbet. För mig handlar det ändå om att 

lyfta upp de personerna, alla ska få synas, göra sin röst hörd.” (Chef) 

 

Ledarskap ses som en form av lagarbete där chefen är den person som håller i trådarna. 

Enligt informanterna bör beslutsfattande, i den mån det går, ske i samråd med gruppen för 
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att på så sätt skapa delaktighet i gruppen. Samtliga chefer poängterar att de vill bedriva ett 

ledarskap där chefen inte leder med "hela handen" och istället tar hänsyn till gruppens 

åsikter, men där chefen trots allt har sista ordet. Medarbetarna anser i sin tur att ledarskap 

handlar om relationer, där chefen bör vara närvarande, involverad i medarbetarnas arbete 

och mottaglig för en dialog. En medarbetare berättar: “Det jag tycker är det viktigaste 

inom ledarskap är att ha en relation med sin chef. Det känns som att jag har en chef som 

man kan prata med.” (Medarbetare). Samtliga informanter hävdar att ledarskap kräver en 

form av engagemang, där både chefer och medarbetare bidrar till att driva arbetet framåt. 

Både chefer och medarbetare tydliggör för trivsel som en viktig faktor i ledarskapet, vilket 

bidrar till gruppens utveckling. En chef uttrycker: “Det handlar om att visa att man är 

engagerad och att tänka på gruppen som helhet och på de separata individerna. Det 

tycker jag är viktigt att ta hänsyn till för att vi som grupp ska växa och att vi som individer 

ska trivas och bli bättre.” (Chef). Även här förs resonemanget om att det inom ledarskap 

krävs en förmåga att kunna se dels till hela arbetsgruppen och dels till varje enskild 

medarbetare för att skapa trivsel och att arbetet drivs framåt. Samtliga informanter anser 

även att ledarskap handlar om att skapa engagemang, vilket kan ske genom att cheferna 

visar omtanke, öppenhet och stöttar medarbetarna i deras dagliga arbete. En av cheferna 

beskriver att ledarskap innebär att behandla både hårda och mjuka värden, där hårda 

värden kan liknas med materiella ting såsom budget och mjuka värden som trivsel. Dessa 

aspekter är av betydelse för att kunna skapa förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt 

arbete på bästa sätt. Detta illustreras enligt: 

 

“Jag anser ju inte att ledaren behöver vara "den bästa", men jag som ledare ska ge 

förutsättningar för de andra att vara de bästa på att göra sitt jobb. Jag tror att om jag 

lyckas med det, då är jag en bra ledare. Jag ska ge medarbetarna förutsättningar att göra 

sitt jobb så bra som möjligt. Det handlar givetvis om materiella ting, men också mjuka 

värden som att man ska trivas på sitt jobb. Lyckas jag med det då kanske det här går 

bra!” (Chef) 

 

Att cheferna skapar rätt förutsättningar för medarbetarna att vara de bästa på att utföra sitt 

arbete ses som avgörande för att både medarbetare och verksamheten i stort utvecklas, 

vilket följaktligen ökar företagets tillväxt. Därmed fungerar trivsel, delaktighet och 

engagemang som viktiga byggstenar för att enligt informanterna bedriva ett ledarskap som 

leder till ökad motivation och utveckling.   
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Ledningens roll och arbete 
  

Samtliga chefer belyser betydelsen av att medarbetarna är delaktiga i utformningen av 

arbetsprocessen som en del i verksamhetens möjlighet att utvecklas. Både chefer och 

medarbetare framhåller vikten av att låta medarbetarna vara med och påverka den egna 

arbetssituationen. Delaktighet i arbetsgruppen beskrivs som medarbetarnas möjlighet att 

påverka hur ansvar och arbetsuppgifter ska fördelas och hur uppgifterna ska utföras. En 

medarbetare förklarar:  

 

“En ledare ska kunna involvera sin egen grupp i saker och ting och sätta sig ner och 

prata med sina medarbetare. Det ska inte vara så att någon själv tar på sig ansvaret, det 

är inte du själv som ska göra allt jobb. Man måste våga ta hjälp av varandra och 

involvera resten av gruppen.” (Medarbetare) 

 

Genom att chefen involverar sin arbetsgrupp, lyssnar på sina medarbetare och för en 

öppen dialog kan delaktighet skapas. Att hjälpa och stötta varandra förklaras också som 

viktiga aspekter av delaktighet som gör att relationerna inom arbetsgruppen stärks. 

Chefens uppgift beskrivs bland annat som att se till att medarbetarna trivs och att alla 

inom arbetsgruppen har en samsyn i form av att alla strävar åt samma håll. Utan trivsel på 

arbetsplatsen kommer de anställda enligt cheferna uppleva svårigheter att utföra sitt arbete 

på bästa sätt.  

 

En utgångspunkt för att skapa trivsel och en gemensam strävan efter att uppnå företagets 

målsättningar är antagandet om att medarbetaren vill och kan göra ett bra jobb. En chef 

påpekar därmed betydelsen av att ta vara på medarbetarnas kunskaper och erfaren-

heter.  Genom en hög delaktighet i arbetsgruppen och att olikheter värdesätts uppmuntras 

medarbetarna till deltagande, vilket enligt informanterna också skapar en god stämning i 

gruppen. På frågan om vad som är särskilt viktigt att tänka på i rollen som ledare lyfter 

samtliga chefer relationen mellan chef och medarbetare. En av cheferna ger sin syn på vad 

som är särskilt viktigt i rollen som ledare:  

 

“Som ledare handlar det om att vara engagerad och att visa framfötterna. Men det är 

minst lika viktigt att bygga relationer med medarbetarna, att man lär känna varandra. Det 

är väl så jag försöker bygga tillit med människor, att vara engagerad och öppen.” (Chef)  
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Då samma fråga ställs till medarbetarna lyfts återigen förmågan att ge medarbetare stöd 

och hjälp då det efterfrågas och att chefen bör vara en god lyssnare. En medarbetare lyfter 

även att chefen behöver vara ansvarsfull och kompetent för att medarbetarna ska känna en 

trygghet: “Ledarskap för mig, det är en person som man känner tar ansvar, att man litar 

på det sätt som de jobbar. Man känner att de vet vad de pratar om och det finns någon typ 

av trygghet i det.” (Medarbetare).  

 

En av de största utmaningarna som ledarskapet innefattar är enligt cheferna det faktum att 

alla människor är olika. Samtidigt som dessa olikheter kan vara värdefulla gällande 

utbytet av tankar och idéer inom arbetsgruppen, kan de enligt cheferna utgöra prövningar 

inom ledarskapet. Att människor är olika förklaras av cheferna som att medarbetarna är av 

olika åsikter, har olika förväntningar på arbetet eller att vissa kollegor inte alltid drar 

jämnt. En chef förklarar att dessa olikheter och just olika förväntningar kan bero på ålder: 

 

“Vi jobbar med medvetenheten om att människor är olika. Det kan jag tycka är ganska 

bra. Det är lite beroende på ålder, en 80–90-talist förväntar sig en sak av mig och en 60–

70-talist förväntar sig någonting annat av mig. Man får ändå passa sig, även om de 

förväntar sig olika saker av sin ledare så innebär det inte att jag får göra skillnad.” 

(Chef) 

 

Cheferna menar att medarbetarna förväntar sig olika saker från sin chef och enligt 

informanten i citatet ovan innebär det att en chef inte får göra skillnad och behandla 

människor olika. Detta leder i sin tur att ledarskapet måste anpassas utefter medarbetarnas 

olikheter, vilket illustreras i citatet nedan:  

 

“Man måste acceptera att man är olika och försöka jobba utifrån det. Att se till hur folk 

verkligen är. Då får man lägga upp saker på olika sätt kanske för att det ska nå fram på 

rätt sätt. Med en person kanske man kan köra mer "tala i klarspråk" och med en annan 

person kanske man väljer att "linda in" det på ett annat sätt.” (Chef) 

 

För att anpassa ledarskapet kan det enligt citatet ovan ske genom att chefen bland annat 

justerar kommunikationen efter medarbetarens personlighet. För att kunna göra detta 

menar chefen att en relation krävs, där chefen har lärt känna sina medarbetare och på så 

sätt vet hur olika budskap mottas och vilken strategi som passar bäst. Ett annat sätt att 

hantera utmaningen kring människors olikheter är att leda genom värderingar och rikt-
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linjer. Både chefer och medarbetare förklarar att ledorden genomsyrar verksamheten och 

det dagliga arbetet. En chef förklarar:  

 

“Man måste lita på att folk gör sitt jobb och att de gör det på det sätt som vi kommit 

överens om. Vi har ledord här på företaget som vi arbetar efter och vi litar på varandra 

och att vi är så. Och det kan man påminna sig själv och varandra om i de fall man känner 

att någon inte riktigt är det. Det är det vi jobbar efter.” (Chef) 

 

Att föregå med gott exempel är en aspekt av ledarskapet som ofta lyfts fram under 

intervjuerna. Medarbetarna anser att chefen representerar företaget, vilket gör det faktum 

att chefen föregår med gott exempel till något som uppfattas som förtroendeingivande. En 

chef förklarar att föregå med gott exempel fungerar som ett sätt att vägleda medarbetarna: 

 

“Vi ledare försöker jobba efter att visa upp "gör som jag gör". Man försöker vägleda 

medarbetarna på det sättet och att göra lika mycket som dom gör. Att visa att jag minsann 

också drar i saker och jobbar för att det här ska gå bra och inte bara delegerar och säger 

till andra vad de ska göra.” (Chef) 

 

Att föregå med gott exempel anses enligt chefer och medarbetare vara en viktig faktor för 

hur en chef leder sina medarbetare. Det ses även som en förutsättning för ett gott 

ledarskap, eftersom det påverkar hela verksamheten. 

 

Sammanfattning av ledarskap 
 

Sammanfattningsvis anser informanterna att ledarskap innebär en form av lagarbete, där 

chefen innehar rollen som lagkapten och håller i trådarna. Ledarskap handlar därmed om 

att skapa engagemang och delaktighet genom att chefen i samråd med gruppen fattar 

beslut men samtidigt har det sista ordet. Samtliga förklarar även vikten av att chefen 

föregår med gott exempel. Resultatet visar dessutom att ledningen strävar efter att vara 

relationsinriktad och försöker bedriva ett coachande ledarskap där chefen är öppen och 

villig att ge medarbetarna stöd i de fall det efterfrågas. I frågan om ledarskapets innebörd 

svarar både chefer och medarbetare att relationen mellan båda parter är av vikt för att 

skapa trivsel och en god stämning på arbetsplatsen, där rollen som ledare kräver en 

förmåga att kunna se till både helheten och till varje enskild individ.  
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Tillit och ledarskap – ett utbyte mellan chef och medarbetare 
 

Tillit möjliggör ett fritt arbete 
 

Ett återkommande tema under intervjuerna är möjligheten till självbestämmande, där 

informanterna berättar att cheferna delegerar ansvar till arbetsgruppen. Cheferna menar att 

tillit till medarbetarna kan uttryckas genom att chefen ger medarbetarna möjlighet att 

själva styra över hur de lägger upp sitt arbete:  

 

“Att visa tillit är att man kan ge en viss del av självbestämmande till medarbetarna så att 

de kan få lägga upp vissa saker lite som de vill för att arbeta på det sätt som de tror är 

bäst. Att jag visat att jag litar på att ni eller du fixar det här så gott som du kan, på ditt 

sätt, och att jag inte behöver instruera i allting. På så sätt har jag ju då visat tillit.” (Chef) 

 

Genom att ha en inställning om att medarbetarna vill och kan göra sitt bästa anser cheferna 

att det leder till att de inte ständigt behöver kontrollera och instruera medarbetarna: “Om 

jag ska relatera tillit till min arbetsplats så vill jag gärna att folk ska känna att de har 

förtroende för mig. Jag vill som inte vara och peta i vad de gör utan dom måste få göra 

det själva och jag vill gärna att dom ska ta beslut själva.” (Chef). Medarbetarna anser i 

sin tur att cheferna är väldigt måna om att delegera ansvar för att låta gruppen själv styra 

över arbetet. Möjligheten till självbestämmande leder enligt cheferna till att medarbetarna 

kan delta i hela arbetsprocessen. Enligt medarbetarna skapar detta ett ökat engagemang 

där samtliga inom arbetsgruppen hjälps åt och tillsammans löser olika problem. En 

medarbetare ger sin syn på det fria arbetet genom: 

 

“Arbetet är ganska fritt ändå, om man tänker inom vår grupp så styr vi egentligen hur vi 

vill lägga upp det själva och vi har någon form av "så här vill vi jobba". Vi har vår chef 

som drar i trådarna men vi får styra som vi vill och hur vi ska jobba för att bli mer 

produktiva. Så vi har det ganska fritt där kring att styra och ställa över vårt arbete för hur 

vi ska kunna bli bättre.” (Medarbetare) 

 

Enligt citatet ovan leder självbestämmande även till en ökad produktivitet, eftersom 

medarbetarna utmanas till att se alternativa lösningar och nya sätt att arbeta för att 

effektivisera arbetsprocessen. Vissa informanter hävdar att fria tyglar gör arbetet mer 

intressant och omväxlande. En annan medarbetare ger sin syn på detta:  
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“Det är skönt att ha lite fria tyglar. Det känns som förtroendeingivande, att de litar på att 

vi fixar det. Att de inte behöver stå med högerhanden hela tiden och säga "gör si och gör 

så". Det tycker jag är bra av cheferna, man får prova själv och dom finns där som ett 

bollplank.” (Medarbetare) 

 

En förutsättning för det fria arbetet är att cheferna finns där och stöttar medarbetarna i 

deras arbete. En chef berättar att medarbetarna kan mer om sitt eget arbete än chefen, 

vilket gör att ledningen, istället för att styra hur medarbetarna bör utföra sitt arbete, bör 

fungera som ett bollplank. Chefer som är närvarande och involverade i gruppens arbete 

ses enligt medarbetarna som en form av trygghet. Att chefen dessutom hjälper till när det 

behövs och visar att de är villiga att hjälpa anses stärka tilliten parterna emellan. Däremot 

anser cheferna att det finns en utmaning med det fria arbetet, eftersom det krävs en balans 

mellan att låta gruppen ta eget ansvar och hur mycket chefen bör kontrollera och styra. En 

chef förklarar:  

 

“Jag springer inte runt och kollar vad alla gör. Sen kan man måsta följa upp ibland för 

att verkligen se om jag kan lita på den här personen och om arbetet blir utfört. Då kan jag 

ibland be om att personen skickar ett bekräftelsemail när arbetet är klart och då får jag 

ett svar när det är gjort.” (Chef) 

 

Här ses bekräftelsemail som en lättare form av kontroll och som ett sätt att följa upp en 

medarbetares arbete utan att chefen direkt behöver peta i arbetsuppgifterna. Cheferna 

förklarar att kommunikation fungerar som ytterligare en strategi för att följa med-

arbetarnas arbete utan att det direkt ses som att chefen utövar kontroll. Detta illustreras i 

citatet nedan:  

 

“Det kan vara knepigt att ha koll på vad alla sysslar med, eftersom vi gör så olika saker. 

Det finns körplaner att följa så jag kan via digitala sätt gå in där och följa hur det går. 

Men sen är det kommunikation, jag försöker alltid upprätthålla en kommunikation och 

ställa frågor kring hur det går. På så sätt får jag en bild över hur dagen ser ut.” (Chef) 

 

Bekräftelsemail och ett utbyte av kommunikation fungerar som mer lättsamma former av 

kontroll från chefens sida. Medarbetarna förklarar att istället för att cheferna detaljstyr 
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varje led i arbetsprocessen tillåts medarbetarna att tänka själva, vilket både skapar tillit 

och bekräftar chefens tillit till medarbetarna.  

 

Tillit leder till utveckling och lärande 
  
De intervjuade cheferna förklarar att företaget har ett krav på tillväxt, vilket innebär att 

utveckling och lärande ses som prioriterade områden. För att kunna utvecklas och skapa 

lärande inom verksamheten krävs enligt informanterna en accepterande inställning mot 

misstag. Detta innebär att medarbetarna inte ska vara rädda för att begå misstag, då 

cheferna anser att misstag leder till lärdomar och utveckling: “Det känns att vi litar på 

varandra och det finns utrymmen att misslyckas. Om man inte provar på saker, så kommer 

vi inte att växa.” (Chef). Cheferna förklarar att utveckling sker genom att ständigt försöka 

och att medarbetarna vågar prova. En chef beskriver detta nedan: 

 

“Här säger man ofta "prova!". Om jag går till mina chefer och frågar "har ni gjort det 

här förut?" eller "vad tror ni om det här?" så säger de ganska ofta "prova!". Det kommer 

hända att man går på en mina ibland, för man lyckas ju inte varje gång, men vi lär oss av 

det. Sen kan det vara så att en grej som inte funkade för tio år sedan faktiskt kan funka 

idag. I grund och botten är det bra, för det är en form av förtroende man har.” (Chef) 

 

Även medarbetarna poängterar att det inte är fel att göra misstag, så länge det innebär att 

det följer en lärdom av det: “Jag litar på att chefen tar de rätta besluten så bra som hen 

kan. Sen kan det ju bli fel ibland och så länge man lär sig något av det så är det inga 

konstigheter.” (Medarbetare). Att begå misstag anses inte heller påverka tilliten mellan 

chef och medarbetare utan ses hellre som ett uttryck för engagemang och utveckling: 

“Här är man väldigt mån om att kunna utvecklas. Ledningen tror ganska bra på oss som 

jobbar här och att vi ska få möjligheten till att utvecklas.” (Medarbetare). 

 

Både chefer som medarbetare förklarar att ledningen strävar efter att låta de anställda delta 

i olika utbildningar för att kunna utvecklas och på så sätt skapa en hög kompetens inom 

företaget. Att tillåtas prova är enligt informanterna ett sätt att uttrycka tillit och samtliga är 

eniga om att det är ett arbetssätt som präglar hela företaget.  
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Tillit stärker gemenskapen 
 

En annan faktor som framkommit under intervjuerna är att en hög tillit i relationerna på 

arbetsplatsen betraktas stärkande för delaktigheten och gemenskapen inom arbets-

grupperna. En medarbetare förklarar att gruppen strävar efter att arbeta tillsammans för att 

samtliga ska vara involverade och vara med och planera arbetet, vilket illustreras i citatet 

nedan:  

 

“Som grupp är vi och försöker vara tajta, vi träffas varje dag och diskuterar dagen, hur 

ser det ut med folk osv. och försöker lösa det tillsammans. Vi försöker hela tiden leva i 

nuet och se över vad vi har att jobba med för dagen.” (Medarbetare) 

 

Då jobben planeras veckovis och arbetet ofta sker med kort varsel anser medarbetarna att 

det är viktigt att kunna hjälpas åt och ta ansvar för varandra för att undvika situationer där 

stress kan uppstå. Några av informanterna berättar att ett sätt att hjälpas åt, planera arbetet 

och få en överblick över hur både dagen och veckan ser ut är att hela arbetsgruppen träffas 

varje morgon och har ett kortare möte. Vidare förklarar medarbetarna att de inom gruppen 

känner ansvar för varandra och att de är villiga att stötta och hjälpa varandra, vilket stärker 

gemenskapen inom gruppen. En chef förklarar att denna gemenskap kan liknas vid att 

gruppen fungerar som ett eget litet företag i företaget: 

 

“Jag tycker att min grupp har mycket tillit till varandra, folk känner ett ansvar när vi till 

exempel har mycket helgjobb. Då känner man en tillit till gruppen och man tänker att nu 

jobbar jag en helg och då vet jag att någon annan kommer jobba nästa helg. Alla känner 

mycket ansvar och tillit till varandra, det blir som att vi är vårt egna lilla företag som vi 

vill att det ska gå bra för.” (Chef) 

 

En stark gemenskap beskrivs som en vilja att det ska gå bra för gruppen som i sin tur 

skapar förutsättningar för ett ökat engagemang inom den. Utbytet av kommunikation 

underlättar enligt informanterna samarbetet och skapar tydlighet kring vad som ska göras. 

En chef ger sin syn på betydelsen av tillit inom arbetsgruppen: 

 

“Det är jätteviktigt att medarbetarna känner att dom kan lita på mig och att jag känner att 

jag kan lita på dom. Det blir ju som att vi gör allting så mycket enklare för varandra. Det 

är ju jätteenkelt att jobba med folk som har tillit till en och jätteenkelt att jobba med folk 
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som jag har tillit till. Har man inte tillit så blir det som att jobba i uppförsbacke, vad man 

än ska försöka göra.” (Chef) 

 

En medarbetare förklarar att för att kunna känna tillit till sin chef krävs det att chefen 

håller det som lovats och tar tag i saker för att inget ska rinna ut i sanden:  

 

“Att cheferna håller det de lovar och säger de att de ska kolla på något eller gå igenom 

något, så är det viktigt att de verkligen gör det och tar tag i saker så att det inte rinner ut i 

sanden. För då blir det ju till slut att det här med tillit, det är något man förtjänar. Det är 

inte något man bara har.” (Medarbetare) 

 

Att därmed hålla det som lovats och ta tag i saker relativt snabbt ses som tillitsskapande, 

vilket enligt informanten gör att tillit blir något som förtjänas utifrån de handlingar chefen 

gör. När både chefer och medarbetare upplever tillit till varandra underlättas utförandet av 

arbetet. Tillit inom arbetsgruppen innebär därmed enligt informanterna ett slags utbyte 

kollegor emellan och som en medarbetare uttrycker: 

 

“Tillit ska gå från båda hållen. Det är ju inte bara jag som ska sträva efter det utan det 

måste ju finnas ett utbyte. Det handlar om att ge och ta för att skapa tillit.” (Medarbetare) 

 

Sammanfattning av tillit och ledarskap 
 

Resultatet visar att genom delegering av ansvar och självbestämmande inom arbets-

grupperna möjliggörs ett fritt arbete för medarbetarna. Medarbetarna förklarar att cheferna 

visar tillit till dem genom att de tillåts lägga upp och planera arbetet själva, där cheferna 

även fungerar som en stöttande funktion. Detta gör att arbetet upplevs omväxlande och 

intressant, vilket skapar engagemang inom grupperna och ökar effektiviteten. Det fria 

arbetet innebär enligt cheferna en utmaning kring att finna en balans mellan att låta 

medarbetarna ha fria tyglar och att inte kontrollera och detaljstyra i för stor utsträckning. 

Istället för att kontrollera kan arbetet enligt cheferna följas upp genom olika strategier.  

 

Informanterna redogör även för att företaget präglas av ett förhållningssätt där de anställda 

har möjligheten att våga prova och där det finns en acceptans för att individer ibland kan 

begå misstag. Detta är ett synsätt som präglar hela företaget och att våga prova öppnar upp 
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för utveckling i arbetet, vilket enligt informanterna höjer kompetensen inom företaget. Att 

tillåtas prova är således ett sätt att uttrycka tillit.  

 

Samtliga informanter poängterar att en hög tillit inom arbetsgruppen stärker gemenskapen 

och för att det ska förverkligas är det viktigt att medarbetarna inom gruppen hjälps åt och 

tar ansvar för varandra. Gemenskap förklaras här som en vilja att det ska gå bra för 

gruppen, vilket leder till ett ökat engagemang och att samarbetet inom den underlättas. För 

att denna tillit ska kunna skapas krävs ett utbyte mellan individerna, vilket enligt 

medarbetarna gör att tillit är något som förtjänas.  
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Analys och diskussion 
 

I följande kapitel analyseras och diskuteras studiens resultat tillsammans med tidigare 

forskning och teorier under rubrikerna “Begreppet tillit och dess betydelse” och “Ett 

gemensamt synsätt hos ledning och medarbetare”. Därefter följer en diskussion kring 

undersökningens metod och tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med slutsatser och förslag 

till vidare forskning. 

 

Begreppet tillit och dess betydelse 
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka huruvida ledning respektive medarbetare 

inom näringslivet ser på tillit i relation till ledarskap och vad tillit har för betydelse för 

relationen mellan ledare och medarbetare. Uppsatsen bidrar till att försöka förklara hur 

chefer respektive medarbetare uppfattar tillit i relation till ledarskap och vad tillitsfulla 

relationer har för innebörd för verksamheten. I detta avsnitt diskuteras de frågeställningar 

vi sökt svar på för att uppnå syftet med undersökningen. Dessa frågeställningar är: 

  

• Hur beskrivs tillit och vad innebär tillit för ledning respektive medarbetare? 

• Vilka förutsättningar krävs för att bygga tillit? 

• Hur ser ledning respektive medarbetare på tillitens betydelse för verksamheten? 

 

De chefer och medarbetare som deltagit i denna studie har en liknande syn på tillit och vad 

det innebär. Enligt informanterna bygger tillit på två typer av förväntningar: förväntan hos 

en part att den andra parten innehar vissa egenskaper och beteenden samt en förväntan om 

att den andra parten ställer upp och är villig att hjälpa till då det efterfrågas. Samtliga 

informanter uttrycker även att tillit bygger på en relation där kommunikation ses som ett 

viktigt verktyg för att kunna skapa tillitsfulla relationer. Genom ett öppet samtalsklimat 

och förhållningssätt i företaget kan de anställda genom utbytet av tankar och idéer bygga 

relationer på arbetsplatsen.  

 

Att känna tillit till någon innebär enligt informanterna en förväntan om att den andra 

parten ställer upp, är villig att hjälpa samt gör det man kommit överens om. Enligt detta 

synsätt är tillit något som skapas genom handling, där den andra partens beteende avgör 

för huruvida personen uppfattas som tillitsvärdig eller inte. Informanternas syn på tillit 

stämmer överens med den definition av Mayer et al. (1995) som innebär att tillit bygger på 
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förväntningar på den andra parten och en bedömning av i vilken mån denne bedöms 

förtjäna tillit. Tilliten är därmed interpersonell och grundas i tolkningar av tidigare 

erfarenheter och förväntningar. Att tillit skapas genom handling ligger även i linje med det 

Blennberger (2017) redogör för att tillit är något som skapas genom att en person agerar så 

att man framstår som värd ett förtroende.  

 

Tillitens tre hörnstenar 
 

De beteenden och egenskaper som informanterna lyfter som särskilt viktiga är ärlighet, 

öppenhet samt att hålla det man lovar. Enligt Mayer et al. (1995) skapas tillit utifrån tre 

karaktärsdrag: förmåga, integritet och hjälpvillighet. Medarbetare som uppfattar dessa 

karaktärsdrag hos sin chef är således mer villiga att engagera sig i beteenden som skulle 

kunna innebära risker. Bringselius (2017) översätter dessa med att kunna hjälpa, att våga 

hjälpa och att vilja hjälpa. Dessa karaktärsdrag diskuteras och analyseras nedan.  

 

Att hålla det man lovar kan liknas med det Mayer et al. (1995) kallar integritet. 

Informanterna förklarar att hålla det man lovar innebär att stå för sitt ord och att 

exempelvis en chef faktiskt utför de saker hen har lovat. Att hålla det man lovar kommer 

även i uttryck genom att både chefer och medarbetare gör det man kommit överens om. 

Resultatet av Burke et al. (2007) studie kring tillit och ledarskap visar att integritet 

relateras till olika beteenden och egenskaper och innebär att en chef har förmågan att hålla 

löften och vara lojal. Vårt resultat tyder på att ur medarbetarnas perspektiv kan chefens 

integritet bestå av att chefen agerar rättvist, står för sitt ord och tar tag i saker relativt 

snabbt för att det inte ska rinna ut i sanden. Även detta stämmer överens med studien av 

Burke et al. (2007) som visar att en chef som håller sig själv ansvarig för sina handlingar 

och beslut, bemöter sina medarbetare med respekt och behandlar sina medarbetare rättvist 

anses vara tillitsfulla. 

 

Det faktum att chefen tar tag i saker kan tolkas som att chefen uppvisar kompetens och 

handlingskraft. Därmed kan detta även ses som en form av förmåga (Mayer et al., 1995) 

som innebär de karaktärsdrag, färdigheter och kunskaper som gör att en aktör kan ha in-

flytande inom ett specifikt område. Medarbetarna förklarar även att de litar på att chefen 

fattar rätt beslut, vilket också blir ett uttryck för att chefen anses vara kompetent.  
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Resultatet visar att både chefer och medarbetare anser att deras arbete är fritt, vilket 

möjliggörs genom att chefer på alla nivåer delegerar ansvar. Medarbetarna förklarar att de 

tillåts lägga upp och planera arbetet själva och att cheferna fungerar som en stöttande 

funktion. Genom att de anställda har denna befogenhet kan de också påverka sin 

arbetssituation och styra över sitt eget arbete. Detta kan vara en anledning till att arbetet 

upplevs omväxlande och intressant, vilket i sin tur skapar engagemang och ökar 

effektiviteten i företaget. Regnö (2017) förklarar att för att bygga tillit och förtroendefulla 

relationer krävs det att arbetet inom verksamheten organiseras så att ansvar och befogen-

heter hänger ihop. Detta tycks vara fallet inom det undersökta företaget, eftersom både 

chefer och medarbetare uttrycker att företaget genomsyras av ett synsätt där de anställda 

har möjligheten att våga prova. För att detta ska vara möjligt krävs således att cheferna ger 

medarbetarna en hög grad av självbestämmande. Medarbetarna anser att cheferna är 

väldigt måna om att delegera ansvar för att låta gruppen själv styra över arbetet. Cheferna 

förklarar i sin tur att genom att detta synsätt delas av både ledning och medarbetare kan 

alla medarbetare delta i och påverka alla delar i arbetsprocessen. Vidare förklarar 

medarbetarna att detta skapar ett ökat engagemang, eftersom samtliga inom arbetsgruppen 

genom självbestämmande kan hjälpas åt och tillsammans lösa olika problem för att hela 

tiden bli bättre.  

 

Att ha fria tyglar förklaras enligt informanterna som förtroendeingivande. Det faktum att 

medarbetarna tillåts prova kan tolkas som att cheferna upplever medarbetarna som 

kunniga och att de därmed litar på att medarbetarna är kompetenta vid utförandet av sitt 

arbete. På så sätt blir även detta ett exempel på karaktärsdraget förmåga (Mayer et al., 

1995), där resultatet tyder på att cheferna visar tillit till sina medarbetare genom att 

delegera ansvar och låta medarbetarna prova själva. Chefernas tillit till medarbetarna 

exemplifieras även genom att cheferna anser att medarbetarna i vissa fall kan mer än 

chefen och att de har en god arbetsmoral, vilket gör att cheferna lättare kan lita på att 

medarbetarna utför sitt arbete enligt bästa förmåga.  

 

När informanterna redogör för synsättet kring att de anställda har möjligheten att våga 

prova, påtalas det även att det finns en acceptans för att individer ibland kan begå misstag. 

Informanterna förklarar därefter att det är okej att göra fel, så länge det följs av en lärdom. 

Detta tyder på att synsättet som genomsyrar företaget öppnar upp för utveckling och 

lärande i arbetet, vilket i sin tur även höjer kompetensen inom företaget. En förutsättning 

för det fria arbetet är bland annat att cheferna stöttar medarbetarna i deras arbete och visar 



	

	 47 

omtanke och intresse för hur det går för medarbetarna. Detta förklarar medarbetarna som 

en form av trygghet i och med att cheferna är närvarande och involverade i gruppens 

arbete. Enligt informanterna förutsätter tillitsfulla relationer att kollegor hjälps åt och 

ställer upp för varandra både gällande privata och arbetsrelaterade frågor. Att ställa upp 

för varandra och erbjuda stöd och hjälp motsvarar därmed den hjälpvillighet Mayer et al. 

(1995) beskriver.  

 

Tillitsfulla relationer 
  

Det fria arbetet innebär enligt de intervjuade cheferna en utmaning i form av en 

balansgång mellan frihet och kontroll. Edelenbos och Eshuis (2012) menar att det snarare 

innebär att hitta balansen mellan tillit och kontroll, eftersom ju mer en aktör kan 

kontrollera och styra över någon annan, desto mindre måste hen förlita sig på tillit. Detta 

resonemang verkar stämma överens med informanternas synsätt om vad tillit inom 

företaget innebär. De anställda inom företaget upplever sig ha ett fritt arbete där chefen 

delegerar ansvar och litar på att medarbetarna utför sitt arbete efter bästa förmåga. Det fria 

arbetet skulle därmed kunna ses som ett uttryck för en hög tillit inom företaget. Ett 

ledarskap som baseras på detaljstyrning och kontroll kan leda till konflikter, dålig 

stämning samt att chefer tappar i respekt gentemot sina medarbetare (Oudhuis & Riestola, 

2016). En verksamhet som istället präglas av tillit kräver således mindre omfattande 

styrning på högre nivå (Aronsson, 2017). De intervjuade cheferna uttrycker att de inte vill 

detaljstyra eller styra medarbetarna med “hel hand”, vilket har lett till att medarbetarnas 

arbete istället följs upp genom olika strategier och en lättare form av kontroll. Istället för 

att peta i andras arbete kan cheferna istället indirekt följa upp arbetet via digitala kanaler 

eller genom att be medarbetaren skicka ett bekräftelsemail när arbetet är utfört.  

 

Ett annat sätt att utöva en lättare form av kontroll är genom den öppna kommunikationen, 

där de anställda enligt cheferna kan föra en dialog kring hur arbetet fortskrider. Goda 

relationer mellan chefer och medarbetare samt ett öppet samtalsklimat i företaget fungerar 

enligt informanterna som förutsättningar för att skapa tillit. Tillit mellan de båda parterna 

förbättrar i sin tur kommunikationen inom organisationen och skapar en öppen dialog 

(Burke et al., 2007). Resultatet visar att det är genom en öppen dialog där de anställda 

vågar vara öppna och ärliga gentemot varandra som tillitsfulla relationer mellan chef och 

medarbetare byggs upp.  
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En aspekt som informanterna menar ingår i en öppen kommunikation är att ge och ta 

feedback. Feedback skapar tydlighet och fungerar som en bekräftelse för bland annat hur 

arbetet utförs. Vår tolkning är att positiv feedback fungerar som ytterligare en faktor som 

stärker gemenskapen på arbetsplatsen. Genom att få höra att man gjort något bra eller att 

få bekräftelse för en arbetsinsats skapas en god stämning som sprids inom gruppen. 

Feedback i positiv form kan därför ses som ett sätt att lyfta varandra, vilket enligt vår 

uppfattning är något som informanterna önskar i större utsträckning.  

 

En medarbetare förklarar den höga tilliten som finns i företaget i mångt och mycket beror 

på att alla är öppna och vågar dela med sig av både privata och arbetsrelaterade aspekter. 

Både chefer och medarbetare uttrycker fördelen med att samtliga kan uttrycka sina åsikter 

i en relation och att dessa åsikter värdesätts av ledningen, vilket säger något om tilliten i 

relationen. Utbytet mellan olika tankar och idéer leder därmed inte bara till utveckling, det 

leder även till ökad delaktighet och trivsel på arbetsplatsen. Informanterna anser att det 

finns en hög tillit inom arbetsgrupperna, vilket kan leda till att gemenskapen inom dem 

stärks. Denna höga tillit kan enligt vår tolkning göra att samarbetet inom grupperna 

förbättras, vilket leder till att utförandet av arbetet genom hela arbetsprocessen förenklas 

och på så sätt leder till en ökad effektivitet.  

 

Ett gemensamt synsätt hos ledning och medarbetare 
 

Informanterna anser att chefens uppgifter bland annat består av att se till att alla trivs och 

att samtliga strävar åt samma håll genom en delad syn på arbetsprocessen. Enligt Sandahl 

et al. (2017) behöver en chef ta ansvar för den dagliga verksamheten, ha förmågan att fatta 

snabba beslut samt bidra med en struktur som leder till att de uppsatta målen uppnås. Både 

chefer och medarbetare förklarar att företagets ledord genomsyrar verksamheten och det 

dagliga arbetet, vilket skulle kunna vara en anledning till att arbetsgruppen har en delad 

syn på hur arbetet bör bedrivas för att nå uppsatta mål. Vår tolkning är att en samsyn inom 

gruppen underlättas om ledorden delas och förstås av de anställda. Ett sätt för ledningen 

att styra arbetet är genom att påminna om dessa ledord. Detta behöver inte enbart ske från 

ledningens sida, även medarbetarna kan påminna varandra om att agera utefter dessa.  

 

Att ledorden delas av alla skulle kunna ses som en slags överenskommelse, där ledorden 

fungerar som gemensamma värderingar. Värderingarna kan således tydliggöra för-

väntningar som chefer och medarbetare bör ha på arbetsprocessen, resultatet och på 
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varandra. De intervjuade cheferna berättar att företagets ledord fungerar vägledande och 

som ett stöd i sättet att leda andra. För att skapa en samstämmighet inom arbetsgruppen är 

det viktigt att även ledningen agerar utefter dessa värderingar och på så sätt föregår med 

gott exempel. En chef som intar rollen som en god förebild påverkar enligt informanterna 

hela verksamheten. Chefens beteende kan därför komma att avspeglas hos medarbetarna 

och genom att chefen konsekvent agerar utefter företagets ledord och riktlinjer kommer 

beteendet prägla hela företaget. Som vi konstaterat skapas tillit bland annat genom 

handling och hur både chefen och medarbetaren agerar kan därför vara avgörande för hur 

tillitsvärdiga de anses vara.  

 

Informanterna förklarar att ledarskapet i företaget ses som en form av lagarbete där 

beslutsfattningen, i den mån det går, ska ske i samråd med medarbetarna. Resultatet visar 

att cheferna strävar efter att vara relationsinriktade och bedriva ett ledarskap baserat på 

öppenhet och en villighet att ge medarbetarna stöd i de fall det efterfrågas. Vår tolkning är 

att delaktigheten och arbetsrelationerna kollegor emellan stärkts genom att man inom 

arbetsgrupperna har ett fungerande samarbete och en hög tillit till varandra. Detta 

tillsammans med ett högt självbestämmande i ett fritt arbete, där de anställda hjälps åt och 

stöttar varandra, kan ses som faktorer som ingår i ett inkluderande ledarskap. Enligt 

Oudhuis och Riestola (2016) innefattar ett inkluderande ledarskap en hög grad av 

självständighet, ansvarstagande och en relation baserad på dialog mellan medarbetare och 

chefer byggd på tillit och förtroende. Under intervjuerna har samtliga av dessa aspekter 

som författarna förklarar ingår i ett inkluderande ledarskap kommit i uttryck, vilket tyder 

på att de anställda inom företaget upplever sig ha tillit till varandra. 

 

Metoddiskussion 
 

I detta arbete har en kvalitativ metod använts och studien har utgått från en kvalitativ 

innehållsanalys. För att genomföra studien, där syftet var att undersöka huruvida ledning 

respektive medarbetare ser på tillit i relation till ledarskap och vad tillit har för betydelse 

för relationen chefer och medarbetare emellan, har totalt sex semistrukturerade intervjuer 

genomförts vid ett industriföretag i norra Sverige. Innan intervjuerna påbörjades 

genomfördes varsin pilotintervju där en av oss använde intervjuguiden för chefer (Bilaga 

2) och den andre använde intervjuguiden för medarbetare (Bilaga 3). Detta medförde att vi 

båda fick testa intervjuguiden och på så sätt bli mer bekväma, både med frågorna och i 



	

	 50 

rollen som intervjuare. Pilotintervjuerna innebar också att frågor som upplevdes otydliga 

justerades.  

 

Intervjuerna varade i cirka 30 minuter och trots att intervjuguiderna inte var så omfattande 

var en god avvägning med tid i förhållande till antalet frågor och följdfrågor. Samtliga 

intervjuer skedde under samma förmiddag, vilket vi i efterhand konstaterade inte var 

optimalt. Dels för att vi tror att fokus hade kunnat bevarats bättre om vi hade delat upp 

intervjutillfällena på olika dagar och dels för att vi hade fått mer tid till att diskutera 

utfallet efter varje genomförd intervju. Förvisso bör hänsyn tas då företagets anställda 

jobbar under ett pressat tidsschema och hade svårt att avsätta tid. Likväl hade även vi en 

begränsad tidsram att förhålla oss till vid genomförandet av denna studie och valde därför 

att anpassa oss efter företagets önskemål. 

  

Samtliga intervjuer hölls enskilt och varje intervju inleddes med en kort presentation av 

oss, studiens innehåll och syfte samt etiska principer. Intervjuerna har lett till ett fylligt 

material, vilket har varit en fördel vid bearbetning och analys av data. Detta är nödvändigt 

vid en kvalitativ innehållsanalys eftersom vi strävat efter att tolka och förstå 

informanternas egna uppfattningar kring tillit och ledarskap. En annan fördel har varit att 

samtliga intervjuer spelats in, vilket gjort att vi kunnat fokusera på vad informanterna sagt 

och sättet det sades på och därefter kunnat ställa relevanta följdfrågor för att fördjupa de 

olika resonemangen. De inspelade intervjuerna innebar även möjlighet att gå tillbaka och 

lyssna igen för att kunna skriva ner informanternas svar ordagrant. Detta underlättade även 

förarbetet för bearbetningen och analysen, där de transkriberade intervjuerna fungerat som 

ett stöd genom att materialet utgjorde en lättöverskådlig struktur. 

  

Det har även varit en fördel att vi båda två deltagit vid varje intervju och turats om att ha 

ansvar för dem. Den som inte ansvarade för intervjun kunde därmed fokusera på vad som 

sades och ställa följdfrågor för att fånga upp intressanta skildringar och fördjupa dem. Vår 

uppfattning är att informanterna kunde vidhålla ett gott engagemang under intervjuerna 

och de var villiga att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Något vi bär med oss 

inför framtida intervjuer är att vi båda satt mittemot informanterna och ställde frågor. 

Detta skulle kunna innebära att informanterna känner sig i underläge gentemot oss. För att 

försöka undvika detta och för att få informanten att känna sig mer bekväm i intervju-

situationen var vi tydliga med att påpeka vem som ansvarar för intervjun och varför den 
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andre sitter med. Att intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats innebar en 

trygg miljö samt underlättade för informanterna att ta sig tid för intervjun. 

  

För studien valdes ett målinriktat urval som utmynnade i ett snöbollsurval, där företagets 

platschef hjälpt till och valt ut deltagare utifrån vilka som lämpligast kunde avsätta tid från 

sitt arbete. Vi ifrågasätter dock huruvida konfidentialitetskravet går att uppfylla genom ett 

målinriktat urval, eftersom det kan finnas tendenser till att de informanter som valts ut av 

företagets platschef lättare kan identifieras genom deras uttalanden och påståenden i och 

med att antalet informanter är relativt få. Därför har noga överväganden gjorts vid valen 

av citat och inga utmärkande drag finns med i de citat som presenteras i resultatkapitlet. 

Även samtyckeskravet kan ifrågasättas, eftersom platschefen valt ut deltagarna till 

intervjuerna. Detta skulle kunna innebära att de som valts ut upplever att de inte har 

möjligheten att neka till deltagandet, eftersom de befinner sig i en beroendeställning 

gentemot platschefen.  

 

Inför intervjuerna mottog informanterna ett informationsbrev (Bilaga 1) om studien via 

platschefen och inte via oss. Detta var ett alternativ som fungerat relativt bra, men 

optimalt hade varit om vi fått möjligheten att kontakta informanterna personligen innan 

intervjuerna påbörjades. Informanterna hade möjligtvis fått mer tid till förberedelse inför 

intervjuerna om vi själva skickat ut informationsbrevet några dagar innan företagets 

platschef distribuerade det. Å andra sidan skulle det kunna leda till mindre spontana svar. 

Vi upplever dock informanternas svar som genuina och spontana, vilket kan ha varit en 

följd av att de inte haft en längre tid på sig för förberedelser.  

  

Vid genomförandet av studien har fyra kvalitetskriterier tagits hänsyn till: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 

Eftersom studien genomförts systematiskt där alla steg har en fullständig beskrivning ökar 

trovärdigheten. Trovärdigheten stärks ytterligare genom att vi använt oss av den kodnings-

struktur som ingår i en kvalitativ innehållsanalys. Pålitligheten har gynnats genom att vårt 

mål har varit att ge en så tydlig och detaljerad bild som möjligt genom hela uppsatsen. 

Möjligheten att styrka och konfirmera har inneburit att vi strävat efter att hålla ett 

objektivt förhållningssätt för att inte medvetet påverka studiens resultat. I och med det 

strukturerade tillvägagångssättet kunde materialet bearbetas förutsättningslöst och vår 

förförståelse kring tillit och ledarskap kunde därmed i möjligaste mån åsidosättas. Ett 

strukturerat och väl genomarbetat material, där de olika koderna indelats i underkategorier 
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och kategorier, underlättade således framställningen av resultatet som presenteras i 

lämpliga teman. Emellertid så bör hänsyn tas till att studien baseras på ett specifikt urval, i 

det här fallet chefer och medarbetare inom ett industriföretag där ledningen bland annat 

arbetar med ledarskap och den interna företagskulturen. Detta skulle kunna vara en faktor 

som sänker överförbarheten. Vi är medvetna om att resultatet från denna studie skulle 

kunna se annorlunda ut beroende på urval och den kontext informanterna befinner sig i. 

Däremot tror vi att det faktum att tillit är ett allmängiltigt fenomen som många kan knyta 

an till och vet ungefär vad det innebär kan fenomenet tillit studeras inom andra grupper, 

oberoende av kontexten.  

 

Något som bör uppmärksammas vid kvalitativa undersökningar är att vi är subjektiva 

varelser, vilket i denna undersökning inneburit att vi som intervjuat på förhand haft 

förutfattade meningar gällande innebörden av tillit i relation till ledarskap. Dessa 

förutfattade meningar skulle ha kunnat prägla vårt förhållningssätt under intervju-

tillfällena. För att besvara studiens syfte med tillhörande frågeställningar blev det därför 

viktigt att inte påverka informanterna med våra förkunskaper, eftersom vi strävat efter att 

fånga deras tankar och upplevelser. Detta är något vi tagit med oss från tidigare arbeten 

som genomförts under utbildningen och vi har försökt vara uppmärksamma på att inte gå 

händelserna i förväg och bekräfta vår tes. För att undvika att påverka informanterna 

utformades intervjuguiderna på så sätt att öppna frågor kring tillit och ledarskap kunde 

ställas, vilket gjorde att informanterna tilläts redogöra för sin egen förförståelse kring 

ämnena.  

 

Slutsats  
  

Utifrån denna undersökning kan vi konstatera att tillitsfulla relationer mellan ledning och 

medarbetare har många fördelar. En hög tillit inom verksamheten möjliggör ett fritt arbete 

där de anställda har ett högt självbestämmande, det leder till utveckling och lärande 

genom utbytet av tankar och åsikter samt stärker gemenskapen på arbetsplatsen i och med 

ökad trivsel och gott samarbete. Tillit bygger på en relation där kommunikation ses som 

ett viktigt verktyg för att kunna skapa tillitsfulla relationer. På så sätt skapas även 

förutsättningar för att de anställda kan utföra sitt arbete på bästa sätt, vilket leder till ökad 

trivsel och effektivitet samt att de anställda såväl som hela verksamheten utvecklas.  
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Under arbetets gång har vi lagt märke till att tillit är ett fenomen som väcker intresse, 

vilket kan tänkas bero på att många kan relatera till fenomenet. Samtidigt som tillit kan 

vara svårt att definiera i och med dess komplexitet, visar resultatet i denna studie att både 

chefer och medarbetare har en samsyn kring tillitens innebörd och dess betydelse. 

Oudhuis och Riestola (2016) framhåller att tillit är det kitt som håller samman ett 

inkluderande ledarskap där närhet och goda relationer mellan chef och medarbetare är en 

förutsättning för att kunna utveckla ett ledarskap som bygger på tillit. Genom att 

företagets ledord genomsyrar hela verksamheten och att arbetsgruppen har en delad syn på 

hur arbetet bör bedrivas, skapas en struktur som kan leda till att uppsatta mål uppnås. 

Dessa ledord fungerar som gemensamma värderingar inom företaget som i sin tur blir en 

slags överenskommelse, eftersom både chefer och medarbetare kan lita på att den andra 

parten agerar utifrån delade värderingar. Resultatet tyder således på att tillit är en 

betydande faktor för arbetsplatsen i det avseendet att tillit även stärker relationerna i 

gruppen, vilket kan fungera som en förutsättning för att det dagliga arbetet ska fortskrida 

relativt problemfritt. Ett inkluderande ledarskap kan därmed vara att föredra, eftersom det 

bygger på en ömsesidig påverkan mellan chefen och medarbetarna.  

 

Tillit i relation till ledarskap sker i samverkan mellan olika faktorer; det handlar om 

chefen respektive medarbetarnas erfarenheter, deras handlingar och förväntningar, om 

parternas beteenden samt den organisatoriska kontext de befinner sig i. I denna under-

sökning tycks tillit upplevas från båda hållen och skapas genom ett utbyte mellan parterna 

där tillitsvärdigheten bedöms utifrån den andra partens handlingar och beteende. På så sätt 

blir tillit något som måste förtjänas och underhållas över tid. Vi menar att tillit skapas 

genom en ömsesidig relation mellan chef och medarbetare, där effekten av tilliten går åt 

båda hållen. Det är därför viktigt att komma ihåg att tillit är ett palindrom (Alexius, 2017), 

där en fungerande relation mellan chefer och medarbetare ger tillit, samtidigt som tilliten 

också skapar en väl fungerande relation. 

 

Förslag till vidare forskning 
  

Det allmänna intresset för tillit och dess breda omfattning kan väcka många frågor vad 

gäller olika infallsvinklar att studera tillit i. Utifrån en sådan diskussion blir det därmed 

naturligt att föra ett resonemang kring förslag på fortsatta studier inom området och hur 

erfarenheterna från denna studie kan vara till nytta för framtida studier.  
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Eftersom vi har studerat tillit i relation till ledarskap inom ett företag hade det varit 

spännande att göra studier hos fler företag för att således få en bredare bild av hur andra 

arbetar med tillit i relation till ledarskap. Det hade även varit intressant att studera hur 

dessa frågor går att tillämpa inom andra kontexter, som till exempel inom offentliga 

verksamheter. Hade vi fått samma resultat? Hur hade tillit i relation till ledarskap sett ut i 

en offentlig kontext? I ett större sammanhang ser vi även att ett jämförande perspektiv 

mellan privat och offentlig sektor hade kunnat testas. Vad hade kunnat skilja de olika 

sektorerna åt? Är det skillnader på tillitsfulla relationer anställda emellan, beroende på 

arbetsplats? Här tror vi att det finns mycket lärdom som dessa parter kan få av varandra. 

Det vore en intressant vinkel som vi tänker kan gynna privat och offentlig sektor genom 

ett utbyte av erfarenheter och tankar kring tillit i relation till ledarskap. Slutligen hade det 

varit spännande att göra en longitudinell studie där tillit i relation till ledarskap undersöks 

under en längre period för att erhålla fördjupade kunskaper kring hur tillit inom en 

verksamhet kommer i uttryck.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
 

Undersökning ledarskap och tillit 
 

Hej!  

 

Vi är två studenter från Personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet som just nu läser 

vår sista termin och skriver vårt examensarbete. Vårt intresse är att studera ledarskap och 

tillit hos företag som verkar inom näringslivet. Syftet med vår studie är att fånga hur 

begreppet tillit upplevs för ledning och medarbetare samt vad tillit har för betydelse för 

relationen mellan chef och medarbetare.   

 

Vårt arbete kommer att genomföras dels genom en mindre forskningsöversikt där vi tagit 

del av tidigare forskning som gjorts inom områdena, och dels genom intervjuer (enskilt 

eller i grupp) med chefer och medarbetare för att fånga tankar och upplevelser kring 

begreppet tillit. Intervjuerna beräknas ta cirka 30–45 minuter i anspråk. Att delta i under-

sökningen är helt frivilligt och som utvald är det därför möjligt att när som helst avbryta 

deltagandet utan närmare motivering. Anonymitet ser vi som en självklarhet och kommer 

därför se till att allt material avidentifieras i den kommande uppsatsen som vi senare 

sammanställer. Allt material från intervjuerna kommer enbart finnas tillgängligt för oss 

två. Resultatet av arbetet kommer att presenteras för vår handledare, klasskamrater och 

eventuellt andra representanter från universitetet vid terminens slut.  

 

För att kunna genomföra detta arbete behöver de planerade intervjuerna påbörjas redan 

under vecka 15 till och med vecka 17. Detta för att det ska vara möjligt för oss att 

sammanställa resultatet och analysera det inom ramen för vår uppsatsperiod. Vi har 

förståelse för att kalendern redan är ganska fulltecknad, men vi skulle verkligen uppskatta 

om ni tog er tid att delta och vi skulle verkligen värdesätta era tankar om hur ni inom 

företaget upplever begreppet tillit.  

 

Vid frågor så tveka inte att kontakta oss via e-post eller på numret nedan. 

 

[Här återfanns kontaktuppgifter]. 

 

Med vänlig hälsning, Emelie Hansson och Emma Ekelund  
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Bilaga 2 – Intervjuguide; ledning  
 

Inledning av intervju 
 

Studien och studiens syfte: Studerar tredje året vid Personalvetarprogrammet och vi gör 

just nu examensarbetet. Vårt arbete syftar till att undersöka huruvida ledning respektive 

medarbetare inom näringslivet ser på tillit i relation till ledarskap och vad tillit har för 

betydelse för relationen mellan ledare och medarbetare. I vår undersökning ses tillit som 

detsamma som förtroende eller att lita på någon.  

 

Etiska principer 
 

Samtyckeskravet: Deltagandet i denna studie är helt frivilligt, det går bra att när som helst 

avbryta intervjun, ställa frågor osv.  

 

Konfidentialitetskravet: Allting kommer att vara anonymt, inga utmärkande drag kommer 

att kunna identifieras i rapporten så ingen kommer att kunna pekas ut. Allt material som 

kommer ur intervjuerna kommer enbart vara tillgängligt för oss.  

 

Nyttjandekravet: De uppgifter och den information som samlas in genom dessa intervjuer 

kommer enbart användas för forskningsändamålet, inget annat.  

 

Information om intervjun 
 

Intervjun är uppdelad i två teman: ledarskap och tillit, och vi kommer först ställa några 

bakgrundsfrågor, och sen avrundar vi intervjun med några avslutningsfrågor. Berätta vem 

som ansvarar för intervjun, vem som ställer frågorna. 

  

Har du några frågor innan vi börjar?  

 

Bakgrundsfrågor 

 

• Berätta lite om dig och vem du är. 

• Skulle du kunna berätta om ditt arbete? 
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• I utförandet av ditt arbete, hur pass fritt/styrt skulle du beskriva att det är? 

(Kontroll?) 

 

Ledarskap 

 

• Vad innebär ledarskap för dig? 

• Vad är ett gott ledarskap för dig? 

• Vad är ett dåligt ledarskap för dig? 

• Vad anser du är särskilt viktigt att tänka på i rollen som ledare? 

• Hur upplever/anser du att ditt ledarskap fungerar på din arbetsplats? Berätta. 

• Vilka utmaningar ser du i rollen som ledare? 

• Finns det något du skulle kunna utveckla i ditt ledarskap? Berätta. 

 

Tillit har kommit att bli ett intressant tema inom ledarskapsforskningen, speciellt genom 

den Tillitsdelegation som regeringen tillsatte 2016 för att utveckla ett ledarskap baserat på 

tillit inom offentlig sektor. Vi kommer inte läsa upp någon definition av tillit utan vi är 

helt och hållet intresserade av vad du tycker och hur du tänker kring tillit. Det finns alltså 

inga rätt och fel, utan det är dina spontana tankar som är intressanta för oss.  

 

Tillit  

 

• Vad tänker du på när du hör ordet tillit? 

• Vad innebär tillit för dig? 

• Kan du beskriva en situation i din roll som chef där du har upplevt tillit mellan dig 

och dina medarbetare. 

• Hur viktigt/betydelsefullt är frågor som rör tillit i ditt arbete? 

o På vilket sätt? Ge exempel.  

• Vilken betydelse tror du tillit har för relationen mellan dig som ledare och dina 

medarbetare? 

• Upplever du att dina medarbetare har tillit till dig som ledare?  

o Hur kommer det till uttryck? 
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Tillit till medarbetarna 

 

• Hur kan du som ledare visa tillit till dina medarbetare? 

• Upplever du att du har tillit till dina medarbetare?   

o Hur uttrycks det? 

 

Tillit till chefen 

 

• Känner du tillit till din chefs förmåga att fatta beslut? Berätta. 

• Hur kan en chef arbeta för att vara en god förebild enligt dig? 

 

Avslutningsvis 

 

• Är det något som du upplever att vi inte frågat om som du skulle vilja tillägga? 

• Går det bra att vi kontaktar dig igen om vi behöver ett förtydligande eller om vi har 

någon följdfråga? Vid ja: 

o Ta e-postadress/nummer 
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Bilaga 3 – Intervjuguide; medarbetare 
 

Inledning av intervju 

Studien och studiens syfte: Studerar tredje året vid Personalvetarprogrammet och vi gör 

just nu examensarbetet. Vårt arbete syftar till att undersöka huruvida ledning respektive 

medarbetare inom näringslivet ser på tillit i relation till ledarskap och vad tillit har för 

betydelse för relationen mellan ledare och medarbetare. I vår undersökning ses tillit som 

detsamma som förtroende eller att lita på någon.  

Etiska principer 

Samtyckeskravet: Deltagandet i denna studie är helt frivilligt, det går bra att när som helst 

avbryta intervjun, ställa frågor osv.  

Konfidentialitetskravet: Allting kommer att vara anonymt, inga utmärkande drag kommer 

att kunna identifieras i rapporten så ingen kommer att kunna pekas ut. Allt material som 

kommer ur intervjuerna kommer enbart vara tillgängligt för oss.  

Nyttjandekravet: De uppgifter och den information som samlas in genom dessa intervjuer 

kommer enbart användas för forskningsändamålet, inget annat.  

Information om intervjun 
 

Intervjun är uppdelad i två teman: ledarskap och tillit, och vi kommer först ställa några 

bakgrundsfrågor, och sen avrundar vi intervjun med några avslutningsfrågor. Berätta vem 

som ansvarar för intervjun, vem som ställer frågorna.  
 
Har du några frågor innan vi börjar?  
 

Bakgrundsfrågor 

 

• Berätta lite om dig och vem du är. 

• Skulle du kunna berätta om ditt arbete? 

• I utförandet av ditt arbete, hur pass fritt/styrt skulle du beskriva att det är? 
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Ledarskap 

 

• Vad innebär ledarskap för dig? 

• Vad upplever du är viktigt hos en chef? 

• Hur tycker du att ledarskapet fungerar på din arbetsplats? Berätta.  

• Vilka egenskaper anser du är viktiga hos en chef? 

 

Tillit har kommit att bli ett intressant tema inom ledarskapsforskningen, speciellt genom 

den Tillitsdelegation som regeringen tillsatte 2016 för att utveckla ett ledarskap baserat på 

tillit inom offentlig sektor. Vi kommer inte läsa upp någon definition av tillit utan vi är 

helt och hållet intresserade av vad du tycker och hur du tänker kring tillit. Det finns alltså 

inga rätt och fel, utan det är dina spontana tankar som är intressanta för oss.  
 

Tillit  

 

• Vad tänker du på när du hör ordet tillit? 

• Vad innebär tillit för dig? 

• Kan du beskriva en situation i ditt arbete där du har upplevt tillit. 

• Hur viktigt/betydelsefullt är frågor som rör tillit i ditt arbete? 

o På vilket sätt? Ge exempel.  

• Vilken betydelse tror du tillit har för relationen mellan dig som medarbetare och 

din chef? Berätta.  

• Upplever du att din chef har tillit till dig? 

o Hur kommer det till uttryck? 

 

Tillit till chefen 

 

• Hur kan du som medarbetare visa tillit till din chef? 

• Upplever du att du har tillit till din chef? 

o Hur uttrycks det? 

• Känner du tillit till din chefs förmåga att fatta beslut? Berätta. 

• Hur kan en chef arbeta för att vara en god förebild enligt dig? 
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Avslutningsvis 

 

• Är det något som du upplever att vi inte frågat om som du skulle vilja tillägga? 

• Går det bra att vi kontaktar dig igen om vi behöver ett förtydligande eller om vi har 

någon följdfråga? Vid ja: 

o Ta e-postadress/nummer 

 

 


