
Kandidatuppsats i OPUS-programmet med huvudområde i sociologi 
vid 

Institutionen för pedagogik - 2009 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

EN STUDIE OM VAD SOM SKAPAR 
TILLIT HOS DEN ANSTÄLLDE FÖR SIN 
CHEF 
 
Vilka likheter och skillnader hittar man om man 
undersöker två olika organisationer? 
 

Anna Bastiancich, Tobias Enbert 
 
 



Arbetets art: Kandidatuppsats i sociologi 
 
Titel: En studie om vad som skapar tillit hos den anställde för sin chef 
 
Engelsk titel: A Study about Leadership. What creates trust? 
 
Nyckelord: Tillit, Förtroende, Ledarskap, Tillgänglighet, Kommunikation 
 
Handledare: Henrik Lundberg 
 
Examinator: Margareta Carlén 
 
 
Sammanfattning 
Två personalgrupper i två olika organisationer intervjuades. En av utgångspunkterna var att  
försöka ta reda på vad som skapar förtroende hos en anställd för sin chef. Tanken var att se 
vilka likheter och skillnader som kunde utrönas. Resultatet visade dock att likheterna var 
större än skillnaderna.  
 
Bakgrund: 
Inspirationen till detta arbete är Margaretha Oudhuis avhandling om ”Volvo- The bus plant 
case” Efter att ha tagit del av hennes arbete så växte inspirationen fram till att göra ett 
liknande arbete fast med tillit som utgångspunkt. 
 
Teoretisk utgångspunkt för detta arbete är Max Webers teorier om ledarskap samt Anthony 
Giddens teori om tillit. Dessutom finns det flera olika managementteorier med i arbetet. 
 
Syfte: 
Syftet med undersökningen är att undersöka vad som skapar tillit hos den anställda för sin 
chef. Tanken är att undersöka två personalgrupper i olika typer av organisationer och sedan 
jämföra det resultat vi fått fram. Vilka likheter och skillnader finner man om man undersöker 
två olika typer av organisationer? 
 
Metod: 
Med en kvalitativ ansats i undersökningen genomfördes tio strukturerade intervjuer. Flera 
företag kontaktades och två valde att medverka i undersökningen. Dessa var dels ett 
kommundelskontor i Borås och dels ett IT- företag i Borås. 
 
Resultat: 
 I resultatet framkom det att det inte var några nämnvärda skillnader i tillit och förtroende till 
ledarskapet i de båda respondentgrupperna. Det fanns givetvis vissa skillnader, men dock mer 
likheter. Nyckelord för önskvärda egenskaper hos en ledare är följande: engagemang, 
kommunikation, lyhördhet, delegerat ledarskap/arbete, och tydlighet.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Vårt val av ämne grundar sig på den kartläggning som Margareta Oudhuis gjorde i ” Volvo-  
The bus plant case”. I sin undersökning jämför hon ledarskapet hos två olika organisationer, 
dels hos Volvo Bussar i Borås samt hos ett finskt IT-företag. På det finska IT-företaget, där 
hon intervjuat de anställda samt ledningen, så var arbetet ganska fritt och saknade tydligt 
ledarskap och övervakning. Man hävdade att arbetarna disciplinerade sig själva men Oudhuis 
ifrågasätter detta. Hon ställer sig frågan om det inte är så att det faktiskt är cheferna som får 
arbetarna att disciplinera sig själva genom olika ledarskapstilar. Hon intervjuar även personal 
och ledning på Volvo Bussar. Där finns ett tydligt ledarskap och man hade nyligen infört 
denna typ av ledarstil. Detta visade sig fungera ypperligt men var alltså motsatsen till det 
finska företaget. Vi finner detta intressant och vill göra en egen undersökning dock med tillit 
som en teoretisk utgångspunkt. Anthony Giddens har en teori om tillit som vi kommer 
utveckla mer i vår teoridel.  
 
De flesta av oss kan relatera till att vara anställd på ett företag. Därför har de flesta också 
arbetet under någon form av chef eller arbetsledare. Vissa har haft positiva upplevelser av 
detta, andra har haft sämre. Vi kan själva relatera till hur viktigt det är att som anställd ha en 
god relation och känna förtroende för sin chef. Hur kommer det sig att man får förtroende för 
en chef eller inte? Kan detta bero på organisationsformen eller enbart människorna i 
organisationen?   
 
När vi själva började fundera kring ämnet och sätter det i relation till egentligen allt i livet så 
förstår man vikten av tillit och förtroende. Varken relationer till chefer, medarbetare, familj 
eller vänner kan fungera utan tillit och förtroende. Därför kändes det både viktigt och 
spännande att göra en undersökning om detta intressanta ämne.  
 
Vi är medvetna om att vårt ämnesområde innefattar många frågor och givetvis har vi därför 
valt att avgränsa oss till att försöka besvara vårt valda syfte samt vår frågeställning. 
 

1.2 Uppsatsens syfte 
 
Syftet med undersökningen är att undersöka vad som skapar tillit hos den anställda för sin 
chef. Tanken är att undersöka två personalgrupper i olika typer av organisationer och sedan 
jämföra det resultat vi fått fram. 
 

1.3 Uppsatsens frågeställning 
 
Vilka likheter och skillnader finner vi när vi undersöker två olika typer av organisationer? 
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1.4 Ordförklaringar 
 
Alignment 
 
Ordet betyder anpassning översatt från engelska.1

 
Autokrati 
 
Styrelseform där makten helt ligger i en enda härskares händer och utövas av denne ensam.2

 
Cynisk (Cynism) 
 
En individ som föraktar den mänskliga naturen och är likgiltig för medmänniskors olyckor 
och lidanden.3

 
Delegera 
 
Att formellt överlåta befogenhet.4

 
ESL- Programmet 
 
Förkortningen ESL betyder: English as a Second Language. ESL är för övrigt olika engelska 
språkprogram I USA och Kanada. 5

 
Förtroende 
 
En individ som inte överväger olika alternativ befinner sig i situation präglad av förtroende.6

 
Human Resource 
 
Human Resource betyder humankapital översatt från engelska. Människors kunskaper, 
färdigheter och andra till produktionsförmågan bidragande fysiska och psykiska egenskaper 
som förvärvats genom investeringar i form av bland annat utbildning, träning och hälsovård. 
Redan Adam Smith framhöll utbildningens betydelse för individens produktivitet, men det var 
först Theodore W Schultz som i början av 1960-talet närmare utvecklade begreppet 
humankapital och undersökte det empirsikt. 7

 
Immigrant 
 
Annat ord för invandrare.8

 

                                                 
1 Nationalencyclopedin, uppslagsord: Alignment, 2009 
2 Nationalencyclopedin, uppslagsord: Autokrati, 2009 
3 Nationalencyclopedin, uppslagsord: Cynisk, 2009 
4 Nationalencyclopedin, uppslagsord: Delegera, 2009 
5 http://www.esl.com 
6 Anthony Giddens. Modernitetens följder. (Lund: Studentlitteratur, 1996), 38 
7 Nationalencyclopedin, uppslagsord: Humankapital, 2009  
8 Nationalencyclopedin, uppslagsord: Immigrant, 2009 
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Tillit 
 
När tillit föreligger är en individ mer medveten om olika alternativ när han eller hon 
bestämmer sig för en viss handlingsväg. 9

1.5 Disposition 
 
Kapitel 1 
Här finner man uppsatsens introduktion där vi redogör för våra intresseområden samt 
bakgrunden till vårt val av ämne. Vidare presenterar vi vårt syfte och vår frågeställning. I 
kapitel 1 redogör vi även för våra begreppspreciseringar. 
 
Kapitel 2 
I kapitel 2 redogör vi för den forskning vi har valt att ta med i vår uppsats.  
 
Kapitel 3 
Kapitel 3 består av metodavsnittet. Här finner man motivering till val av metod och val av 
respondenter. Vi redogör för hur vi samlat in data och vidare analyserat denna. Vi nämner 
också vår förförståelse och hur detta kan ha påverkat arbetet. Etiska aspekter tas upp i detta 
kapitel såväl som eventuella problem vi haft under arbetets gång. 
 
Kapitel 4 
I kapitel 4 finner man den teori som vi valt att utgå ifrån och som känns relevant för vårt 
arbete.  
 
Kapitel 5 
Här redogör vi för det resultat som vi fått fram. Vi har valt att presentera vårt resultat enligt 
våra valda teman.  
 
Kapitel 6 
I detta kapitel finner man vår analys av resultatet. Här gör vi även en återkoppling till syfte, 
frågeställning och teori.  
 
Kapitel 7 
Här har vi valt att lägga arbetets slutdiskussion. Diskussionen är tänkt att sammanfatta hela 
arbetet och rör således alla befintliga delar.  
 
Kapitel 8 
Här finner man en komplett litteratur- och källhänvisning. Här redovisar vi vilken litteratur 
samt artiklar som vi har använt i arbetet. 
 
Sist i arbetet hittar man våra bilagor. Här finns vår intervjuguide med tematisering redovisad.  
 

 

                                                 
9 Giddens. Modernitetens följder. 37 

 3



2. Tidigare forskning 
 
När vi sökte artiklar som handlar om tillit och vikten av tillit och förtroende mellan ledare och 
anställd så fann vi förvånansvärt många bra artiklar. Vi använde oss till stor del av 
samsökdatabasen (Högskolan i Borås) för att hitta våra vetenskapliga artiklar men vi har även 
funnit intressant litteratur som behandlar dessa ämnen.  
 
Den första artikeln som vi vill ha med i vår undersökning är en artikel som handlar om tillit 
och hur författaren till denna artikel anser att tillit är en viktig byggsten i samhället. Han 
betonar vikten av tillit, hur detta binder samman människor och hur det genomsyrar 
organisationer. Artikeln heter ”Trust me..trust me not” av Frank K Sonnenberg. Det i texten 
som känns mest relevant med tanke på vårt arbete är en undersökning gjord av Industry week 
som visar att arbetare inte längre tror på sin ledning. 87 % av de tillfrågade anser att det är 
viktigt att ledningen är ärliga, uppriktiga och etiskt korrekta. Dock anser endast 39 % att detta 
stämmer med verkligheten (deras bild av verkligheten) Har cynismen ersätt förtroendet i 
samhället och inom organisationer? Detta kan ses som en farlig utveckling enligt Sonnenberg 
som förespråkar en ökad tillit i samhället. Han listar i sin text olika sätt hur man tar reda på en 
organisation eller människa är pålitlig. Dessa sammanfattas i följande nyckelord: Integritet, 
förtroende, säkerhet, rättvisa, tillförlitlighet, öppenhet, kompetens, kommunikation, kreativitet 
samt ”att göra/välja rätt sak”. Tillit kan alltså ses som en viktigt grund för ett fungerande 
samhälle och för fungerande organisationer enligt Sonnenberg.10

 
En annan artikel vi har valt att belysa behandlade ett likartat ämne som bygger på en 
undersökning med medverkande från fyra olika kontinenter. Den heter ”Employees trust 
managers more than top brass” och är författad av Rita Zeidner. Undersökningen visar att 
hela 75 % känner tillit till sin närmsta chef medan bara 60 % känner tillit till seniorledningen. 
Detta tror man kan bero på att den äldre ledningen ”säger en sak men gör en helt annan”. 
Medverkande i undersökningen kom från USA, Australien, Asien och Europa. 
Undersökningen är gjord av human resource konsulterna ”Blessing White” Vidare görs en 
koppling mellan förtroende/tillit och arbetarnas engagemang. Även i denna artikel betonas 
vikten av tillit och förtroende för en lyckad organisation.11

 
I The Canadian Modern Language Review skriver Hetty Roessingh om en undersökning som 
gjordes om hur tio stycken studerande immigranter, upplevde ESL-programmet på en 
högskola under en treårsperiod. En av de huvudsakliga frågorna i studien var studenternas 
förståelse för utvecklandet av kunskap inom det engelska språket. Man kom fram till att tillit 
var den huvudsakliga faktorn som bestämde huruvida studenter (och deras föräldrar) skulle 
tro på dessa program eller inte. Man kom även fram till att själva läraren var den 
huvudsakliga nyckeln, för att bygga det förtroende och skapa den tillit som är nödvändig för 
att studenterna ska lära sig något av ESL-programmet. Läraren är den person immigranterna 
hade mest kontakt med, och den personen både studenterna och deras föräldrar vände sig till 
vid behov. Språket var inte det största hindret. Det viktigaste av allt var att bygga upp socialt 
kapital – tillit – som är väldigt kritiskt i en sådan process. En viktig faktor i processen var att 

                                                 
10 Frank K Sonnenberg. Trust me..trust me not. Industry Week /IW, 8/16/93, Volume 242 Issue 16, p22,  
0039-0895 
11 Rita Zeidner. Employees trust managers more than top brass. HR Magazine October. Volume 53 Issue 10, 
2008, p 10-10, 1047-3149,  
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lärarna var tvungna att ha rätt utbildning, och bakgrund i fråga om expertis, för att få 
förtroende från sina elever.12

”A case study of culture, leadership and trust” handlar om fabriken GAMMA, som tillverkar 
plastprodukter. Man ville undersöka nivån på trivseln bland de anställda, och vad som 
påverkade den. Man hade skapat två hypoteser man ville testa. Den ena hypotesen var att låg 
trivsel bland de anställda är ett resultat av ett autokratiskt ledarskap, låg tillit, och en svag 
företagskultur. Hypotes två handlade om att dålig gemenskap mellan de anställda som ett 
resultat av låg trivsel. 
 
Resultatet visade att fastän upplevelsen av trivsel bland de anställda var låg (genom tidigare 
undersökning), indikerade kvantitativa data att så var fallet inte. Dock var tilliten till 
ledarskapet inte så hög. Man kunde även ifrågasätta huruvida hur den specifika 
ledarskapsstilen och företagskulturen påverkade trivseln. Undersökningen visade att det inte 
fanns någon tydlig koppling mellan företagets ledarstil och de anställdas upplevelse av trivsel.  
 
Trots dessa resultat uppmanades ledningen att göra olika åtgärder för att höja trivseln på 
företaget. Man skulle inte ändra ledarstilen till någon annan utan behålla den rådande. En av 
den viktigaste åtgärden var att börja jobba på en handlingsplan där man skulle öka förtroendet 
och tilliten till ledningen. En av de viktigaste åtgärderna, var att ledningen var tvungen att bli 
mer tillgänglig för de anställda.13  
 
 
Vi har även valt en undersökning av Errol E Joseph och Bruce E Winston som heter ”A 
correlation of servant leadership, leader trust, and organizational trust” Undersökning 
handlar om de anställdas upplevelser av ”servant leadership” eller som man översatt kan kalla 
”tjänande ledarskap”. Resultatet man fann vara att upplevelsen av tjänande ledarskap slog väl 
ut både vad gällade tillit till organisationen men även till ledaren. Denna undersökning 
grundar sig på en undersökning av Robert Greenleaf från 1970; ”The servant leader” 
Egenskaper som ansågs utmärkande för ett tjänande ledarskap var bland annat; empati, 
förmågan att lyssna och medvetande (då främst självmedvetande)14

 
 
Till sist fann vi även en artikel skriven av Sabine Boerner och Elisabeth Dutschke; ”The 
impact of charismatic leadership on followers’ initiative-oriented behavior: A study in 
German hospitals” Författarna har valt att utföra en undersökning på tyska sjukhus som står 
under omstruktureringar. Vidare valde de att fokusera på karismatiskt ledarskap då detta har 
visat sig fungera väl på organisationer som är under förändring. Undersökningen är utförd 
med enkäter på sex olika sjukhus i tyskland där de anställda fått svara på frågor. Man testade 
sedan sin hypotes genom en hierarkisk regressionsanalys där man analyserade 
huvudeffekterna och interaktionseffekterna. Resultatet man fick fram var att det karismatiska 

                                                 
12 Hetty Roessingh. The teacher is the key: Building trust in ESL high school programs. The Canadian Modern 
Language Review 62.4 , 2006, 563-590 

13 Steven Appelbaum, Nicolas Bartolumucci, Erika Beaumier, Jonathan Boulanger, Rodney Corrigan, Isabelle 
Doré, Chrystine Girard och Carlo Serroni.Organizational Citizenship Behavior: A Case Study of Culture, 
Leadership and Trust. Management Decision. Volume 42, number 1, 2004, pp 13-40 

14 Joseph Errol E och  Bruce E Winston. A correlation of servant leadership, leader trust, and organizational 
trust. Leadership & Organization, Development journal, Volume 26 Number 1, 2005, pp 6-22 
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ledarskapet skapade ett positivt initiativtagande hos arbetarna. På så sätt besvarades deras 
hypotes om de positiva effekterna av karismatiskt ledarskap. De dom upplevde som negativt 
med sin undersökning var att dom inte fick fram tillräckligt om arbetarnas upplevelse av 
stress. Detta hade dom önskat men så blev alltså inte fallet. 
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3. Metod 
 
Vi valde att göra en kvalitativ studie med tio strukturerade intervjuer. Den stora fördelen med 
kvalitativa intervjuer är deras öppenhet.15 Forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation, 
ett samtal mellan två parter om ett tema av ömsesidigt intresse. Det är en specifik form av 
mänskligt samspel där kunskap utvecklas genom en dialog.16 Till vår hjälp skapade vi en 
intervjuguide med tematisering. Under varje tema fanns ett antal frågor där tanken var att de 
skulle hjälpa oss att besvara vårt syfte och vår frågeställning samt skapa en röd tråd under 
intervjuerna. Frågorna i intervjuerna är av en öppen karaktär för att främja en positiv atmosfär 
där respondenten får tala fritt kring intervjuarens frågor. Syftet var att skapa en frihet för 
respondenten genom att inte föreslå olika alternativ eller liknande.17 Vi valde att formulera 
frågorna på ett sådant sätt så att dom inte kan uppfattas som stötande eller laddade.18  
 

3.1 Val av respondenter 
 
Vi gjorde ett så kallat strategiskt urval. Vi strategiska urval väljer man ut dem som ska ingå i 
undersökningen utifrån en redan känd egenskap, exempelvis att man är politiker eller 
fackföreningsledare. I vårt fall var den kända egenskapen att man var en arbetstagare som 
arbetade under en specifik chef och i en personalgrupp med andra anställda. Vid strategiska 
urval kan antalet enheter vara mycket litet, då metoden ofta försvaras med att den fyller sitt 
syfte.19Vårt syfte var att undersöka vad som skapar förtroende hos den anställde för sin chef 
eller ledare. Vårt syfte går att applicera på i princip vilket företag som helst, förutsatt att det 
finns en personalgrupp som arbetar under samma chef. Vi ville dock undersöka vilka likheter 
och skillnader som fanns i två olika typer av organisationer. Vår tanke var att genomföra fem 
intervjuer på varje företag, sammanlagt tio intervjuer. Vi fick dock erfara att det är svårt att få 
företag att ställa upp på intervjuer. Skälet till detta är brist på tid och resurser enligt egen 
utsago. Av alla tillfrågade företag så var det två företag som var intresserade att medverka i 
vår uppsats. Det ena företaget var ett IT-företag i Borås, där vi fick komma och genomföra 
fem intervjuer med personalgruppen. Vår andra respondentgrupp fann vi inom kommunen här 
i Borås. Vi genomförde fem intervjuer inom en personalgrupp på ett kommundelskontor. När 
man planerar samt genomför intervjuer kan man säga att man är observationsfasen.20 Vi tog 
ingen hänsyn till ålder, kön eller etnicitet vid val av respondenter.  
 
Presentation av våra två organisationer 
 
Den första organisationen är ett kommundelskontor i Borås stad. Kommundelskontoret 
ansvarar för bland annat barnomsorg, skola och äldreomsorg i stadsdelen. 
Kommundelskontoret är hierarkiskt uppbyggt där varje chef i sin tur har en chef över sig. De 
anställda arbetar alla på samma kontor men inte alltid under samma chef. Våra respondenter 
arbetar dock under samma chef.  
                                                 
15 Steinar, Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun.( Studentlitteratur, 1997), 82 
16 Ibid., 117-118. 
17 Daphne Keats M , Interviewing- a practical guide for students and professionals.  
(Open University Press- independent international publisher, 2001),35 
18 Björn Häger. Intervjuteknik. (Stockholm: Liber, 2007), 224-225 
19 Tim, May. Samhällsvetenskaplig forskning. (Lund: Studentlitteratur), 2001 
20 Jarl. Backman. Rapporter och uppsatser. (Pozkal, Polen: Studentlitteratur, 2007), 29 
 

 7



 
Vår andra organisation är ett privatägt IT-företag i centrala Borås. IT-företaget är en platt 
organisation.(Endast en chef existerar) De anställda arbetar alla på samma kontor och under 
samma chef. Denna organisation är betydligt mindre än vår andra organisation, 
kommundelskontoret.  
 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 
Vi genomförde tio strukturerade intervjuer, detta med hjälp av en diktafon. Syftet med att 
använda diktafon var att vi inte ville missa något som sades under intervjun. Dessutom tar det 
fokus från respondenten om man antecknar under intervjuns gång. Nu fick vi möjlighet att 
koncentrera oss fullt ut på våra respondenter. Varje intervju var cirka en timma lång. Vi 
intervjutillfällena åkte vi ut till de två organisationerna och intervjuade våra tio respondenter 
enskilt. Vad gäller ordet reliabilitet så kan man förklara innebörden av det med ordet 
tillförlitlighet. Reliabilitet innebär att en mätning är stabil och inte utsatt för slumpinflytelser, 
det vill säga, man intervjuar alla respondenter på samma sätt, frågar dom samma frågor och 
själva situationen skall vara lika för alla. Om man väljer att göra om mätningen skall den visa 
samma sak igen. För att säkerställa vår egen reliabilitet så använde vi oss av en intervjuguide 
med frågor och tematisering. Vi utförde själva intervjuerna och alla fick svara på samma 
frågor. Vi använde oss utav diktafon. På bägge företagen så använde vi oss av ett avskilt rum 
där vi genomförde våra intervjuer. Så respondenterna på samma företag blev intervjuade i 
samma miljö. Ordet validitet kan man förklara med ordet giltighet. Det är viktigt att 
instrumentet eller frågan mäter det den är avsedd att mäta. För att försäkra oss om detta vad 
gäller vårt eget arbete så genomförde vi två pilotintervjuer för att undersöka om våra frågor 
besvarar det som de är tänkta att besvara. 21

3.3 Databearbetning / Dataanalys 
 
Efter att vi genomfört alla intervjuer transkriberade vi dom med hjälp av diktafon. Detta var 
ett tidskrävande moment men viktigt för själva resultatet, till exempel som underlag för 
analysen.  

3.4 Etiska överväganden 
 
Vi anser att det är viktigt att garantera respondenternas anonymitet och konfidentialitet. Just i 
vårt fall kände vi att det var möjligt att garantera detta men så är inte alltid fallet. 22 Vid 
intervjutillfället använde vi oss av en bandspelare för databearbetningssyfte. Namn, kön eller 
ålder nämns överhuvudtaget inte i resultatet eller under intervjun. Vidare så informerade vi 
respondenterna om att intervjuerna inte skulle publiceras. För oss var det viktigt att få deras 
informerande samtycke till att medverka i vår undersökning. Vi gav dom chansen att tacka nej 
till att medverka vid intervjutillfället om dom inte kände sig bekväma med villkoren. 
Eftersom informerat samtycke innebär att respondenterna medverkar frivilligt så kändes det 
extra viktigt att förtydliga detta.23 För att citera Margot Ely; ”Det är viktigt att etiska 
överväganden ligger invävda på varje stadium av den kvalitativa forskningens process.”24

                                                 
21 Jan Trost. Kvalitativa intervjuer.(Lund: Studentlitteratur), 1997 
22 Häger. Intervjuteknik. 224-225 
23 Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun.107 
24Margot, Ely . Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken – cirklar inom cirklar.  
(Lund: Studentlitteratur, 1993), 198 
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3.5 Förförståelse 
 
Till vår förförståelse hör att vi är medvetna om att olika typ av organisationsformer skapar 
olika typ av förutsättningar för både de anställda och ledningen. Detta kan medverka till att vi 
tror oss ha en bild av hur vi tror att saker och ting skall fungera samt hur vi tror att 
respondenterna påverkas av sin organisatoriska miljö. I en hierarkisk organisation finns en 
tydligare struktur för ledarskap. Nivåerna är betydligt fler. Det finns sällan en chef, utan flera 
underchefer. Detta gör att beslut inte alltid fattas av chefen närmast arbetarna, utan av en chef 
ännu högre upp i hierarkin. I en platt organisation finns ingen hierarkisk struktur. Oftast finns 
det bara en chef för varje verksamhet vilket gör att besluten inte går genom alla nivåer innan 
det når den anställde. Så det finns alltså tydliga skillnader mellan dessa olika 
organisationsformer.  
 
Inom exempelvis IT-företaget finns ett vinstintresse vilket också påverkar ledarskapet. Inom 
kommunen finns inget vinstintresse även om man självklart har ekonomiska mål att arbeta 
efter som inom alla företag. Dock tror vi att detta skapar vissa skillnader och det är vi 
medvetna om under arbetets gång.   
 
I den mån det går så har vi försökt nollställa oss inför hela undersökningsprocessen. Dock har 
vi vissa erfarenheter och viss förkunskap som givetvis färgar oss och detta är vi väl medvetna 
om. 
 

3.6 Metodproblem 
 
Tidsbristen är alltid ett problem vid en sådan här undersökning. En annan svårighet var att 
hitta organisationer som var villiga att avsätta tid för intervjuerna. Detta gjorde att arbetets 
startprocess drog ut på tiden vilket medförde att vi fick mindre tid till andra delar av arbetet 
än vad vi hade önskat från början.  
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4. Teori 
Vi har valt att dela upp vår teori i en klassisk teoridel med Max Weber och Anthony Giddens 
samt en del med lite nyare managementlitteratur. Detta för att vi fann en mängd intressant 
litteratur som vi också vill lyfta fram. Weber är känd för sina olika teorier och definitioner av 
ledarskap och detta finner vi relevant för vårt arbete. Giddens är känd för sin teori om tillit. Vi 
finner även detta intressant och högst relevant för vårt syfte. Vi ämnar att koppla vår teori till 
det resultat vi får fram under arbetets gång. 
 
Weber - Auktoritet och legitimitet 
 
Auktoritet skall enligt Webers definition betyda sannolikheten för att specifika order blir 
åtlydda av en viss grupp människor. Vidare definierar Weber makt som ”sannolikheten att få 
igenom sin egen vilja i en social relation, trots motstånd, oavsett vad detta beror på” I ett 
auktoritetsförhållande hittar du alltid en viss disciplin. Denna kan dock grundas på helt olika 
motiv. Dessa motiv kan variera mellan känslomässiga band, materiella intressen, ren vana 
eller ibland helt osjälviska motiv. Dessa motiv är i stor utsträckning avgörande för 
auktoritetstypen.25

 
 
Weber - Rationellt ledarskap (även kallad legal auktoritet) 
 
Denna typ av ledarskap förutsätter vissa saker: 
 
Bland annat att regler fastställs genom överenskommelse eller åläggande. Tanken är att dessa 
regler blir efterlevda, i alla fall av organisationens medlemmar.  
Att varje rättsystem enligt sin natur består av ett sammanhängande system av abstrakta regler, 
vilka vanligtvis har fastställts avsiktligt, att rättskipningen består i tillämpning av dessa regler 
på enskilda fall, att administrationen innebär det rationella tillvaratagandet av de intressen 
som specificeras av organisationens ordning inom de gränser som sätts av rättsreglerna och 
med tillämpning av principer som kan formuleras generellt och som står i överenskommelse 
med, eller i varje fall inte strider mot, organisationens ordning.  
Den typiska legala auktoritetspersonen är chefen eller den ”överordnade” Samtidigt som han 
följer den ”opersonliga ordningen” så fattar han beslut och delar ut anvisningar. 
Att man rättar sig efter auktoriteten i egenskap av medlem i organisationen. Man följer lagen 
helt enkelt.  
Man lyder inte auktoritetsinnehaven i egenskap av individ utan att man lyder den opersonliga 
ordningen. 26

 
Weber - Traditionellt ledarskap 
 
Definieras genom att man får sin legitimitet på grund av gamla normer och maktförhållanden 
som anses okränkbara. En ledare utses enligt gamla traditionella regler och de blir åtlydda på 
grund av deras traditionella status. Auktoritetsförhållandet baseras i stor utsträckning på 
personlig lojalitet. Lydnaden gäller inte fastställda regler utan ledaren sitter i en 
auktoritetsposition med rätten att fatta egna beslut. Makten blir legitim främst på grund av två 
saker: 

                                                 
25 Max, Weber. Ekonomi och samhälle, förståelsesociologins grunder. (Lund: Grahns boktryckeri, 1983), 144-147 
26 Ibid. 146-148 
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Delvis på grund av traditionen direkt bestämmer befallningarnas innehåll, vilket anses giltigt 
inom vissa gränser, vilka inte kan överskridas utan att auktoritetspersonens traditionella status 
hotas. 
Delvis på grund av auktoritetspersonens fria avgörande inom det spelrum som traditionen 
anvisar åt honom. Denna traditionella rättighet vilar i första hand på det förhållandet att 
lydnad på grund av personlig lojalitet i princip är utan gränser. 
 
Weber - Karismatiskt ledarskap 
 
Weber skriver mycket om det karismatiska ledarskapet. Termen ”karisma” skall beteckna en 
exceptionell kvalitet hos en person för vars skull personen anses utrustad med övernaturliga, 
övermänskliga eller åtminstone speciellt ovanliga krafter eller egenskaper. Dessa är sådana att 
de inte är tillgängliga för vanliga människor utan personen betraktas som av gudomligt 
ursprung eller som ett ideal och därmed som ”ledare”. 27

 
Till skillnad från den byråkratiska ordningens ”utnämnda” ledare så grundar sig den 
karismatiska (och även den patriarkala makten) på personlig lojalitet mot och personlig 
auktoritet hos ”naturliga ledare”. Förtroende för sin ledare är alltså en förutsättning för denna 
styrelseform. Bäraren av karisma åtnjuter lojalitet och auktoritet i kraft av en mission som 
anses förkroppsligad i hans person. Spännande är att den formen av styrning i alla tider har 
vänt upp och ner på all värdehierarki och omkullkastat lagar, seder och traditioner. Ett av de 
mest grundläggande problemen vad gäller karismatiskt ledarskap är att utse en efterträdare. 
En karismatisk ledare baserar inte sin position på ”anställning” i samma mening som andra 
ämbetsmän. 28  
 
 
Tillit - Anthony Giddens 
 
Ordet ”tillit” eller ”tilltro” (översatt av ordet ”trust”) förekommer i vårt dagliga tal. Om 
exempelvis en människa litar på att någon annan person ska klara av sin givna uppgift, 
hoppas inte bara att denne ska klara av uppgiften, utan betvivlar inte att personen ifråga klarar 
av den. Med andra ord finns en attityd av tillförsikt och pålitlighet som återkommer i mer 
betydelsefulla sammanhang. 
 
Tittar man i Oxford English Dictionary lyder definitionen av ”trust” översatt: ”Förtroende 
eller förlitan på att någon eller något har en viss egenskap eller attribut eller att ett 
påstående är sant”. ”Förtroende” har enligt Giddens med förtröstan att göra. Han menar att 
förtroende och tillit är nära förbundna, men gör en åtskillnad mellan de båda.  
 
Skillnaden mellan tillit och förtroende  
 
Tillit bör ses i sin relation till risk. Begrepp risk dök upp tillsammans med insikten om att 
oförutsedda resultat kan vara en följd av våra egna handlingar och beslut, snarare än Guds 
outgrundliga avsikter. Med detta menas att förr i tiden kunde man skylla på Gud när något 
gick snett, när det egentligen var ens egna riskabla handlingar som var orsaken. Tillit 
förutsätter att man är medveten om de riskabla omständigheter som finns, medan förtroende 
inte gör det. När tillit föreligger är en individ mer medveten om olika alternativ när han 
bestämmer sig för en viss handlingsväg. Köper man en begagnad bil istället för en ny riskerar 
                                                 
27  Ibid., 166-169 
28Max, Weber. Ekonomi och samhälle, förståelsesociologins grunder. (Lund:  Grahns boktryckeri, 1987),193-224 
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man att få en skrothög på halsen. För att undvika detta sätter köparen tillit till försäljaren eller 
till bilfirmans rykte. 
 
Förtroende avser en inställning där man mer eller mindre tar för givet att välbekanta ting 
kommer att förbli stabila. Det vill säga att saker man känner till kommer kontinuerligt förbli 
saker man känner till. En individ som inte överväger olika alternativ befinner sig i en situation 
präglad av förtroende, medan den som inser att det finns olika alternativ och försöker bemöta 
de risker han ser framför sig vill känna tillit. 
 
Sammanfattningsvis: 
 
Distinktionen mellan tillit och förtroende bygger på möjligheten om att bli besviken påverkas 
av ens eget tidigare beteende eller inte. I en situation präglad av förtroende reagerar en 
människa som blir besviken med att lägga skuld på andra men under omständigheter som 
inbegriper tillit måste hon delvis själv ta på sig skulden och därmed ångra att hon satt sin tillit 
till någon eller något.  
 
En sammanställning av Giddens definition vad gäller tillit och förtroende: 
  
För att tydliggöra begreppet tillit har Giddens gjort en sammanställning där han går igenom 
begreppet, och beledsagande begrepp. Han behandlar de olika momenten i tio punkter, vilka 
inbegriper en definition av tillit och en rad därmed sammanhängande iakttagelser. 
 
Tillit har med frånvaro i tid och rum att göra. Man behöver inte känna tillit till en människa 
vars handlingar är ständigt synliga och vars tankeprocesser är genomskinliga. Likaså behöver 
man inte känna tillit till ett system vars funktionssätt är fullständigt känt och förstått. Det 
grundläggande villkoret för tillit är inte brist på makt utan brist på fullständig information. 
 
Vad gäller tillit till mänskliga aktörer inbegriper antagandet om pålitlighet, det vill säga att 
individen i fråga kan tillskrivas exempelvis heder eller kärlek. 
 
Tillit är inte det samma som förtröstan. Detta kan gälla om en persons eller ett systems 
pålitlighet eller tillförlitlighet. Tillit är det som en sådan förtröstan ger upphov till. Tillit är 
med andra ord länken mellan förtröstan och förtroende. All tillit är i viss mening blind tillit. 
 
Man kan tala om tillit till expertsystem eller symboliska medel, men en sådan tillit vilar på 
förtröstan om att vissa principer man är okunnig om, är korrekta, inte på förtröstan om att 
vissa andra människor har goda avsikter. 
 
Tillit kan definieras som förtroende för en person eller ett systems pålitlighet med hänsyn till 
en given mängd händelser, eller resultat av händelser, där detta förtroende uttrycker en viss 
förtröstan om personens redlighet eller kärlek. 
 
Under modernitetens förutsättningar förekommer tillit i sammanhang präglade av en allmän 
medvetenhet om att mänsklig verksamhet är socialt skapad snarare än en följd av gudomligt 
inflytande.  
 
Risk och fara står i ett nära förhållande till varandra, men är inte detsamma. Däremot 
förutsätter risk fara. En person som riskerar något utsätter sig för fara, där fara innebär ett hot 
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mot den önskade utgången. Individer kan givetvis även gå in i situationer utan att vara 
medvetna om vilka faror de utsätter sig för. 
 
Risk och tillit är sammanflätade med varandra. Normalt sett tjänar tilliten till att minimera de 
faror som vissa typer av verksamheter är utsatta för. Det finns nästan alltid en balans mellan 
tillit och riskkalkylering. Att resa med flyg kan exempelvis verka vara en farlig sysselsättning 
då flygplan tycks trotsa gravitationslagen. Från flygbolagens sida bemöter man detta med att 
visa på statistik som tyder på de låga riskerna förbundna med flygresor. 
 
Risk är inte bara en fråga om individuellt handlande. Det finns så kallade ”riskmiljöer” som 
kollektivt påverkar stora grupper av individer. Exempel på detta kan vara en ekologisk 
ödeläggelse eller ett kärnvapenkrig som potentiellt kan påverka oss alla. ”Säkerhet” kan 
definieras som en situation i vilken en viss bestämd mängd faror har minimerats eller 
motverkats. Upplevelsen av säkerhet bygger vanligen på en balans mellan tillit och acceptabel 
risk. 
 
 
De tidigare punkterna säger ingenting om vad som utgör motsatsen till tillit eller tilltro- det är 
inte misstro. Punkterna har heller inte så mycket att säga om de betingelser, eller 
förutsättningar, under vilka tillit skapas eller försvinner.29

 
Managementteori 
 
Som vi tidigare nämnt vill vi lyfta fram lite nyare forskning vad gäller främst ledarskap men 
även tillit och förtroende. Detta är alltså vår managementteori. Denna teori kommer vi även 
använda i vår resultatdel, då genom återkoppling. 
 
Organisationsstrukturer 
 
I vår undersökning jämför vi två olika typ av företag. Dels en organisation inom det 
kommunala med en mer hierarkisk organisationsstruktur och dels ett privatägt företag med en 
mer platt organisationsstruktur. På senare år har det förts en debatt om de negativa sidorna av 
hierarkisk organisationsstruktur och dessa har uppmärksammats betydligt mycket mer än 
tidigare.30 Svårigheterna med kommunikation mellan ledning och arbetare har 
uppmärksammats, dock tycks det vara svårt att få till en förändring av detta. Fältström väljer 
att citera Pehr G Gyllenhammar i sin bok Organisation, Arbetsformer och Ledarskap. 
 
”Det stora flertalet måste likväl arbeta inom något slag av system som innebär restriktioner 
och begränsningar - beroende på systemet, arbetets art eller arbetsuppläggningen. Det är svårt 
att nå fram till en rimlig avvägning mellan inviduell handlingsfrihet och organisation –
styrning.”31

 
Ett antagande för fortsättningen blir således att formell organisation krävs, i varje fall i de 
större och medelstora verksamhetsområdena.  
 

                                                 
29 Giddens. Modernitetens följder, 36-41 
30 Eric, Fältström, Organisation Arbetsformer Ledarskap.( Malmö: Liber Läromedel, 1976), 74 
31 Ibid., 74 
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Fältström talar vidare om ämnet i sin bok där han skriver om svårigheter i större företag med 
många anställda.  
 
”I företag eller verksamheter där antalet anställda är cirka femtio eller mindre bör inte 
organisationsstrukturen skapa några större problem”32

 
Detta anser han beror på att kontaktvägarna mellan människorna i företaget är så korta så att 
de organisatoriska relationerna bör kunna avklaras genom snabba närkontakter. Detta anges 
som en styrka för mindre företag. Med andra ord så är alla processer betydligt kortare. 
Information levereras direkt och kommunikation fungerar således optimalt. I en hierarkisk 
organisation färdas information oftast i flertalet led innan den når mottagaren och den direkta 
kontakten och kommunikationen saknas. Detta skapar motsättningar, missförstånd och 
problem som annars skulle ha utagerats relativt fort. Detsamma gäller självklart för ledaren 
eller chefen. Det är med andra ord viktigt med en närvarande chef (ett närvarande ledarskap) 
En frånvarande ledare kan medföra att organisationen bryts ner på sikt. 33

 
Slutligen presenterar Fältström tre punkter för att öka förståelsen, motivationen och trivseln 
hos de anställda. 
 
Varje företag bör ha en idé eller en filosofi bakom sitt organisationssystem. Detta bör öka 
arbetsmotivationen då de anställda lättare kan orientera sig i sin arbetsmiljö. 
En organisation bör vara enkel och begriplig för dem som berörs av den. Alla anställda bör 
förstå, acceptera och arbeta efter de dispositioner och relationer som direkt rör dem. 
Motstridigheten mellan det strikt tekniskt organisatoriska och det som rör individen och 
gruppen självförverkligande i organisationen. En kombination av båda synsätten är att 
föredra.34  
 
 
Tydligt ledarskap och kommunikation 
 
När man funderar över vad som utmärker en bra ledare kan man säkert enas om många 
viktiga egenskaper. En av dessa bör rimligen vara kommunikation. I boken Utveckla 
ledarskapet och organisationen gör Jirby intervju på företaget Findus i Bjuv. Författaren 
intervjuar både arbetsledare och anställda och alla vittnar om en god stämning på företaget 
idag. För några år sedan var situationen annorlunda. Avsaknaden av rätt utbildning i 
kombination med avsaknaden av kommunikation skapade stora problem mellan arbetsledarna 
och anställda. Det var ett glapp i kommunikationen från företagets ledning ner till 
arbetsledarna vilket i sin tur skapade problem mellan arbetsledarna och arbetstagarna. De 
anställda säger själva att alla skyllde ifrån sig och istället för att leta lösningar på problem så 
letade man syndabockar. 
 
Något var tvunget att hända. En kritisk analys genomfördes och den gav viktigt information. 
Det visade sig att arbetsledarna inte kände sig säkra i sina chefsroller. Något man valde att 
satsa på var utbildning. Detta för att kunna definiera alla chefsroller på ett tydligt sätt. De 
högre cheferna utbildar arbetsledarna vilket också skapar en mer personlig relation bägge 
parter emellan. Idag har femtiofem av sjuttiofem arbetsledare genomgått en chefsutbildning 
                                                 
32 Ibid., 75 
33 Otto F Kernberg. Ideology, Conflict, and Leadership in Groups and Organizations. (London: Yale University 
Press), 1998, 148-149- 
34 Fältström, Organisation Arbetsformer Ledarskap, 76 
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som sätter företaget i fokus. Stämningen är idag helt annorlunda. Kommunikation fungerar 
mellan alla chefer på olika nivåer, ändå ner till de anställda. Dessutom finns det idag en 
aspirantutbildning vilket gör att fler kan utbilda sig till arbetsledare.35

 
Slutsatsen man får här är vikten av kommunikation och ett tydligt ledarskap. 
 
Ledarskap 
 
Ledarskap är en relation. Om vi betraktar en enskild individ, är det inte meningsfullt att prata 
om att det finns eller uppstår ett ledarskap. Ledarskap är något som med logisk nödvändighet 
kräver ett system med minst två individer som samspelar eller påverkar varandra.36 Max 
DePree har skrivit en artikel som heter ”What is leadership?” där han definierar vad ledarskap 
är samt vad en ledares eller chefs roll faktiskt är. Han inleder artikeln med att säga att en 
ledares första ansvar är att definiera verkligheten. Det sista är att tacka för sig. Mellan de 
händelserna måste ledaren bli en tjänare och en gäldenär.  DePree menar att det inte är lätt att 
förklara ledarskap, och skriver att en vän till honom karaktäriserar ledare kortfattat på 
följande sätt: ”Ledare påtvingar inte smärta, de bär den.” DePree säger att målet med 
ledarskapstanken inte är att producera stora, karismatiska eller välkända ledare. Tecken på 
utmärkt ledarskap finns bland efterföljarna eller de ledda. Når de sin fulla potential? Lär de 
sig? Betjänar de? Når de det önskade resultatet? Ändrar de sig med värdighet? Hur hanterar 
de konflikter?  DePree vill få oss att tänka på en ledare på samma sätt som Lukas i Bibeln 
beskriver en ledare ”en som tjänar”. Robert Greenleaf har skrivit en bok om detta tankesätt 
som heter ”Servent Leadership” (Se artikel, Joseph och Winston”A correlation of servant 
leadership, leader trust, and organizational trust”) 
 
Vad är då ledare ansvariga för? Förutom att vara ansvariga inför sin organisation är de 
ansvariga för de människor de leder inom organisationen. DePree skriver att människor är 
hjärtat och själen för allt som räknas. Utan människor skulle ledare aldrig behövas. Med 
ledarskap kommer många skyldigheter. Man har både omedelbara uppgifter men även 
uppgifter som gäller framtiden.  Ledare är även ansvariga för framtida ledarskap. De behöver 
identifiera, framkalla, och uppfostra framtida ledare. Ledare ska även ge människor utrymme 
för frihet – frihet i den mening att använda och utveckla sina gåvor och talanger. Han menar 
att man behöver ge varandra friheten att växa, och att vara sig själva. Han avslutar och 
sammanfattar sin artikel med att skriva:  
 
”Att vara en ledare betyder, speciellt, att ha möjligheten att göra en meningsfull skillnad i 
livet för de som låter ledare att leda”37

 
I en annan artikel, även den kallad, ”What is leadership?” skriven av Sandra Mott ställer hon 
frågorna: Vad är ledarskap? Och vem är en ledare? Hon skriver att allt för ofta är ledarskap 
likställt med en position, såsom en chef, en föreståndare, eller en direktör. Men bara för att 
man innehar någon av dessa roller innebär inte detta automatiskt att man är en ledare. Men 
vad är det då för kvalitéer en ledare ska inneha? Mott menar att några huvudsakliga kvalitéer 
                                                 
35 Sven, Jirby, Sven. Utveckla ledarskapet och  
organisationen. (Falköping: Operativt Ledarskap AB, 1990), 79 
 
36 Christian Lima, Kommunikation, Organisation, Ledarskap.( Malmö: Liber, 2007), 124 
37 Max DePree. What is leadership. Strategy & Leadership. Volume 18,number 4, pp 14-41 
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för en ledare är: En ledare måste vara en visionär – kunna se helheten och vara villig att 
förändra saker och ting. Och kanske än mer viktigt uppmuntra till att förändra saker och ting. 
En ledare ska förbättra sitt yrke. Detta genom att utveckla strategier för att utbilda nya 
arbetare, och underlätta för dem som vill avancera inom sitt område. En ledare ska vara villig 
att utmana både sig själv och andra att sätta en hög standard, och samtidigt att uppmuntra, 
stötta och belöna de som jobbar med honom eller henne. Hon vet att det finns många fler 
kvalitéer en ledare bör inneha men dessa är de hon speciellt tänker på. En ledare måste känna 
till sina egna kunskaper och starka sidor så att de kan delegera lämpligt för att skapa en 
sammanhängande miljö. 
 
Mer ledarskap 
 
För att bli en bra ledare menar Mott att självmedvetande är viktigt. Självmedvetande medför 
att man kan ta fram det bästa hos, både sig själv, men även hos andra. Hon menar att det är 
viktigt att alla i en organisation ser sig själva som ledare i den rollen de innehar. Är man till 
exempel en sjuksköterska ska man se sig själv som ledare i den rollen. Det viktiga är att alla 
medlemmar i organisationen får utveckla sina ledaregenskaper och använda dem just i 
organisationen. Det är viktigt att ledningen i ett företag ger personalen utrymme att finslipa 
deras talanger och gåvor. Det yttersta målet är att ”producera våra egna” för framtida 
ledarskapsroller inom organisationen. 
 
Mott hänvisar till vad Donna Siers skrev 1979 i ”Lessons on leadership:” ”Om du ska ta 
ansvaret, se till att ta auktoriteten också; men om du inte har auktoritet, ta då heller inget 
ansvar”. Utan auktoritet kan man inte göra mycket åt saker som inte fungerar. En del av att 
vara just ledare innebär att veta vilka gränser som finns och att inte lova saker man inte vet att 
man kan hålla. 
 
En ledare kommer alltid att synas och därför också alltid att vara någons villebråd. Ledare 
måste vara synliga, att vara en ledare innebär att ta initiativ, att vara kreativ och att ha ett 
syfte. Det innebär inte att vara allas vän. Ledarskap är en utmaning och en möjlighet. Det kan 
vara spännande och uppfyllande men det krävs mycket jobb och förberedelser.38

 
 
Vikten av förtroende för ledarskap 
 
En annan artikel skriven av Burke, Sims, Lazzara och Salas diskuterar ämnet förtroende för 
ledarskapet och vikten av medarbetares förtroende för sina ledare. De menar att ledare har en 
avgörande roll för effektiviteten på alla plan som existerar i en hel organisation. En 
huvudkomponent i en ledares förmåga att vara effektiv i en sådan miljö är att medarbetare och 
underordnade har förtroende för, eller tillit till sin ledare. De skriver att det inte är förvånande 
att forskare är intresserade av att identifiera de mekanismer, vilka genom förtroende byggs. 
Men lika intressant är även vilka faktorer som blockerar förtroendeskapandet. 
Historiskt sett har folk varit villiga att nå nästan ouppnåeliga mål, och även gjort stora 
uppoffringar för sina ledare. Både på gott och ont har militära och politiska ledare såsom 
Alexander den store, Hitler och även George W Bush, fångat människors hjärtan och sinnen 
och pliktfullt fört dem in de mest våldsamma kamper för att nå sina ultimata mål. Även inom 
sporter har de mest respekterade tränarna kunnat ta sig an förlorande lag, engagera spelarna 
och i slutändan blivit de mest framgångsrika teamen i USA:s historia. Frågan som följer blir 

                                                 
38 Mott Sandra. What is leadership?. Journal of Pediatric Nursing. Volume 21, number 6, 2006, pp 67-71 
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således: vad är den bakomliggande faktorn till att dessa ledare kunde leda sitt folk på planen - 
vare sig det handlade om att spela eller kriga? 
 
Burke och Sims med flera menar att ledarna steg för steg samlade på sig förtroende från sitt 
folk, oavsett vad målet var. På samma sätt, fast med motsatt effekt, blir resultatet katastrofalt 
när förtroendet för en ledare avtar eller bryts ner.39

 
Delegerat Ledarskap - Alignment 
 
I boken ”Det totalfokuserade Företaget”, eller som dess originaltitel är ”The Power of 
Alignment”, skriver George Labovitz och Victor Rosansky om vikten av delegerat ledarskap. 
Målet är att uppnå ”Alignment”. De menar att man inte kan uppnå alignment utan ledning 
eller ledarskap. 
 
De flesta människor förknippar begreppet ledarskap med en liten grupp människor i toppen av 
ett företags hierarki. Oftast brukar dessa vara en VD och hans närmaste team, bestående av 
högre chefer. Labovitz och Rosansky skriver att ”en stark ledning alltid är viktig men räcker 
inte för att ett företag skall fungera bra på sikt”. Det måste finnas ledarskap på alla nivåer – ett 
ledarskap de kallar ”delegerat” ledarskap. Detta inbegriper närvaron av ett dugligt ledarskap 
inom alla enheter och på alla nivåer av en organisation. Delegerat ledarskap kan alltså även 
finnas längst ner i hierarkin inom ett företag eller en organisation, det vill säga bland de män 
och kvinnor som både förväntas ta egna initiativ och som vet vad som bör göras. På den nivån 
medför det att medarbetares agerande är i alignment med företagets övergripande mål. En del 
företag inser att den typen av ledarskap kan ge dem en fördel jämfört med konkurrenterna. 40

 
Det militära 
 
När Labovitz och Rosansky började fundera över begreppet ledarskap insåg de att de hade 
mycket att hämta från militären, vilken har en lång erfarenhet av att leda. Det mest påfallande 
med militäriska organisationer är att dess ledare utför sina uppgifter i två väldigt olika 
situationer: i fredstider och i krig. Människorna, traditionerna och de hierarkiska strukturerna 
är desamma i båda fallen, det som skiljer sig markant åt är sättet människorna beter sig på. 
 
I fredstider ägnar man sig mycket åt träning men även av rutinsysslor såsom rengöring av 
utrustning och så vidare. Man följer regelboken och fäster stor vikt vid standardprocesser och 
väldigt lite utrymme lämnas för soldaters egna initiativ. Hierarki och rangordning förstärks 
och betonas på olika sätt. Här är det vanligt att soldater – särskilt i de lägre graderna – blir 
uttråkade och klagar. De försöker även smita undan sin tjänstgöring och strävar efter 
individuella fördelar. 
 
När samma förband och soldater hamnar i en stridssituation sker en snabb och total 
förändring. Militär ”formalism” är det som offras först. Hierarki fortsätter att existera på 
papperet men ersätts här snabbt med ett så kallat organiskt beteende. Individerna glömmer 
sina meningsskiljaktigheter och svetsas samman kring ett övergripande mål. Individer 
upptäcker att de kan göra saker de aldrig har gjort förut. Plötsligt blir alla ledare. Befäl över 
                                                 
39 Burke Shawn C, Dana E Sims, Elisabeth H Lazzara och Eduardo Salas. Trust in leadership: A multi – level 
review and  integration. The Leadership Quarterly. Volume 18, 2007, 606-632 
40 George, Labovitz,  och Victor, Rosansky. Det totalfokuserade företaget. (Falun: Svenska Förlaget 1998), 
 175-176 
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små förband – kaptener och löjtnanter och sergeanter - befinner sig nu i situationer där de 
måste tänka och agera självständigt. Genom sin träning och förståelse av sitt uppdrag vet de 
vad de skall göra och hur detta skall göras. De är förberedda att tänka och handla.41

 
Alignment 
 
Företag som har uppnått alignment verkar ofta i en stridsliknande miljö som präglas av hård 
konkurrens och snabba förändringar, en miljö där ingen vet vad framtiden bär med sig. Dessa 
företag har hierarkier men låter sig inte styras av dessa. Dess medarbetare tycks vara verkligt 
entusiastiska över vad de gör. 
 
Företag som saknar alignment fungerar som arméer i fredstid enligt Labovitz och Rosansky. 
De saknar uppställda mål att samlas och enas kring. Medarbetare i dessa organisationer 
tvingas följa regler till punkt och pricka, och är ofta oengagerade och uttråkade. Starkt 
ledarskap existerar här endast högst upp i hierarkin. På övriga nivåer ersätts detta av rutin. 
 
När Labovitz och Rosansky frågar chefer med militär bakgrund om de helst vill jobba i 
företag som arbetar som ett förband i krigstid eller ett i fredstid blir svaret utan undantag:  
”som ett stridsförberett förband” De frågade varför och de vanligaste svaren blev: 
 
”Vi hade ett klart definierat mål” Detta var ofta tydligare på de lägre nivåerna i hierarkin än 
hos de högsta cheferna. 
”Det fanns ett starkt engagemang för gruppen och lojalitet mellan individerna” Ett stridande 
förband är som en klocka – alla delarna måste fungera. Man skapar beroende individer 
emellan. För vissa fanns det något som är värre än döden – att svika sitt team. 
”Det fanns mer ledarskap och mindre gradsjuka inom stridande förband” Den hierarkiska 
indelningen betonades mindre, eftersom alla satt i samma båt. 
”Kommunikation i båda riktningarna var mycket vanligare” Här flödar kommunikationen 
fram och tillbaka mellan de olika nivåerna inom stridande förband. De enskilda soldaterna 
förstod strategin och den enskilda roll de spelade. 
 
Sammanfattningsvis ställer Labovitz och Rosansky frågan hur man kan få ett företag att 
fungera med samma grad av engagemang och dynamiska målmedvetenhet. Svaret är 
Ledarskap. Ledaren – antingen det rör sig om en VD eller en förman – kan göra detta genom: 
 
 
Se till att medarbetarna hela tiden är medvetna om att de verkar i en fientlig miljö. De måste 
få en förståelse av vad som står på spel. 
Lära medarbetare att se helheten. Vi kan inte räkna med att medarbetare fattar rätt beslut och 
agerar på rätt sätt om de inte har en helhetssyn på verksamheten. 
Se till att medarbetarna alltid sätter företagets huvudmål i främsta rummet – och inte något 
begränsat avdelningsmål. 
Belöna och visa uppskattning för medarbetare som inriktade på huvudmålet i sitt arbete.  
Utnyttja utvärderingsprocessen för att styra medarbetarnas beteende i rätt riktning. De 
kriterier som ställs upp vid utvärderingar styr medarbetarnas framtida beteende. 
Skapa möjligheter för medarbetarna att lära känna varandra. Människor samarbetar bättre 
om de känner och förstår varandra. 
 

                                                 
41 Labovitz och Rosansky. Det totalfokuserade företaget, 176-177 
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Labovitz och Rosansky menar att delegerat ledarskap är en förutsättning för alignment. Med 
andra ord är ledarskap i toppen och på de lägre nivåerna av ett företag nödvändigt för att 
företagsorganisationen ska både uppnå och bevara alignment.42

 
 

                                                 
42 Labovitz och Rosansky. Det totalfokuserade företaget, 177-178 
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5. Resultat 
 
Vi väljer att presentera vårt resultat enligt våra teman. Dessa teman har vi utformat efter fyra 
huvudkategorier som vi fann intressanta och relevanta med tanke på syfte och frågeställning. 
Vi hade en lista med tänkbara teman och därefter valde vi ut de vi kände passade bäst in. Vi 
anser exempelvis att kommunikation ingår i temat kompetens då det handlar om chefens 
färdigheter. Teman är på så sätt inte renodlade utan breda men vi känner att dom är relevanta 
och passar bra in i studien.  
 
Personegenskaper 
 
När vi pratar om personegenskaper så syftar vi på frågorna om hur en bra chef ska vara. 
Därefter undrar vi vad som karaktäriserar en mindre bra chef.  
 
De huvudsakliga gemensamma önskvärda personegenskaper som vi fann är tillgänglighet och 
engagemang. Detta är alltså utmärkande för båda personalgrupperna. Respondenterna tycker 
det är viktigt att kunna få tag på chefen när man har frågor eller behöver ventilera eventuella 
problem eller dylikt. För att citera en anställd på kommundelskontoret, som sa följande;  
 
”Det är viktigt att en chef är närvarande, dels att man kan prata med honom och dels en mental närvaro på så sätt 
att han vet vad de anställda jobbar med” 
 
Om chefen inte kan vara på plats är det viktigt att kunna nå han eller hon på telefon eller mail. 
Det finns en förståelse för att chefen kan vara upptagen och därmed inte anträffbar men det 
finns samtidigt en önskan om att han eller hon ringer upp eller mailar tillbaks så fort tillfälle 
ges.  
 
Samtliga respondenter tycker att det är viktigt med en engagerad chef som motiverar sin 
personal. Vi fann en tydlig koppling mellan engagemang och motivation. En chef som är 
engagerad i sin personalgrupp är oftast en motiverande chef enligt respondenterna. 
Definitionen av engagemang som vi fick, var att det är en chef som är intresserad av sin 
personal både på ett arbetsmässigt men även till viss del- på ett personligt plan. (exempelvis 
frågar hur familjen mår eller diskuterar ett fritidsintresse) Respondenterna beskrev det som en 
chef som ger ”det lilla extra”. Definitionen av motivation som vi fick är en chef som är 
uppmuntrande, drivande och stöttande.  
 
De huvudsakliga skillnaderna som vi fann är att de anställda på kommundelskontoret har 
önskemål om en chef som är lyhörd och lyssnar på dom. Vidare vill dom ha en chef som är 
tydlig med att delegera uppgifter till sin personal. Detta tycker dom signalerar att chefen har 
tillit till deras kompetens.  
 
På IT - företaget har man lite andra egenskaper som man anser önskvärda. De anställda vill ha 
tydlig information vad gäller arbetssysslor och deadlines på kunduppdrag. De önskar en 
tydlighet hos ledaren med konsekvent information. (att beslut inte ändras från dag till dag) 
Som en anställd på IT- företaget uttrycker sig;  
 
”Inkonsekvens skapar onödig oro i gruppen, därför är det viktigt att ge tydlig information” 
 
Slutligen vill dom ha en chef som är ödmjuk fast samtidigt tydlig och konsekvent.  
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På frågan hur en chef inte ska vara så fann vi ett par gemensamma egenskaper hos de bägge 
företagen. Ingen av personalgrupperna vill ha en chef som inte är närvarande. (med ordet 
närvaro syftar dom på både psykisk närvaro och fysisk närvaro) Med fysisk närvaro menar 
dom en chef som är på plats i ren kroppslig bemärkelse. Fastän man är på plats rent kroppsligt 
så kan man vara frånvarande i tankarna. Våra respondenter benämner detta som psykisk 
frånvaro (eller psykisk närvaro när chefen är där både kroppsligt samt i tankarna.) 
 
En annan  icke önskvärd egenskap är maktmissbruk som skapar en dålig stämning på arbetet. 
En bra chef använder sin makt på rätt sätt samtidigt som hon eller han är ödmjuk. 
Respondenterna beskriver då en chef som använder sin makt till att leda sina anställda, inte att 
uttnyttja sin ställning som chef genom att tillexempel nedvärdera sin anställda.  
På kommundelskontoret vill man inte ha en chef som struntar i att delegera arbetet mellan de 
anställda på ett tydligt sätt. Att delegera tyder på tillit hävdar dom och det är viktigt att känna 
just det. Det skapar också en tydlighet som är önskvärd. Vidare vill man inte ha en chef som 
är opålitlig. Det man pratar om i förtroende ska stanna parterna emellan. Även här betonas 
begreppet tillit. 
 
På IT – företaget vill man inte ha en chef som är en ”översittare” Detta ord definierar dom 
som en person som hela tiden vill hävda sitt chefsskap på ett negativt sätt. En respondent 
uttryckte det på följande sätt: 
 
 ”En person som upphöjer sig själv genom att trycka ner andra”  
 
Vidare vill man ha en chef som inte bara ser till företagets ekonomiska vinning utan ser till 
helheten, som omfattar så mycket mer. Med ”helheten” syftar respondenterna på arbetsmiljön, 
stämningen på arbetet,alltså inte enbart den ekonomiska delen.  Respondenterna hävdar att för 
mycket styrs av ekonomi idag och att ledningen baserar flertalet beslut på ekonomiska 
grunder.  
 
Kompetens 
 
Gemensamt för bägge personalgrupperna är att de anser att deras respektive chef är en bra 
ledare för de anställda. Vad som uppfattas positivt för bägge grupperna är att chefen känns 
personlig och är gärna ”ute” och socialiserar med de anställda och inte bara sitter inne på sitt 
kontor. Vidare upplevde så gott som alla respondenterna att respektive chef är stressad för det 
mesta men det finns dock en förståelse för detta.  
 
På kommundelskontoret är man nöjd med kommunikationen mellan chefen och de anställda. 
Trots att han är stressad tar han sig alltid tid att prata med sin personal.  
 
På IT-företaget är man nöjd med det fria arbetet och möjligheten till eget ansvar. De anställda 
upplever inte att chefen övervakar dom i den bemärkelsen, utan litar på att var och en sköter 
sitt jobb. En av de anställda på IT- företaget uttrycker det på följande sätt: 
 
”Jag upplever att chefen har fullt förtroende för att vi gör vårt jobb. Det finns ingen övervakning - ingen tydlig i 
alla fall. Man vill anstränga sig på grund av det.” 
 
Man hade dock önskat att chefen var mer fysiskt närvarande än vad han har möjlighet att vara 
men det finns en förståelse för detta då han har mycket att göra. Trots detta finns det alltså 
tillit till chefen. 
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Ingen av de anställda i någon av personalgrupperna ser sin ledare som ett föredöme. Dock ser 
flera stycken i båda personalgrupperna att chefen besitter flertalet bra egenskaper som man ser 
upp till. Värt att nämna är att flera stycken anser att ordet ”föredöme” är synonymt med ordet 
”idol” och anser att det är endast yngre personer som har föredömen. Detta tror vi kan bero på 
olika tolkningar av frågan.  
Alla respondenter känner en tilltro till sin chefs kompetens. De upplever att chefen har 
befogenhet att utföra sina sysslor och att han kommer från rätt bakgrund. Följande citat har 
yttrats av en anställd på kommundelskontoret; 
 
”Det är viktigt med rätt bakgrund. Han har bred kompetens och har jobbat ute i verksamheten, så han vet vad han 
pratar om. Det är inte bra med chefer som har fel bakgrund.” 
 
Just detta ansåg dom vara av stor vikt då detta skapar en förtroendegrund chef och anställda 
emellan. Man upplever att det finns en ödmjukhet och prestigelöshet hos bägge ledarna. Om 
dom själva behöver hjälp med någonting så tvekar dom inte att söka hjälp utifrån.  
 
På kommundelskontoret berättade personalen att deras chef sökt sig just till chefsposten. 
Platsen blev alltså inte tilldelad. Detta sågs som mycket positivt.  
 
På IT-företaget har man hög tilltro till sin chefs kompetens inom området. Motiveringen till 
detta var att han själv byggt upp företaget från grunden och således har satsat både tid och 
pengar i företaget.  
 
Konflikthantering 
 
Vad gäller konflikthantering finns det inga stora erfarenheter av just konflikter men samtliga 
respondenter tror inte att det skulle vara något problem ifall det uppstod en konflikt. De har 
full tilltro till chefens konfliktlösningsförmåga och känner inte att det är ett problem att vända 
sig till chefen med problem, konflikter eller dylikt. En anställd på kommundelskontoret väljer 
att uttrycka sig på följande sätt; 
 
”Min chef bemöter på ett bra sätt. Han är opartisk och en bra förmedlare. Man kan alltid gå till honom.” 
 
Några av respondenterna nämner att chefen är en person som ständigt vill förbättra 
arbetsklimatet. Båda personalgrupperna upplever sin respektive chef som opartisk och lyhörd. 
 
I båda grupper fann vi en mängd olika svar på frågan vem man väljer att ventilera problem 
med först. En del föredrar att gå till chefen medan andra väljer att prata med en arbetskamrat. 
Detta kan variera från situation till situation, beroende på hur stort eller litet problemet är. En 
del av respondenterna känner att chefen är stressad och vill inte besvära han med ”små” 
problem. Detta märkte vi tydligare hos IT- företaget än hos kommunen. En anställd säger 
följande; 
 
”Små problem försöker vi lösa själva. Större problem som gäller företaget, diskuterar jag med chefen. Han är 
ofta stressad och därför försöker vi lösa konflikterna själva om vi kan.” 
  
Dock går inte alla problem att lösa på egen hand, exempelvis mobbing och då är det viktigt att 
vända sig till chefen. Detta utryckte en av respondenterna på IT-företaget. 
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Samtliga respondenter upplever att respektive chef absolut skulle gå in och medla vid en 
konflikt och lösa den efter bästa förmåga. Ingen av respondenterna upplevde att chefen skulle 
ignorera en konflikt eller ha svårigheter med att ta tag i situationen.  
 
Engagemang 
 
Trots tidsbrist upplever samtliga respondenter att respektive chef visar engagemang för de 
anställda. Chefen försöker ta sig tid att konversera med sin personal både på ett yrkesmässigt 
och ett personligt plan. 
 
På kommundelskontoret uppskattar personalen att dom har en skojfrisk och glad chef. Även 
här upplevs tidsbristen som negativ. En anställd väljer att formulera sig på följande sätt; 
 
 
”Han visar engagemang i den mån han hinner. Han skulle nog vilja visa mer engagemang men hinner 
förmodligen inte” 
 
På IT-företaget upplever respondenterna generellt att dom har en chef som visar omtanke och 
intresse för deras fritidsintressen. Det enda som upplevs som negativt är tidsbristen.  
 
Vad gäller feedback så var samtliga överens om att de önskade sig mer feedback på 
arbetsinsatsen.  
 
På kommundelskontoret så har man utvecklingssamtal en gång om året då man bland annat 
får feedback på sin arbetsinsats. De anställda upplever dock att chefen är generös med beröm 
även på övrig tid. Trots detta har en del av respondenter önskat ännu mer feedback. Men med 
tanke på tidspressen är dom ändå nöjda. 
 
På IT-företaget är inte feedback lika vanligt. Detta kan bero på tidsbrist även här. Bristen på 
feedback kan dock ha många orsaker men de flesta tror att det beror på att chefen känner 
förtroende för dom. Beröm ges ofta i samband med att stora projekt avslutats med bra resultat. 
Dock hade flesta önskat sig mer vardaglig feedback från chefen. En anställd säger så här; 
 
” Vad gäller feedback så har chefen ingen tid att kommentera småsaker. Beröm ges oftast i samband med att 
stora projekt avslutats. Jag hade dock önskat lite mer allmän feedback” 
 
Samtliga respondenter upplever att chefen har förtroende för dom. En del har fått det bekräftat 
medan andra har en stark känsla av att så är fallet. 
 
På kommundelskontoret har de anställda en tät kommunikation med chefen. Detta skapar ett 
förtroende chef och anställda emellan. Man vet var man har varandra. 
 
På IT-företaget känner man förtroende genom att chefen delegerar ut ansvar till personalen. 
Då och då har man uppföljningsmöten där alla får komma till tals.  
 
På frågan om respondenterna har förtroende för sin chef så var det positiva omdömen från så 
gott som alla. Enda egentliga nackdelen är att man önskar att få mer tid med sin respektive 
chef. 
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6. Resultatanalys med diskussion 
 
Vi har valt att presentera vår analys enligt våra fyra teman. 

 
Personegenskaper 
 
Vad vi fann gemensamt för bägge respondentgrupperna är en tydlig önskan om en chef som 
både visar engagemang samt är närvarande och tillgänglig för sina anställda.  
Detta fann vi även indikationer på i vår refererade forskning. I studien om fabriken som 
tillverkar plast (GAMMA) så hade dom undersökt trivseln bland de anställda och faktorer 
som påverkar trivseln.43 Den viktigaste slutsatsen man kom fram till var att chefen borde öka 
sin tillgänglighet för de anställda. Detta på grund av att tilliten till chefen var låg. Det finns 
alltså en tydlig koppling mellan tillit och tillgänglighet. Även om chefen inte alltid är fysiskt 
närvarande så är det viktigt att kunna nå han antingen via mail eller på telefon. Alltså ska han 
visa engagemang även när han inte kan närvara kroppsligen.  
Även i artikeln som Hetty Roessingh har skrivit om de studerande immigranterna behandlar 
vikten av tillgänglighet.44 Roessingh kom fram till slutsatsen att immigranterna lyckades med 
sin utbildning på grund av att läraren ständigt fanns tillgänglig för dom och på så sätt 
skapades ett nödvändigt förtroende för både läraren och utbildningen. Med andra ord kan man 
säga att lärarens engagemang för sina elever och dess utbildning var en viktig faktor som 
bidrog till att skapa förtroende. Ur detta kan vi dra slutsatsen att det fungerar på ett liknande 
sätt även inom organisationer. Får man förtroende för sin ledare är det lättare att känna 
förtroende för sin arbetsplats och det arbete man utför.  
 
Vidare har de anställda på kommundelskontoret önskemål om en chef som är lyhörd och 
lyssnar på dom. De vill ha en chef som är tydlig med att delegera ut uppgifter till sin personal. 
Detta tycker dom signalerar att chefen har tillit till deras kompetens. I boken ”Det 
totalfokuserade företaget” skriver Labovitz och Rosansky om vikten av delegerat ledarskap. 
45 De menar att ”en stark ledning alltid är viktig men räcker inte för att ett företag ska fungera 
bra på sikt” Det måste finnas ledarskap på alla nivåer – ett ledarskap de kallar delegerat 
ledarskap. Fördelen med delegerat ledarskap är bland annat att medarbetaren lär sig att se 
helheten, lär sig sätta företagets huvudmål i främsta rummet samt att en entusiasm över det 
egna arbetet skapas. 
 
På IT-företaget så vill man ha tydlig information om de uppgifter man tilldelats. Vidare vill 
man även ha konsekvent information, det vill säga att det man säger gäller från ena dagen till 
den andra. Detta anser vi handlar om att förtydliga de arbetsuppgifter som skall utföras samt 
definiera klara mål för de anställda. Även Labovitz och Rosansky nämner detta i sin bok. 
Dom anser att arbetet fungerar bättre samt att entusiasmen ökar om de anställda har tydliga 
definierade mål. Alla vet vad de ska göra och detta ökar lojaliteten mellan individerna.  
 

                                                 
43 Appelbaum, Bartolumucci, Beaumier, Boulanger, Corrigan, Doré, Girard och Serroni. “Organizational 
Citizenship Behavior: A Case Study of Culture, Leadership and Trust.” pp 13-40 
44Roessingh. “The teacher is the key”, 563-590 
45 Labovitz och Rosansky. Det totalfokuserade företaget, 176-177 
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Kompetens 
 
Gemensamt för bägge personalgrupperna är att de anser att deras respektive chef är en bra 
ledare för de anställda. I artikeln skriven av Burke, Sims, Lazzara och Salas diskuterar dom 
ämnet förtroende för ledarskapet, och vikten av medarbetares förtroende för sin ledare.46 De 
menar att en ledare spelar en avgörande roll för effektiviteten på alla plan, som existerar i en 
hel organisation. En huvudkomponent i en ledares förmåga att vara effektiv i en sådan miljö 
är att medarbetare och underordnare har förtroende, eller tillit till sin ledare.  
 
En annan gemensam nämnare är att bägge personalgrupperna önskar att chefen är mer fysiskt 
närvarande, dock finns det en förståelse för att det inte finns möjlighet till detta. Trots detta 
finns en hög tillit till chefen. Giddens uttrycker sig på följande sätt: 
 
”Tillit har med frånvaro i tid och rum att göra. Man behöver inte känna tillit till en människa 
vars handlingar är ständigt synliga och vars tankeprocesser är genomskinliga.”47

 
Tilliten finns där trots att chefen inte är närvarande. Tillit är inget som skapas över en dag 
utan skapas under en längre period och försvinner således inte om man inte träffar personen 
ifråga dagligen. Detta stämmer in på våra respondentgrupper som känner tillit till chefen trots 
att han inte alltid kan närvara i tid och rum. Dock kan man alltid nå chefen via mail eller 
telefon. Tillgänglighet behöver alltså inte innebära att man är på plats kroppsligen.(fysisk 
närvaro) 
 
På kommundelskontoret så är de anställda nöjda med kommunikationen mellan chef och 
arbetstagare. Trots vissa faktorer som exempelvis stress så tar han sig alltid tid att prata med 
sin personal. I boken ”Utveckla ledarskapet och organisationen” så tar författaren upp vikten 
av god kommunikation.48 I boken studerar han ett företag som haft stora problem på grund av 
dålig kommunikation och svagt ledarskap. Det var ett glapp i kommunikationen från 
företagets ledning ner till arbetsledarna vilket i sin tur skapade problem mellan arbetsledarna 
och arbetstagarna. De anställda säger själva att alla skyllde ifrån sig och istället för att leta 
lösningar på problem så letade man syndabockar. Slutsatsen med artikeln är att påvisa vikten 
av kommunikation och ett tydligt ledarskap. På företaget var inte arbetsledarna trygga i sina 
chefsroller vilket vi tror är oerhört viktigt. Hur kan man leda andra om man själv inte är trygg 
i sitt ledarskap? Förtroendet för chefen blir dessutom lidande då chefen ska symbolisera 
trygghet för de anställda.  
 
På IT- företaget är man nöjd med det fria arbetet och möjligheten till eget ansvar. De anställda 
upplever inte att chefen övervakar dom i den bemärkelsen utan litar på att alla sköter sitt jobb. 
I artikeln ” What is leadership?” skriver DePree om vad ledarskap är och vad en ledare eller 
chefs roll är.49 I artikeln skriver han att det är viktigt att ge de anställda utrymme för frihet, 
frihet i den mening att använda och utveckla sina gåvor och talanger. Sandra Mott skriver 
nästan samma sak som DePree vad gäller att utveckla och finslipa anställdas gåvor och 
talanger.50 DePree menar att man behöver ge varandra friheten att växa, och att vara sig 
själva. Vi tror att det är viktigt för den personliga kreativiteten att få utrymme och möjlighet 
att ta eget ansvar. Ibland behöver man att chefen stöttar och är närvarande och ibland mår man 

                                                 
46 Burke, Sims, Lazzara och Salas. ”Trust in leadership: A multi – level review and integration.” 606-632 
47 Giddens. Modernitetens följder, 36-41 
48 Jirby. Utveckla ledarskapet och organisationen. 79 
49  DePree. What is leadership. pp 14-41 
50 Mott. What is leadership?, pp 67-71 

 25



bäst av att få fria händer och möjligheten att skapa något på egen hand. För att detta ska 
fungera så krävs ett delegerat ledarskap. Det krävs förtroende mellan chef och arbetstagare för 
att detta ska bli möjligt. Även tydlig information om företagets vision är att önska då detta 
hjälper den anställda att veta vad han eller hon bör göra.  
 
Alla respondenter känner tilltro till sin chefs kompetens. Det upplever att chefen har 
befogenhet att utföra sina sysslor och att hon eller han kommer från rätt bakgrund. Just detta 
ansåg dom vara av stor vikt, då detta skapar en förtroendegrund chef och anställda emellan. 
Vi upplever också att det är viktigt att ha rätt bakgrund som ledare. Det är lättare att betrakta 
en ledare som just detta, ifall personen i fråga har rätt utbildning och kompetens för jobbet. 
Detta skriver Roessingh om i artikeln ” The teacher is the key” 51 Artikeln handlar ju om 
immigranter som studerar på ett så kallat ESL- program och om hur förtroende skapas 
emellan elever och lärare. En viktig faktor i processen är att lärarna är tvungna att ha rätt 
utbildning, och bakgrund i fråga om expertis, för att kunna få förtroende från sina elever. 
 
Detta diskuterar Weber när han pratar om legalt ledarskap: 
 
”Man lyder inte auktoritetsinnehaven i egenskap av individ utan att man lyder den 
opersonliga ordningen.”52

 
Med detta menar han att det är viktigt för en ledare eller chef att ha rätt bakgrund vad gäller 
utbildning och kunskap, för att kunna få legitimitet som ledare. De anställda lyder inte chefen 
i egenskap av individ utan man följer den opersonliga ordningen. En ledare kan vara en bra 
individ- en bra människa men utan rätt bakgrund blir det svårt att få de anställda på sin sida.  
 
 
Konflikthantering 
 
Vad gäller konflikthantering har ingen av personalgrupperna några större erfarenheter av det. 
Trots detta fann det en god tilltro till chefens konfliktlösningsförmåga. Några av 
respondenterna nämnde att chefen är en person som ständigt vill förbättra arbetsklimatet. 
Självklart ser vi detta som positivt och som ett tecken på ett visst engagemang från chefens 
sida. Sandra Mott behandlar detta ämne i sin artikel ”What is leadership?” 53 Hon beskriver 
vad en ledare bör göra och hur man bör bete sig på denna position. Hon skriver att en ledare 
måste vara en visionär- kunna se helheten och vara villig att förändra saker. Kanske ännu mer 
viktigt, att uppmuntra till att förändra saker. Vidare menar hon att en ledare ska förbättra sitt 
yrke. En ledare ska vara villig att utmana både sig själv och andra att sätta en hög standard. 
Samtidigt ska en ledare uppmuntra, stötta och belöna de som jobbar med honom eller henne. 
Detta för att förbättra arbetsklimatet.  
 
Engagemang 
 
Samtliga respondenter upplever att chefen har förtroende för dom. En del har fått det bekräftat 
medan andra har en stark känsla av att så är fallet. Frank K Sonnenberg skriver i sin artikel 
om vikten av tillit och förtroende i samhället och inom organisationer.54Författaren ser tillit 
och förtroende som en viktig grund i samhället men även för att binda samman människor och 
                                                 
51 Roessingh. “The teacher is the key”, 563-590 
52 Weber. Ekonomi och samhälle, förståelsesociologins grunder, 144-147 
53 Mott. What is leadership?, pp 67-71 
54 Sonnenberg. Trust me..trust me not., p22,  
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få organisationer att fungera. Sonnenberg frågar sig om cynismen håller på att ersätta 
förtroendet i samhället? Själv förespråkar han en ökad tillit i samhället. 
 
Även Rita Zeidner är inne på samma spår som Sonnenberg i sin artikel.55 Zeidner anser att 
tillit och förtroende är en förutsättning för en lyckad organisation. Hon gör en koppling 
mellan förtroende/tillit och arbetarnas engagemang. Detta tycker vi stärker vår analys då vi 
tidigare nämnt kopplingen mellan förtroende och engagemang. Om en anställd känner 
förtroende för sin chef vill man ofta ge det där lilla extra. Detta kan även kopplas till delegerat 
ledarskap. Får man eget ansvar vill man gärna visa sin duglighet och engagerar sig lite extra.  
 
På kommundelskontoret har de anställda en tät kommunikation med chefen. Detta skapar ett 
förtroende anställda och chef emellan. Man vet var man har varandra. Vi ser det som något 
positivt, att ha en tät kommunikation. Detta kan bero på att de anställda är i en mindre grupp, 
under samma chef. Svårigheter kan förekomma om man är för många anställda under samma 
chef. Fältström för en problematiserande diskussion kring detta ämne i sin bok Organisation, 
Arbetsformer och Ledarskap. 56Han pratar om organisationsstrukturer och svårigheterna i 
större organisationer. Fältström talar om kontaktvägarna människorna emellan i företag. 
Dessa bör vara korta för att fungera optimalt. Detta anges som en styrka inom mindre företag. 
Alla processer är betydligt kortare där och kommunikationen består mestadels av 
närkontakter. I en hierarkisk organisation färdas informationen oftast i fleratlet led innan den 
når mottagaren och den direkta kontakten och kommunikationen saknas. Detta skapar 
motsättningar, missförstånd och problem.  
Våra respondentgrupper var förhållandevis små vilket kan förklara deras upplevelse av en god 
kommunikation med chefen. Vi ser det som positivt att man upplever kommunikationen som 
god trots den tidsbrist och stress som verkar råda. 
 

6.1 Diskussion 
 
 Syftet med undersökningen var ju att undersöka vad som skapar tillit hos den anställda för sin 
chef. Vidare var tanken att undersöka två personalgrupper i olika typer av organisationer och 
sedan jämföra det resultat vi fått fram. 
Vår frågeställning var följande: vilka likheter och skillnader finner vi när vi undersöker två 
olika typer av organisationer? 
 
Resultatet vi fick fram visade inte så stora skillnader mellan organisationerna. Till vår 
förförståelse hör att hierarkiska organisationer har en mer byråkratisk styrning medan mindre 
privatägda företag är mindre präglade av byråkrati. Detta trodde vi skulle visa på större 
skillnader i förtroendet till chefen och mindre respektive större trivsel inom de olika 
organisationerna. Trots att man i en forskarssituation försöker nollställa både sina 
förväntningar och misstankar så är man trots allt färgad av tidigare erfarenheter samt ens egen 
kunskap på området.  
 
På kommundelskontoret var dom nöjda med sin chef och hans engagemang i personalen. Det 
som upplevdes som negativt är framförallt tidsbristen och stressen. Tilltron till chefens 
kompetens är hög. De flesta ansåg att chefen har en lämplig bakgrund för att utföra sina 
sysslor. Kommunikationsbiten är av stor betydelse och samtliga respondenter förtydligade 

                                                 
55 Zeidner. Employees trust managers more than top brass., p 10-10, 1047-3149,  
56 Fältström, Organisation Arbetsformer Ledarskap,74 
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detta. Dom hade önskan om en lyhörd chef med god kommunikationsförmåga. Vidare fanns 
det önskemål om en chef som är tydlig med att delegera arbetet och de flesta upplever att det 
fungerar bra idag. Vad gäller feedback så var samtliga respondenter nöjda med chefen. Vi 
upplever stämningen inom organisation som god och familjär. Samtliga trivdes på 
arbetsplatsen. 
 
På IT-företaget fann vi även där en personalgrupp som är nöjda med chefen och har tilltro till 
dennes kompetens. Han har investerat mycket tid och pengar i företaget och således vill han 
att företaget skall växa och utvecklas. Han upplevs som en lättsam och skojfrisk person som 
engagerar sig i sin personal. Det som upplevs som negativt är ännu en gång tidsbrist och 
stress. Man upplever det fria arbetet som något positivt. Man får möjlighet till eget ansvar och 
på så sätt kan man visa framfötterna. Även här är chefen duktig på att delegera arbetet mellan 
sin personal. Man hade dock önskat mer feedback, framförallt mer inviduell feedback.  
 
Vi fann alltså mer likheter än skillnader. Vidare känner vi att vi undersökt vårt syfte och 
besvarat vår frågeställning. Vi ville undersöka vad som skapar förtroende hos den anställde 
för sin chef eller ledare. De skillnader vi fann var inte stora men detta är svårt att styra, vilket 
heller inte var meningen med arbetet.  
 
Vi upplever att vårt resultat inte kan generaliseras på andra företag inom samma område. 
Resultatet respresenterar endast dessa två organisationer.  
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7 Slutdiskussion 
 
Trots att vi känner oss nöjda med arbetet så finns det alltid saker man kan förbättra eller gjort 
annorlunda. Vi är nöjda med våra två respondentgrupper som vi intervjuade. Alla var vänliga 
samt engagerade i vårt arbete. Även kontakten med cheferna fungerade bra och vi kände oss 
välkomna varje gång vi var där för att intervjua. Vi fick bra respons på våra frågor av 
respondenterna. Vi tycker att frågorna i intervjuguiden hjälpte oss att besvara vårt syfte. Som 
vi tidigare nämnt så intervjuade vi inte några chefer utan att endast valt att ta med aspekten 
ledarskap i vår teori samt analys och diskussion. Vi hade önskat att det fanns tid till att 
intervjua cheferna men en avgränsning var nödvändig. Vi valde därför att fokusera på 
respondenternas upplevelser av ledarskapet för att kunna få fram vad som skapar ett 
förtroende. Därefter kompletterade vi arbetet med teori om ledarskap för att även få med den 
aspekten.  
 
Som vi tidigare nämnt så lade vi ingen vikt vid ålder, kön eller etnicitet i 
respondentgrupperna. Vi kontaktade olika organisationer och således gjorde vi ett visst urval 
men valet av respondenter låg hos respektive chef på företagen. Visst kan val av respondenter 
påverka resultatet, tillexempel om man får en grupp med likartad ålder och kön men detta var 
inget medvetet val utan således en slump. I vårt fall slumpade det sig så att ena 
respondentgruppen bestod av kvinnor i medelåldern medan den andra gruppen bestod av 
yngre män. Eftersom vår frågeställning gick ut på att undersöka likheter och skillnader mellan 
två olika typer av organisationer så fanns endast ett fokus på detta. Allt annat var oväsentligt 
för vår undersökning. 
 
Vad gäller teoriavsnittet så känner vi att vi gärna hade hittat mer relevant teori om tillit. Vår 
utgångspunkt är Anthony Giddens som dock är ganska svårbegriplig och lite luddig i sina 
förklaringar av själva begreppet tillit. Dock hade vi svårt att hitta annan teori om detta 
begrepp. Vad gäller ledarskap så upplever vi däremot att vi hittat flera aspekter av dels 
begreppet ledarskap men även olika ledarskapsstilar. Vi tyckte det var viktigt att hitta en 
varierad teori om just ledarskap då vi inte intervjuar några chefer eller ledare. Vi valde istället 
att fokusera på respondenternas upplevelse av ledarskapet samt deras tillit till ledarskapet och 
sedan göra en koppling till vår valda teori.  
 
Vi känner oss alltså nöjda med vår undersökning trots att man alltid blir efterklok och inser att 
saker hade kunnats göras på ett annat sätt. Arbetet har givit oss värdefull kunskap om 
ledarskap och vikten av tillit och förtroende dels inom en organisation samt tillit och 
förtroende till ledarskapet. Detta tror vi kan bli värdefulla kunskaper för oss i framtiden, 
framförallt i vår kommande profession Detta skriver Giddens om i sin bok, Modernitetens 
följder. Giddens definierar ju tillit som förtroende för en person, i vårt arbete är den person 
chefen. Förtroende uttrycker en viss förtröstan till chefens redlighet enligt Giddens. Vi hoppas 
att arbetet även kan bli en tillgång för cheferna inom de två organisationerna som vi 
undersökt. Eftersom vår undersökning utgår ifrån anställda inom organisationen så kan det 
vara en hjälp för cheferna att se dels vad som redan fungerar bra i det dagliga arbetet men 
även vad som skulle kunna utvecklas och förbättras. Skulle vi ge cheferna några råd om vad 
dom kan förbättra så är det att vara mer tillgängliga för sin personal samt ge mer feed-back, 
både positiv som negativ. Dock är ju tidsbristen uppenbar men dessa råd är ändå de vi skulle 
ge dom.  
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7.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Som vi tidigare nämnt hade det varit intressant att undersöka ledarskapet närmare. Man skulle 
då kunna intervjua respektive chefer inom de bägge organisationerna för att få fram en mer 
tydlig bild på hur deras ledarskap ser ut. I vårt arbete har vi ju valt att fokusera på enbart 
respondenternas upplevelser. Det hade varit intressant att jämföra respondenternas 
upplevelser jämfört med chefernas. Detta är dock ett större projekt och lämpar sig mer på en 
högre nivå, möjligtvis en D-uppsats. Man kan även ta in fler intressanta aspekter i arbetet 
såsom exempelvis kön, ålder eller social bakgrund. Ett sådant arbete kräver mycket tid och 
resurser.  
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Bilagor 
 
Intervjuguide med tematisering 
 
 
Personegenskaper 
 
1a. Hur är en bra chef enligt dig? 
  b. Ge exempel på bra personegenskaper. 
 
2a. Hur ska en chef inte vara enligt dig? 
  b. Ge exempel på mindre bra personegenskaper. 
 
Kompetens 
 
3. Hur ser ledarskapet ut på din arbetsplats? 
 
4a. Ser du din chef som en bra ledare för de anställda? 
  b. Motivera varför. 
 
5. Ser du din chef som ett föredöme? 
 
6a. Har du tillit till din chefs kompetens? 
  b. Motivera varför. 
 
Konflikthantering 
 
7a. Om ett problem uppstår, är du då trygg i att diskutera detta med din chef? 
  b. Utveckla ditt svar. 
 
8a. Föredrar du att ventilera problem med dina arbetskamrater eller med din chef? 
  b. Kan du exemplifiera ditt svar? 
 
9. Om det uppstår en konflikt i arbetsgruppen, tar din chef då tag i detta problem på ett bra 
sätt? 
 
Engagemang 
 
10. Känner du att din chef visar engagemang för sin personalgrupp? 
 
11. Får du feed – back för din arbetsinsats ifrån din chef? 
 
12. Känner du att din chef har förtroende för dig? 
 
13. Känner du förtroende för din chef? 
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