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Sammanfattning 
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Författare: Kristina Gojcevic & Sanna Tunell. 

Handledare: Pär Vilhelmson, Daniella Fjellström och Kristina Mickelsson. 

Datum: 2016- maj. 

 

Syfte: Syftet med studien är att utifrån arbetstagares perspektiv förstå hur ledarens kontroll och 

förtroende påverkar den anställde. 

Metod: Studien är utformad utifrån en kvalitativ metod där vi har tillämpat en semistrukturerad 

intervjumetod. Vi har utfört intervjuer med 10 stycken individer vilka är aktiva inom 

fastighetsmäklarbranschen. Vid analyserande av det material som vi har fått in har vi använt 

oss utav en tematiska analysmetod. 

Resultat & slutsats: Studien visar att det existerar en koppling mellan ledarens kontroll och 

förtroende för den anställde. Det som även framkommit ur studien är att det finns olika 

former av kontroll som enligt de anställdas uppfattning har olika påverkan på ledarens 

förtroende för denne. Vår slutsats är att tvingande kontroll har en negativ påverkan på 

förtroendet medan lönsam och normativ kontroll har en positiv påverkan på förtroendet för 

den anställde. 

Förslag till fortsatt forskning: Eftersom denna studie har varit en djupgående kvalitativ 

forskning anser vi att det vore av intresse att utföra en motsvarande studie genom en 

kvantitativ metod.  



 
 

Vi finner det även tänkvärt att utföra samma studie men med betydligt fler respondenter, 

vilket hade utökat trovärdigheten i slutsatserna. Vidare skulle studien bli mer djupgående och 

preciserad om de två inriktningarna skulle utforskats var för sig. För att skapa en större 

förståelse inom vårt valda forskningsområde skulle samma studie fast ur ledarens perspektiv 

komma att vara mer omfattande. 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till den företagsekonomiska forskningen genom den 

kunskap som vi fått inom ämnet ledarskap och organisation. Denna forskning anser vi vara 

användbar för det specifika säljyrket fastighetsmäklarbranschen. Vi anser det just eftersom 

studiens resultat kan ge en insikt för vad som är värt att eftersträva och arbeta vidare med 

inom ledarskap, för att motverka en dålig effekt av kontroll.  Vi har förtydliggjort utifrån 

teori och analys att tvingande, lönsam samt normativ kontroll har olika påverkan på ledarens 

förtroende för den anställde. Därför har studien även bidragit samt klargjort för hur de olika 

formerna av kontroll påverkar förtroendet. 

Nyckelord: Ledarskap, kontroll, tvingande kontroll, lönsam kontroll, normativ kontroll, 

förtroende, emotionell utmattning. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Abstract 

Title: ”Förtroende är bra men kontroll är bättre”- En kvalitativ studie om arbetstagares 

upplevelse kring ledarens kontroll och förtroende. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Kristina Gojcevic & Sanna Tunell 

Supervisor: Pär Vilhelmson, Daniella Fjellström and Kristina Mickelsson 

Date: 2016 – may 

Aim: The aim of this study is to on the basis of employees’ perspective create an 

understanding how the leader's control and trust affect the employee. 

Method: The study is designed based on a qualitative approach where we have applied a 

semi- structured interview method. We conducted interviews with 10 individuals who are 

active in the real estate broker. When analyzing the material we have used a thematic 

analysis. 

Result & Conclusions: The study shows that there exists a connection between the leader's 

control and trust in the employee. What also emerged from the study is that there are different 

forms of control which accordingly to the employees' perception have different impacts on 

the leader's trust in them. Our conclusion is that coercive control have a negative impact on 

trust, while remunerative and normative control has a positive impact on trust in the 

employee. 

Suggestions for future research: Because this study has been a profound qualitative 

research, we believe it would be interesting to conduct a similar study as a quantitative 

method.  



 
 

We find it is also notable to perform the same study, but with significantly more respondents, 

which had increased the credibility of the conclusions. Further study would be more thorough 

and precise if the two approaches would be explored individually. In order to create a greater 

understanding within our chosen field of research, it would be more extensive to study the 

same subject but from the manager's perspective.  

Contribution of the thesis: The study contributes to the business economic research by the 

knowledge that we gained in the field of leadership and organization. This research, we 

consider to be useful for the specific sales profession of real estate brokers. We believe this 

because the study's results can give an insight of what is worth striving for whithin the field 

of leadership, to counteract the bad effect of control. We have clarified from theory and 

analysis to coersive, remenuretive and normative control has different effects on the leader's 

trust in the employee. Therefore, the study has also contributed and made it clear how the 

various forms of control affects trust. 

Key words: Leadership, control, coersive control, remenuretive control, normative control, 

trust, emotional exhaustion.  
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1. Inledning 
I det inledande avsnittet presenterar vi bakgrunden till vårt valda uppsatsämne. I följd av 

bakgrunden presenteras arbetets problemformulering, som i sin tur leder fram till syftet samt 

frågeställningar. Vi framför även uppsatsens avgränsningar samt de utvalda nyckelorden vilka 

används vid vår efterforskning.  

 

1.1 Bakgrund 
”Förtroende är bra men kontroll är bättre” är ett uttryck som enligt Leveranstidningen 

entreprenad ursprungligen har sagts av Lenin. Uttalandet grundar sig på ett ryskt ordspråk ”Lita 

på, men kontrollera också” (‘Kontroll är bra, förtroende bättre’, 2010). 

 
Denna uppsats är inriktad på att studera hur ledningen med hjälp av kontroll kan påverka 

medarbetarnas uppfattning om förtroendet mellan ledaren och denne. Med kontroll syftar vi på 

kontroll utförd av ledaren vilket ses som den organisatoriska process som sammansvetsar olika 

avdelningar och individer med organisationens mål (Yan & Gray, 1994). Vidare anför Koza 

och Dant (2007) och Piercy, Cravens och Lane (2009) att kontrollmekanismer kan ses som 

instrument för att övervaka beteenden och aktiviteter som sker inom en organisation. 

 
Vi tror att det existerar en koppling mellan ledarens förtroende för sina arbetstagare och dennes 

kontrollutövande över dessa vilket kan resultera i utmattningssyndrom. Detta menar Shepherd, 

Tashchian och Ridnour (2011) är vanligt förekommande inom yrken som är centrerade kring 

klienter, till exempel säljyrken. Shepherd et. al. (2011) hävdar vidare att paralleller kan dras 

mellan utbrändhet och ökad personalomsättning, minskad prestation och arbetsglädje på 

arbetsplatsen vilket gör att det ses som ett allvarligt problem på arbetsmarknaden. Ett känt 

ordspråk som ursprungligen påstås ha sagts av Martin Luther; ”Arbete befordrar hälsa och 

välstånd” - kopplar samman ett hälsosamt leverne med ett arbete, men stämmer det verkligen? 

(‘Ledare: Massor av arbete’, 1995). Med detta sagt finner vi det intressant att utforska ledarens 

kontroll samt förtroende för den anställde. 
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1.2 Problemformulering 
De gemensamma normerna, verklighetsuppfattningar samt värderingar som går att finna inom 

en organisation när medlemmarna i denna koopererar med varandra och omvärlden, är en av 

flera definitioner av företagskultur (Bang, 1999). Krapfl och Kruja (2015) menar istället att 

begreppet innebär det förfaringssätt som används för att få saker och ting gjorda inom den 

aktuella organisationen. Genom studier av organisationskultur försöker forskare finna 

förhållanden i organisationer som skall kunna bidra till att beskriva, förklara och förutsäga 

mänskligt beteende inom denna (Bang, 1999). 

 
Schein (1985) uppger att ledaren har en särskilt stor inverkan på kulturen som existerar och 

utvecklas inom enskilda organisationer. Schein (1985) menar vidare att ledare i allmänhet är de 

viktigaste skaparna av kultur inom alla organisationer, då det är dessa som innehar makten att 

prägla organisationen med sina definitioner av verkligheten. Att ledarskapet spelar en stor roll 

inom en organisation kan tydligt påvisas vid olika beslutstaganden, men även vid allmänna 

beslut som omfattar organisationens välbefinnande spelar ledaren en central roll (Kaiser, 

Hogan, och Craig, 2008). 

 
Det existerar enligt Lee och Cummings (2008) många olika definitioner av begreppet 

“ledarskap” och därför också många karaktärer av ledarstilar. Forskarna påvisar att ledaren är 

en person vilken använder sig av belöningar och andra yttre motivationsfaktorer för att uppnå 

de organisatoriska mål som finns. Det finns enligt Gregory och Aarons (2006) två typer av 

ledarskap, det transaktionella ledarskapet vilket forskarna påstår bestå av ett utbyte av någon 

form mellan ledaren och medarbetaren, och det transformella ledarskapet. Det sistnämnda 

ledaskapet påstår Wells och Peachey (2011) definieras av ledarens engagemang och vilja att 

inspirera sina medarbetare. 

 
Användande av motivationsfaktorer, belöningssystem och andra ytterligare faktorer för att som 

ledare styra en organisation, påstår Sisaye (2005) kan ses som olika sätt att utöva kontroll. 

Kontroll utförd av en ledare är den organisatoriska process som sammansvetsar olika 

avdelningar och individer med organisationens mål (Yan & Gray, 1994). Vidare menar Koza 

och Dant (2007) och Piercy, Cravens och Lane (2009) att kontrollmekanismer kan ses som 

instrument för att övervaka beteenden och aktiviteter som sker inom en organisation. 
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Woolthuis, Hillebrand och Nooteboom (2005) anser att kontroll kan uppfattas som antingen 

positivt eller negativt beroende på förfarandet av förmedlingen av kontroll som enligt forskarna 

bör ske på ett medvetet och korrekt sätt. Welter (2012) tolkar att utifrån empiriska studier består 

en relativt negativ syn på kontroll. Ur ett citat från Welter (2012) “förtroende är bra; misstro, 

makt och kontroll är dåligt”, får forskaren sagt att kontroll ofta betingas med någonting dåligt. 

Stordeur, D’hoore och Vandenberghe (2001) menar vidare att en allt för hög nivå av kontroll 

utförd av en ledare kan leda till utmattning av arbetstagare vilka är yrkessamma inom vården. 

 

Forskarna Inkpen och Currall, (2004), Woolthuis, Hillebrand och Nooteboom (2005) förklarar 

utifrån dess studie att förbindelser mellan kontroll och förtroende existerar. Som ovannämnt 

stödjer även Macaulay (1963), Ghoshal och Moran (1996) samt vidare utvecklar genom att anse 

att en relation som innehåller någon form av styrning, till stor del bygger på förtroende och att 

kontroll signalerar misstro. Detta torde enligt tidigare forskare i sin tur utgöra ett problem i 

relationer där stor utövning av kontroll förekommer. Gaines och Jermier (1983) tror å andra 

sidan att reducerat kontrollutövande kan ha dåliga konsekvenser för arbetstagarna och 

organisationen i stort. 

 
Welter (2012) vill med sin forskning påvisa att det existerar ett samband mellan en 

kontrollerande ledare och dennes tillit till sina anställda. Forskarna menar att tillit till sina 

anställda påverkar ledarens sätt att kontrollera dem, med detta i åtanke kan de i framtida 

forskning gå mer in på djupet genom ett kritiskt tänkande och inse sambandets betydelse. 

 

Delade meningar kring förhållandet mellan kontroll och förtroende finns och medan vissa 

forskare hävdar att förtroende och kontroll agerar som substitut till varandra (Das & Teng, 

2001; Dyer & Singh, 1998), menar andra att de två begreppen funktionerar kompletterande till 

varandra (Mayer & Argyres, 2004). De forskare som hävdar att förtroende och kontroll 

figurerar som substitut till varandra, implicerar även att lågt förtroende kan ersättas av högre 

utövande av kontroll och tvärtom (Das & Teng 2001; Dyer & Singh, 1998). Det andra 

perspektivet där det skildras att kontroll och förtroende kompletterar varandra och 

kontrollutövande ökar förtroendet mellan parter (Mayer & Argyres, 2004). 
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Mer forskning kring området kontroll utförd av en ledare krävs enligt Gaines och Jermier 

(1983).  Detta eftersom forskarna tror att reducerad kontroll av ledaren kan leda till mindre 

tillfällen för denna och arbetstagarna att interagera, vilket i sin tur kan resultera i att ledaren har 

svårt att upptäcka hur arbetstagarna mår. Gaines och Jermier (1983) påstår vidare att det skulle 

kunna bli problematiskt då ledaren inte kan arbeta för att förebygga eller göra någonting åt 

redan existerande utmattning hos arbetstagarna. Firth-Cozens och Mowbray (2001) och Mulki, 

Jaramillo och Locander (2006) hävdar vidare att ledaren är en viktig komponent vid skapandet 

av välbefinnande och motverkan av emotionell utmattning inom organisationen. 

 
Med ovanstående resonemang som grund, finner vi det intressant samt relevant att sträva efter 

mer kunskap samt förståelse kring förhållandet mellan ledarens kontrollmekanismer och dennes 

förtroende för de anställda. Med detta sagt har vi funnit ett gap genom ett sambandssökande 

mellan ledarens kontroll och förtroende för den anställde. Vi finner det även aktuellt att förstå 

hur ledarens kontrollutövande samt förtroende hänger ihop med den anställdes utmattning. Med 

hjälp av denna studie kan ledaren tilldelas verktyg för att utveckla förståelsen för den anställdes 

perspektiv. I enlighet med vad Gaines och Jermier (1983) påstår utifrån deras studie anser även 

vi att ledaren har en viktig roll för att arbetstagarna skall må bra. Vi tror därmed att ledarens 

kontroll har en effekt på de anställdas välbefinnande.  

 

1.3 Avgränsning 
Med utgångspunkt i syftet kommer fokus ligga på hur arbetstagarna upplever förtroendet från 

ledaren samt om det påverkar dennes kontrollutövande. Studien kommer att utföras inom ramen 

av den svenska fastighetsmäklarbranschen och utgå från aktiva fastighetsmäklare. Avgränsning 

sker därmed från övriga branscher samt andra variabler kring påverkandet av ledarens 

kontrollutövande.   

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att utifrån arbetstagares perspektiv förstå hur ledarens kontroll och 

förtroende påverkar den anställde. 

 

1.5 Forskningsfrågor 
Hur uppfattar de anställda ledarens kontrollutövande samt förtroende gentemot dessa? 
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1.6 Disposition 
Nedan visar vi en förklaring till hur arbetet är disponerat för att ni som läsare lättare skall förstå 

det upplägg och genomförande som utförts. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

1. Inledning 

Presentation av problematisering, syfte samt avgränsning 

 
2. Teoretisk referensram 

Redogörelse för tidigare forskning 

 
3. Metod 

Redogörelse för hur vi gått tillväga vid genomförandet av vår studie 

 
4. Resultat och analys 

Redogörelse för vår studies empiriska resultat samt analys  

 
5. Avslutning 

Här framför vi studiens slutsats, bidrag och förslag till vidare forskning  

 
6. Källförteckning 

Disponering modell 1 (egen). 
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2. Teoretisk referensram 
Inom detta teoriavsnitt kommer den tidigare forskningen som vi ansett vara relevant för studien 

att presenteras. Inledningsvis redogör vi för säljyrkets utsatthet, vidare ges en förklaring kring 

ledarskapet samt olika former av kontroll och mekanismer. Därefter förklarar vi innebörden 

av förtroende och med följd av relationen mellan förtroende och kontroll. Slutligen presenterar 

vi effekter av kontroll utförd av ledaren. Vi påvisar även vår teoretiska modell som 

sammanfattar vår grund i forskningen samt var vi även baserat våra forskningsfrågor ur. 

 

2.1 Säljyrkets utsatthet 
Människor som har till yrke att sälja besitter uppgifter att kunna försälja produkter oberoende 

av vad dessa innehåller, och ska enkelt kunna hoppa mellan olika situationer och organisationer 

(Loveland, Lounsbury, Park, & Jackson, 2015). Säljyrket innebär enligt forskarna ofta många 

påfrestande moment och kan anses som känslomässigt krävande. Säljande samtal, konkurrens 

med andra säljpersoner och hantering av försäljningsavslag är bara några av arbetsuppgifterna 

vilka är inkluderade inom ett säljande yrke.  

 

Ofta existerar även olika slags uppsatta mål inom de organisationer vilka säljarna är anställda 

vid. Dessa mål kan ses som ytterligare en komponent som kan skapa en press på de anställda 

(Loveland, Lounsbury, Park & Jackson 2015). 

 

För att i dagens samhälle kunna utvecklas och bli en framgångsrik försäljare bör dessa enligt 

Loveland et al., (2015) som person vara kundorienterad, detta innebär en förståelse för kundens 

behov och hur detta skall kunna tillfredsställas. Jamarillo, Mulki och Boles (2013) menar vidare 

att en säljare förväntas kunna tillgodose vad kunden behöver och även kunna skapa ett mervärde 

för denna. Även detta är ett element som enligt forskarna kan sätta press på säljpersoner vilket 

kan resultera i en överansträngning och arbetsöverbelastning för denna. 

 

Säljyrket har enligt Loveland et al. (2015) en tydlig koppling till förbindelsen mellan insatsen 

av arbete och resultatet av detta. En del som kan ses som ett resultat av arbetet är själva 

ersättningen för detta. Denna är enligt Ismail, Mohamed, Hamid, Girardi och Abdullah (2011) 

en betydande komponent när det kommer till funktioner inom personalledning då lön, 

belöningar och systemet för dessa spelar en stor roll inom yrket.  
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Många arbetsgivare baserar enligt forskarna Ismail, Mohamed, Hamid, Girardi och Abdullah 

(2011) belöningar till sina anställda på den prestanda och det utförande av jobbet som denna 

tillfört organisationen. Detta ses som en prestationsbaserad lön och forskarna anför vidare att 

denna typ av lönesystem kan ses som ett tillvägagångssätt för att höja motivation samt prestanda 

hos säljpersonerna, kan dock även resultera i det motsatta. Gardner, Avolio, Luthans, May och 

Walumbwa (2005) anför vidare att inom nuvarande men även framtida ledarskap krävs det att 

denne har förmågan att leda sina efterföljare och vara närvarande. 

 
Gardner et. al. (2005) hävdar vidare att innehavandet av en ledare som kommunicerar med sina 

anställda och skapar en relation formar i sin tur en hållbar prestanda på efterföljarna. Gardner 

et. al. (2005) tolkar även att ledaren måste bygga upp egna mål utifrån dennes exklusivitet och 

styrka, detta skall även tas hänsyn hos sina anställda och därefter sätta upp mål tillsammans. 

 
För att vidare förstå ett säljyrke som fastighetsmäklarbranschens situation förklarar Haynes, 

Phillips, & Roper (2009) att personalomsättningen är ett högaktuellt problem. I en intervju med 

Haynes et al. (2009) säger fastighetsmäklaren Tracy Bowers som arbetar på ett 

fastighetsmäklarkontor i USA att “We over hire so we don’t ever have empty positions on our 

individual properties” (Haynes et al., 2009 s.9). Detta citat stödjer påståendet om att 

personalomsättningen inom fastighetsmäklarbranschen är ett betydande problem vilket även 

instämmer med forskarna Boles, Dudley, Onyemah, Rouziès och Weeks (2012, s.131) åsikter. 

 
Enligt FMI (2016) fanns det totalt 6833st registrerade mäklare i Sverige vid utgångsåret 2015. 

Under det föregångna året (2015) blev 501st individer nyregistrerade, dock utförde 458st en 

avregistrering i slutet av året. Varför dessa 458st individer valde att utföra en avregistrering kan 

innefatta olika orsaker. Vi bedömer detta som ett intressant fenomen och anser att det saknas 

en förklaring för varför det består en så pass hög personalomsättning inom den svenska 

fastighetsmäklarbranschen.  

 

2.2 Ledarskap och kontroll 
Det existerar enligt Lee och Cummings (2008) många olika definitioner av begreppet ledarskap 

och därför också många karaktärer av ledarstilar. Forskarna påvisar att ledaren är en person 

vilken använder sig av belöningar och andra yttre motivationsfaktorer för att uppnå de 

organisatoriska mål som finns.  
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Denna beskrivning om ledarskap stämmer överens med vad Gregory och Aarons (2006) 

beskriver som transaktionellt ledarskap. Lee & Cummings (2008) menar att en ledargestalt 

finns till för att engagera samt inspirera sina anställa att en ledare arbetar med målet att engagera 

och inspirera de anställda vilket enligt Wells och Peachey (2011) signalerar ett transformellt 

ledarskap. 

 
Gregory och Aarons (2006) har som åsikt att transaktionellt ledarskap baseras på olika utbyten 

mellan ledning och anställda. Dessa utbyten menar forskarna innebär belöningar av olika slag 

samt tilldelning av positivt uppmanande utfört av ledaren när de anställa uppnått specifika mål 

eller prestandakriterier inom organisationen.  Detta belöningssystem är grunden i vad Sisaye 

(2005) ser som ett sätt att utöva lönsam kontroll av ledaren. Den ”lönsamma” kontrollen innebär 

att den kontrollerade parten, alltså ledaren, ger av resursen som den andre parten behöver eller 

vill ha, i utbyte mot att denne ska rätta sitt beteende efter uppsatta mål inom organisationen. 

 
Judge och Piccolo (2004) påstår att transaktionellt ledarskap kan delas in i tre delar. Dessa delar 

består av: villkorad belöning samt aktiva- och passiva ledningsundantag. Villkorad belöning 

går ut på att ledaren konstruerar affärsuppgörelser eller ordnar med utbyten mellan denne och 

sina anhängare. Forskarna menar vidare att ledaren klargör för de förväntningar som finns på 

anhängarna och beslutar om belöningar som kan erhållas vid uppnående av dessa förväntningar. 

Denna typ av villkorad belöning stämmer överens med vad Sisaye (2005) påstår definieras som 

en kollaboration mellan lönsam och tvingande kontroll. 

 
Den lönsamma kontrollen är som tidigare nämnt enligt Sisaye (2005)  utdelning av resurser av 

ledaren, och tvingande kontroll kan ses som det hot om upphörande av dessa resurser. En 

villkorad belöning innebär då enligt Judge och Piccolo (2004) att medarbetaren kan uppnå en 

belöning, men endast om denne uppnår de mål som finns. Vid misslyckande av att uppnå de 

uppsatta målen kommer då belöningen att indras vilket enligt Sisaye (2005) är en typ av 

tvingande kontroll utförd av ledaren. 

 
De andra två delarna av transaktionellt ledarskap vilka Judge och Piccolo (2004) diskuterar 

innebär inom vilken tidsperiod en ledare väljer att ingripa i olika situationer. Inom det aktiva 

ledningsundantaget påstår forskarna att ledaren genom kontroll övervakar sina anställda, detta 

för att denne skall kunna förutse problem som skulle kunna uppstå och därav innan svårigheten 

eskalerar, kunna vidta korrigerande åtgärder.  
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Detta kan kopplas samman med vad Sisaye (2005) menar är tvingande kontroll utförd av en 

ledare då övervakning av sina anställda är en del inom detta. Övervakning kan då enligt 

forskaren ske med hjälp av teknologiska övervakningssystem vilka gör det möjligt för 

ledningen att övervaka sin personal utan direkt kontakt med dessa.  Inom den passiva 

ledningsundantaget väntar istället ledaren med ingripanden tills svårigheten och problemet 

redan existerar. 

 
Den andra typen av ledarskap, det transformella ledarskapet går enligt Wells och Peachey 

(2011) ut på att ledaren har ett arbetssätt vilket skall främja tillfredsställelsen av de anställdas 

behov, värderingar samt intressen. Ledaren ses enligt forskarna inom denna typ av ledarskap 

som en viktig del i arbetet mot engagemang hos organisationsmedlemmar för att tillsammans 

kunna genomföra de uppdrag och mål som är uppsatta inom organisationen. En transformell 

ledare har enligt forskarna påvisat positiva effekter hos anställda vilka anser sig känna sig 

tillfreds med denna sort av ledarskap. 

 
Den positiva effekten visar sig som en känsla av värde inom organisationen hos de anställda 

som dessutom upplever arbetsglädje och därav kan engagera och anstränga sig mer inom denna 

(Wells & Peachey, 2011).  

 

Detta stödjs av McMurray, Pirola-Merlo, Sarros, och Islam (2010) som påstår att det finns en 

stark koppling mellan anställda vilka arbetar under en transformell ledare och upplevelsen av 

en positiv bild av klimatet på organisationen, välmående bland personalen, engagemang samt 

psykologiskt viktiga faktorer. Gregory och Aarons (2006) menar vidare att det transformella 

ledarskapet förmodar förhöja de anställdas inre motivation, detta eftersom ledaren tydligt 

uttrycker betydelsen samt värdet av de mål som finns uppsatta för organisationen.   

 

Den inre motivationen är något som enligt Sisaye (2005) ses som en viktig del inom normativ 

kontroll. Denna typ av kontroll förmodar enligt forskaren att medarbetarna har en gemensam 

tanke om vad som skall uppnås inom organisationen vilket överensstämmer med vad Gregory 

och Aarons (2006) menar med inre motivation bland de anställda. 
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Breevaart, Bakker, Hetland, Demerouti, Olsen och Espevik (2014) hävdar att skillnaden mellan 

de två olika typerna av ledarskap, transaktionellt och transformellt ledarskap är att det 

förstnämnda belyser ledarens uppgift att säkerställa att de anställda lever upp till de 

förväntningar som ställs på dem. Det transformella ledarskapet å andra sidan, syftar till att 

motivera de anställda så att dessa skall kunna utföra det som förväntas av dem och mer därtill. 

Forskarna påstår att inom verkligheten används båda ledarstilarna ofta parallellt men att de mest 

framgångsrika ledarna brukar det transformella sättet att leda mer än det transaktionella. 

   

Breevaart et. al. (2014)  har som åsikt att en kombination av de båda ledarstilarna kan stärka 

och skapa ett mycket effektivt ledarskap, vilket stödjs av Judge och Piccolo (2004) vilka anser 

en jämlöpande användning av typerna av ledarskap kompletterar och stärker varandra och 

skapar därmed ett bra ledarskap. Oavsett vilken ledarstil som finns att återfinna på 

organisationer så finner Sand och Miyazaki (2000) att det är mycket viktigt att det existerar en 

inre kontroll utförd av ledaren över de anställda inom denna. 

 

2.3 Kontrollmekanismer 
Kontroll utförd av ledaren är den organisatoriska process som sammansvetsar olika avdelningar 

och individer med organisationens mål (Yan & Gray, 1994). Vidare menar Koza och Dant 

(2007) och Piercy, Cravens och Lane (2009) att kontrollmekanismer kan ses som instrument 

för att övervaka beteenden och aktiviteter som sker inom en organisation.  

 

Forskarna Woolthuis, Hillebrand och Nooteboom (2005) argumenterar för att på samma sätt 

som förtroende, kan kontroll tolkas på ett svagt och ett starkt sätt. I en svag tolkning kan 

kontrollen betraktas som ett instrument eller tillstånd som kan minska risker inom en relation, 

en del i en svag utövning av kontroll är enligt forskarna förtroende. En stark form är kontroll 

kan enligt forskarna ses som "avskräckande", vilket stödjs av Maguire, Phillips och Hardy, 

(2001). Woolthuis et al.,( 2005) argumenterar vidare för att en stark form av kontroll är baserat 

på makt och att opportunistiskt beteende där parter ådrar sig ett straff eller materialförlust kan 

ses som utövande av stark kontroll. Enligt forskarna Maguire et al. (2001) så innefattar 

kontrollprocessen olika mekanismer. Vid användningen av dessa skapas sedan olika nivåer av 

kontroll, vilket kommer utövas på en individ eller grupp inom en organisation. 

 

 



11 
 

En effektiv mekanism för utövavande av kontroll inom en organisation är enligt Dyer (1997) 

med förtroende. Typer av kontroll som är förtroendebaserade är enligt Koza och Dant (2007) 

definierade som relationskontroll. Nooteboom, Berger och Noorderhaven (1997 s.318) skriver 

däremot att ”förtroende endast kan anses vara ett redskap för kontroll på ett limiterat sätt”, 

visserligen kan förtroende åstadkomma en minskning av risk inom en organisation men 

forskarna har som åsikt att förtroende inte är någonting som lätt kan inrättas. Är förtroende inte 

redan existerande på organisationen kommer ett uppbyggande av band mellan individer samt 

delade värderingar och mål behövas lägga stor vikt på under uppbyggandet av detta. Inkpen 

och Currall (2004) anser i linje med detta att förtroende inte enbart kan ses som en mekanism 

för kontroll, och att vid förefintligheten av fullt förtroende mellan parter så behövs 

kontrollutförande i allt mindre mån. 

 

Kontroll kan enligt Maguire, Phillips och Hardy (2001) ses som tre olika former, tvingande, 

lönsam och normativ. Chen, Ramamurthy och Wen (2012) och Maguire, Phillips och Hardy 

(2001) påvisar vidare att de två förstnämnda formerna av kontroll, den tvingande samt den 

lönsamma ses som en typ av formellt kontrollutövande. Formell kontroll är enligt Koza och 

Dant (2007) en form som syftar till en mer byråkratisk utformning av kontrollutövandet. 

Byråkratisk kontroll innebär enligt forskarna att relationer inom organisationen i stor 

utsträckning hanteras genom formaliserade relationer och en centraliserad auktoritet, alltså 

ledaren. 

 

 Koza och Dant (2007) anför ytterligare att ett byråkratiskt sätt att utöva kontroll över sina 

anställda tidigare har bedömts som det mest effektiva sättet att inom organisationen uppnå mål 

beträffande både resultat samt effektivitet, men att många forskare idag istället är mer positiva 

till förtroendebaserade kontrollutövningar. 

 

“Jag litar på dig eftersom jag kan kontrollera vad jag vill att du ska göra och eliminera risken 

för din oförutsägbarhet.” (Lewicki och Benedict Bunker, 1995,s 153). 

 

Det ovannämnda citatet syftar enligt Chen, Ramamurthy och Wen (2012) till att ledning som 

vill ha ett förtroende till sina anställda måste kontrollera de resurser som individerna är i behov 

av, medan medarbetarna måste låta sig kontrolleras för att ledningen skall kunna utveckla ett 

förtroende till dem.  
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Maguire et al. (2001) har såsom åsikt att de två förstnämnda typerna av kontroll, den tvingande 

samt lönsamma typen, utövar kontroll genom att öppet och uttryckligen ordna så att önskvärda 

beteenden uppfylls av andra parter. Den ”lönsamma” typen av kontroll innebär att ledaren 

tillgodoser resurser som den anställde behöver eller vill ha, i utbyte mot att denne ska rätta sitt 

beteende efter uppsatta mål. Den ”tvingande” formen av kontroll är ofta sammanlänkat med 

den lönsamma typen då denna kan ses som ett hot om upphörande av tillgodosedda resurser om 

den andre parten inte skulle bete sig på ett önskvärt sätt. 

 

Den tredje formen av kontroll, normativ kontroll, kan enligt Maguire et al. (2001) istället ses 

som en social del av ett kontrollutövande. Forskarna menar att denna form av kontroll till 

exempel består av interna normer eller sociala samspel som kan ses som dolda för omgivningen. 

Istället för att få individer eller grupper på organisationen att följa ett önskvärt beteende genom 

att belöna eller straffa dem, som vid formellt kontrollutövande, så hävdar forskarna att detta 

kan uppnås till följd av normer. Dessa i sin tur kommer enligt forskarna skapa en känsla hos de 

anställda för vilken standard som bör följas på organisationen samt vilka mål som bör 

eftersträvas. 

 

2.4 Tvingande makt och kontroll 
Sisaye (2005) definierar den tvingande formen av kontroll som användande av hot om påföljder 

av olika slag för att säkerställa efterlevnad av önskat beteende hos de anställda. En tvingande 

form av kontroll kan enligt Sisaye (2005) ses som något positivt vid tillfällen där många av de 

anställda inte uppfyller de krav som ställs på dem. Forskaren menar vidare att applikation av 

den tvingande kontrollformen på anställda vilket kan anses ligga i linje med verksamhetens 

krav på dem, kommer påverka deras moral, effektivitet och engagemang för organisationen på 

ett negativt sätt. Chen, Ramamurthy och Wen (2012) hävdar dessutom att tvingande kontroll 

använder en negativ förstärkningsstrategi där medarbetare berövas resurser vilka anses vara 

viktiga när de inte uppfyllt de förväntningar som fordrats av dem. Sisaye (2005) anför 

ytterligare att ordet "tvingande" har en negativ klang, men att tvångsformen av kontroll är en 

integrerad del i de flesta existerande styrinrättningar för ekonomi. 

 
Maguire et al. (2001) och Sisaye (2005) har alla som åsikt att den tvingande samt den lönsamma 

typen, utövar kontroll genom att öppet och uttryckligen ordna så att önskvärda beteenden 

uppfylls av andra parter.  
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Den ”lönsamma” typen av kontroll innebär att den kontrollerade parten ger av resursen som 

den andre parten behöver eller vill ha, i utbyte mot att denne ska rätta sitt beteende efter uppsatta 

mål. Den ”tvingande” formen av kontroll är enligt forskaren ofta sammanlänkat med den 

lönsamma typen då denna kan ses som ett hot om upphörande av tillgodosedda resurser om den 

andre parten inte skulle bete sig på ett önskvärt sätt. Sisaye (2005) anser även att tvångskontroll 

kan samexistera med normativ kontroll då en kombination av dessa kontrollformer skapar ett 

osynligt reglemente innehållandes inbördes påtryckningar sammanslaget med rationella regler 

inom organisationen. 

 

 Sisaye (2005) menar att en ny innebörd av vad tvingande kontroll innebär har vuxit fram under 

tiden för teknisk utveckling, ökad konkurrens och en strävan efter kontinuerlig förbättring inom 

organisationer. Framsteg inom teknologi har tillgodosett en ny form av kontrollutövande vilket 

innefattar elektroniska övervakningar av de anställda. Ledningen för en organisation använder 

då videokameror för att på så sätt kunna övervaka sina anställdas självdisciplin, efterlevnad av 

regler samt lydnad utan att behöva interagera med dessa. Forskaren menar därför att tvingande 

kontroll inte längre behöver utövas genom direkta kommandon samt tillsyn mellan den 

anställde och ledaren, utan att denne indirekt kan observera den anställde. 

 

2.5 Lönsam makt och kontroll 
Lönsam makt och kontroll är enligt Sisaye (2005) baserat på kontroll över materiella resurser 

som kan användas som belöningar för att uppnå förväntat beteende av de anställda. Lönande 

kontroll avser enligt Chen, Ramamurthy och Wen (2012) ett styrmedel vilket syftar till 

användandet av ekonomiska incitament, så kallade "morötter". Exempel på resurser som 

används i maktutövande är enligt Sisaye (2005) och Chen et al. (2012) tilldelning av löner, 

kommissioner, villkor på arbetsplatsen, förmåner av olika slag samt handelsvaror och service.  

Makten över de anställda grundar sig vidare på kontrollen över interna relationer, aktiviteter, 

ekonomiska incitament samt måluppsättning inom organisationen. Belöningar av olika slag kan 

enligt Chen, Ramamurthy och Wen (2012) fungera stärkande för självförtroendet hos de 

anställda och se till så att dessa känner sig mer motiverade att samarbeta och efterfölja 

organisationens mål.  

 

Chen, Ramamurthy och Wen (2012) har som åsikt att straff eller belöningar enbart har liten 

eller ingen inverkan på efterföljande av normer och regler, men att gemensamt har de 

signifikanta effekter på detta.  
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Chen et. al. (2012)  anför att en kombination av lönsam och tvingande kontroll är den bästa för 

att medarbetare skall efterfölja vad ledningen vill av dem. Forskarna menar vidare att ”straff” 

så som minskad lön eller borttagande av förmåner av olika slag, kan orsaka repressalier och 

fientliga emotionella reaktioner bland de anställda och att dessa reaktioner kan leda till starkt 

motstånd mot överensstämmelse mot regler och förväntningar. 

 

2.6 Normativ makt och kontroll 
Barley & Kunda (1992) påstår att under tiden då allt fler människor blev tjänstemän blev det 

inom ledningar en allt högre betoning av normativ kontroll. Denna består enligt forskarna i idén 

att chefer kunde mer effektivt reglera arbetare genom att bry sig om arbetarnas beteende, tankar 

och känslor. Genom att vinna arbetskraftens hjärtan och sinnen, kan chefer enligt forskarna 

uppnå den mest subtila av alla former av kontroll, moralisk auktoritet. 

 

Sisaye (2005) påvisar att normativ kontroll kan ses som fördelning av symboliska belöningar, 

en känsla av prestige samt användandet av ritualer och normer för att människor skall följa de 

moralfilosofier och beteenden som existerar på organisationen. Forskaren påstår dessutom att 

ledare vilka är användare av den normativa kontrollformen ofta är karismatiska, bra på 

övertalande och manipulativa i deras användande av sociala aktiviteter för att på så vis skapa 

en slags social makt. Ofta så är relationen mellan ledaren och följaren av nära natur i dessa fall 

och det existerar en involverande moralisk del i denna. Sisaye (2005) menar vidare att beslut 

som är fattade av grupper, individer eller på organisationsnivå som kan anses utgå från ett 

normativt kontrollperspektiv, grundar besluten på funktionalitet samt samstämmighet. 

 
Sisaye (2005) anför att dessa utgångspunkter i besluten innefattar att de beslutande 

medlemmarna har samlat och delat information med varandra, använder sig av redan 

existerande makt och kontrollmekanismer för att på så vis nå tillgivenhet och förtroende dem 

emellan för att på så vis sedan kunna nå de mål som är uppsatta. Det är dock vanligt att den 

samstämmighet som beslutsfattarna grundar besluten på kan komma att upphöra då 

maktställningar och konstellationer inom gruppen resulterar i en mer tvingande form av 

kontrollbeslut. 

 

Barker (1993) kopplar det normativa kontrollförfarandet till gemensam kontroll eftersom så 

många av de attribut som kännetecknas normativ kontroll är baserade på att beslut skall vara av 

gemensam art och att det existerar ett samarbete mellan individer.  
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Forskaren anvisar ytterligare att gemensamt kontrollförfarande ses som ett sätt att genom 

gruppbeslut kunna förflytta kontroll från ledning till arbetarna. Barker (1993) påstår vidare att 

normativ kontroll innefattar att arbetare öppet skall kunna diskutera och komma fram till 

samfällda mål och att de genom överläggningar själva ska komma fram till egna 

kontrollförfaranden samt hur de tillsammans ska kunna uppnå dessa. Tanken med detta är att 

en förenad tanke och norm skall bildas på organisationen om vad som förväntas av arbetarna 

och hur de skall uppnå dessa förväntningar. 

 

Barker (1993) menar vidare att när grupperingar på organisationer skapar egna förfaranden för 

att hantera förväntningar och prestanda för medarbetarna kommer gemsamma bestämmelser 

för dessa vara av olik art än vad som anses vara normalt kontrollförfarande. 

 
Barker (1993) påstår ytterligare att en vanlig modell av ledningskontroll över en organisation 

grundar sig på ledare och följarpositioner inom denna och att det gruppbaserade 

kontrollförfarandet kan resultera i att organisationen går från att vara en hierarkisk sådan till att 

bli ”a flat confederation of concertively controlled selfmanaging teams” (Barker 1993 s.412), 

där beredande riktlinjer ligger till grund för att styra medarbetarnas beteende och utförande av 

uppgifter. 
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2.7 Förtroende 
Förtroende är ett mycket omtalat begrepp vilket förekommer i många diskussioner inom 

samhället. Många definierar begreppet på olika sätt, vilket kommer att förstås genom textens 

genomgång. Enligt Rousseau, Sitkin, Burt och Camerer (1998) frambringas det att förtroende 

kan infinnas inom många olika situationer eller sammanhang i samhället. Rousseau et al. (1998) 

förklarar att förtroende kan förekomma inom allt från ekonomiska, psykologiska samt 

sociologiska situationer. För att koppla förtroende med dessa olika sammanhang menar 

Rousseau et al. (1998) att ledningen genom detta begrepp kan skapa ett större värde för 

exempelvis organisationens välmående.  

 

En annan synvinkel av begreppet ger Welter (2012), som påstår att parter inom organisationer 

är ömsesidigt beroende av förtroende. Fenomenet med parter återfinns utifrån Welter (2012) i 

allt ifrån företagsledningar, beteendevetenskap samt både inom ekonomiska och politiska 

teorier. Welter (2012) påstår även att förtroende kan innebära en utformning eller ett resultat av 

ett beteende, som exempelvis “äkthet”. 

 
Vidare tolkar även McAllister (1995) ett förhållande mellan chefen och de anställdas förtroende 

inom organisationen, alltså att förtroendet mellan dessa parter har en betydande del inom 

utvecklandet av organisationen. McAllister (1995) förklarar att förtroendet även har en inverkan 

på chefens behov av kontroll på sina anställda.  

 

Ett antal forskare har enligt McAllister (1995) erkänt att samordningen mellan arbetstagare och 

ledare ger ett bättre resultat. För att kunna samordna behövs det enligt forskaren infinnas tillit 

till varandra, därför påstår McAllister (1995) att förtroendet är en avgörande faktor för om 

samarbetet utförs på ett effektivt sätt. 

 
Som konstaterat ovan finns det mängder med olika definitioner om begreppet förtroende, 

Ellonen, Blomqvist och Puumalainen (2008) har som McAllister (1995) studerat kring 

relationen mellan förtroendets roll och främjandet av organisationens effektivitet. Ellonen et. 

al. (2008) förklarar vidare att de genom studien funnit ett samband mellan organisatoriskt 

förtroende och ny-tänk. De menar att individer bör vara mottagliga för nya idéer, och genom 

att vara mottaglig behövs både internt men också externt organisationsförtroende. 
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För att förstå hur förtroende byggs upp förklarar Avolio, Zhu, Koh och Bhatia (2004) genom 

sin studie att inom en organisation är det bra att stå sin ledare nära, och att genom att ledaren 

infinns i närheten har denne också möjlighet att visa individanpassning vid olika 

utvecklingsfaser. Avolio et. al. (2004) påstår att en mer närvarande ledare skapar ett stort 

förtroende mellan denne och den anställde. Om det istället är tvärt om, att ledaren är avlägsen, 

så kommer förtroendet mellan denne och den anställde att påverkas negativt. 

  

En förklaring till varför förtroendet påverkas genom att ledaren anses vara antingen närvarande 

eller avlägsen, är enligt forskarna att den närvarande ledaren har tid att bygga upp en personlig 

direkt- kontakt samt bygga upp en relation med den anställde. Den avlägsne ledaren kommer 

istället missa hela den biten där forskarna anser att kärnan i förtroendet mellan parterna byggs 

upp (Avolio et. al. 2004). 

 
Cullen, Johnson och Sakano (2000) konstaterar genom sin studie ett samband mellan förtroende 

och engagemang, de menar att dessa begrepp är i relation med varandra. Alltså för att skapa 

förtroende för en part krävs ett enormt engagemang av den förtroendegivande parten för att den 

förstnämnda sedan skall kunna uppfatta dess handlingar på ett förtroendebaserat sätt. Inom 

studien redogörs för två komponenter som påvisar hur förtroende skapas. Den första 

komponenten är trovärdighetsförtroende och den andra är rationellt förtroende (Cullen, Johnson 

och Sakano, 2000). 

 
Cullen, Johnson och Sakano (2000) menar att dessa två komponenter har för avsikt att skapa 

förtroende men inom praktiken, alltså att parterna har förmågan att utföra sina skyldigheter som 

utlovats och därav skapa förtroende genom faktiska handlingar. Genom dessa komponenter 

anför Cullen, Johnson och Sakano (2000) att det intressanta fenomenet handlar om att studera 

huruvida parterna verkligen levererar det som utlovats, då det är en avgörande faktor för om 

den andre parten känner förtroende för den andra. 

 

För att spåna vidare på hur parter praktiskt sätt skall kunna infinna förtroende ger Vangen och 

Huxham (2003) en inblick i åtta stycken punkter som krävs för att bygga upp ett hållbart och 

långsiktigt förtroende, ur ledarens perspektiv. 
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Utifrån dessa olika punkter påstår Vangen och Huxham (2003) att många forskare har 

förtydligat förtroendets inverkan på ett framgångsrikt samarbete mellan ledare och anställda. 

Som tidigare sagt menar McAllister (1995) att det är viktigt att samordna inom 

organisationen, och för att kunna samordna behövs tillit. 

 

2.8 Kontroll och förtroende 
Grey och Garsten (2001) menar att förtroende innebär tillförlitlighet samt förutsägbarhet inom 

omständigheter där en medarbetare förväntas uppfylla det arbete som är förpliktigats denne. 

Forskarna hävdar vidare att tillförlitligheten och förutsägbarheten för att den anställde skall 

utföra dessa uppgifter är vidare inte ett resultat av medarbetarens förtroende som attribut, utan 

istället att förtroendet är en produkt av efterföljandet av regler och andra konstruktioner inom 

organisationen.  

 

1. Existensen av ett 
tydligt syfte och mål 

2. Ta itu med de 
anställdas 

effektskillnader 

3. Inneha ledarskapet, 
men tillåter ingen at ta 

över 

4. Denne ger tid åt att 
att bygga upp en 

förståelse för motparten 

5. Fördelar arbetet på ett 
korrekt sätt 

6. Är engagerad 

7. För ingen 
poängräkning för de 

anställda, och behandlar 
dem efter prestation 

8. Acceptera att 
relationen utvecklas 

med tiden, går inte att ta 
någon genväg 

Åtta summerande punkter, modell 3 (egen). 
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Forskarna påstår vidare att förtroendet är installerat i de organisatoriska rutiner som existerar 

och att det därmed finns en stark koppling mellan förtroende och kontroll. Das och Teng (2001), 

Dyer och Singh (1998) samt Mayer och Argyres (2004) anför att delade meningar kring 

förhållandet mellan kontroll och förtroende finns och att medan vissa forskare hävdar att 

förtroende och kontroll agerar som substitut till varandra, påstår andra att de två begreppen 

funktionerar kompletterande till varandra.  

 
De forskare som hävdar att förtroende och kontroll fungerar som substitut till varandra, 

implicerar även att lågt förtroende kan ersättas av högre utövande av kontroll och tvärtom (Das 

& Teng 2001; Dyer & Singh, 1998). Perspektivet som beskrivs framställer förtroende och 

kontroll som två begrepp som båda funktionellt sett används för att minska osäkerhet samt för 

att hantera obestämdhet hos parter (Knights, Noble, Vurdubakis, & Willmott, 2001; Reed, 

2001). Ouchi (1979) utvecklar detta och skriver att stort förtroende kan minska målkonflikter 

inom relationer som förekommer mellan två stycken parter, detta kan i sin tur minska 

behövligheten av användandet av formella kontrollmekanismer.  

 

Vlaar, Van den Bosch och Volberda (2007) menar vidare att om begreppen förtroende och 

kontroll skall figurera som substitut till varandra så måste det föreligga en utpräglad nivå av 

misstro mellan parterna. Om anledning att misstro den andre parten inte föreligger, så behöver 

enligt forskarna inte brist på förtroende bli ersatt med en ökad kontroll. 

 
Det andra perspektivet skildrar kontroll och förtroende som komplement till varandra. Med 

andra ord så menar forskare att formella mekanismer för kontrollutövande ökar förtroendet 

mellan parter då tillämpliga föreskrifter och övervakning formar system (Mayer & Argyres, 

2004). Grey och Garsten (2001) påstår att det förekommer en mekanisk form av förtroende där 

medarbetarna följer uppsatta regler som finns till för att kontrollera dem. Ledningen måste då 

förlita sig på och inneha ett förtroende för att medarbetarna på organisationen skall följa de 

föreskrifter som finns vilket enligt forskarna inte alltid är fallet då människor inte mekaniskt 

kommer följa alla regler som finns uppsatta för dem. 
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Das och Teng (1998) menar att desto högre grad av förtroende, desto mindre behövlighet av 

kontroll, och vice versa. Detta grundar forskarna på en tolkning, att vid innehavande av en hög 

grad av förtroende för en part så existerar inte längre ett behov av att kontrollera dennes 

beteende, detta eftersom forskaren påstår att kontroll endast nyttjas när det är knapert med 

förtroende. Forskarna menar vidare att inga kontrollmekanismer kommer att erfordras, då det 

mellan parterna finns förtroende och de känner att de kan litar på varandra och därav arbetar 

mot samma mål (Das & Teng, 1998). 

 

2.9 Effekter av kontroll 
En effekt av emotionell utmattning är enligt Shepherd, Tashchian och Ridnour (2011) en hög 

personalomsättning. Ett verksamhetsfält vilket är särskilt utsatt för detta är inom säljande 

organisationer, vilka dock enligt Katsikea, Theodosiou och Morgan (2015) normalt sett i 

praktiken kan förvänta sig en viss grad av detta. Personer vilka arbetar inom en säljande bransch 

befinner sig enligt forskarna inom den högsta riskgruppen beträffande tidiga uppsägningar, 

vilket är ett genomgående problem för alla verksamheter inom branschen. Griffeth, Hom och 

Gaertner (2000) anför att personalomsättning är ett begrepp som länge varit och kommer 

fortsätta att vara mycket aktuellt. 

 
I ett par studier utförda av (Glebbeek & Bax, 2004; Ton & Huckman, 2008) definieras 

begreppet personalomsättning som: antalet anmälda uppsägningar dividerat med antalet 

löntagare under samma period. I nuläget är detta problem fortfarande aktuellt då särskilda 

branscher är mer utsatta för en hög omsättning av personal än andra. 

 
Tracey et al. (2008 s.14,15,20) menar att organisationer tydligt kan se ett problem beträffande 

den rådande höga personalomsättningen. Forskarna anför dessutom att detta kan leda till 

onödiga expenser samt en försämrad kvalité gällande utförandet av arbetsuppgifter. Forskarna 

påstår vidare att drivkrafter bakom denna höga personalomsättning är en indignation 

beträffande olika aspekter inom organisationen som arbetsinnehåll, relation till handledare, lön 

samt arbetsvillkor. 

 

2.9.1 Emotionell utmattning- en effekt av kontroll 
Utbrändhet eller emotionell utmattning definieras enligt Maslach och Leiter (2008) som ett 

psykologiskt syndrom bestående av trötthet, cynism, och ineffektivitet hos en individ. Detta är 

exempel på beteendemönster som enligt forskarna grundar sig på olika faktorer på individens 

arbetsplats.  
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Fortsatt så menar Mulki et al. (2006) att emotionell utmattning hos anställda blir ett allt mer 

uppmärksammat problem eftersom allt fler forskare har kopplat samman fenomenet med 

minskad produktivitet på arbetsplatsen. 

 
Maslach och Leiter (2008) menar att till skillnad från akuta syndrom på stress som kommer till 

följd av specifika situationer en individ kan hamna i, så är emotionell utmattning ett fenomen 

som utvecklas under en längre tidsperiod. Gaines och Jermier (1983) påstår vidare att utmattnig 

hos de anställda har att göra med hur individen är anpassad för arbetet, miljön på arbetsplatsen 

men också hur administrationen på arbetsplatsen sköts. 

 
Emotionell utmattning ses enligt Maslach och Leiter (2008) som en längre tid av psykologisk 

nedbrytande faktorer vilka kan komma att resultera i mentala och sociala effekter. Forskarna 

menar vidare att emotionell utmattning är ett fenomen vilket förekommer under en lång period 

hos individer vilka känner av det och att det kan ses som en slutledande fas i en individs relation 

till sitt arbete. 

 

2.10 Kontroll och emotionell utmattning 
Maslach och Leiter (2008) påstår att utmattning hos anställda är ett resultat av att den berörda 

individen inte passar i den jobbsituation denne befinner sig i. Teuchmann, Totterdell, och Parker 

(1999) menar även att emotionell utmattning hos anställda är den största komponenten vilken 

leder till utbrändhet hos dessa. Maslach och Leiter (200) beskriver utmattning som en 

missanpassning mellan individen och de sex komponenterna i arbetslivet. Dessa är: 

arbetsbelastning, kontroll, belöningar, gemenskap, rättvisa och värdetänkande. Då kontroll är 

den variabel i modellen som har störst möjlighet att påföra ändringar och påverka olika delar 

inom arbetslivet främst inom variablerna: arbetsbelastning, belöningar, rättvisa samt 

gemenskap, påstår forskarna att kontroll är den del av arbetslivet som kan vara avgörande för 

individers upplevelse av sitt arbete. 

 

2.10.1 Sex dimensioner av arbetslivet 
Den första dimensionen av ett arbetsliv är arbetsbelastning. Detta hävdar Maslach och Leiter 

(2008) kan definieras som för mycket arbete som placeras på en individ som har för lite tid 

och/eller resurser för att kunna klara av dessa. Forskarna hävdar ytterligare att variabeln 

arbetsbelastning enligt tidigare forskning, har en klar koppling till utmattning av arbetsstyrkor.  
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Forskarna menar att arbetsbelastningen blir för mycket för en individ då denna känner att det 

inte finns en chans att klara av de uppgifter som tillskrivits individen och att detta i sin tur 

kommer få individen att känna sig utmattad. 

 
Den andra dimensionen av arbetslivet är enligt Maslach och Leiter (2008) adresserade 

belöningar av olika former. Dessa kan vara av monetär, inre eller social karaktär och skall enligt 

forskarna leva upp till den arbetande individens förväntningar på dessa. Vidare menar forskarna 

att för lite belöning av social karaktär, med andra ord uppmuntran från kollegor eller ledare, 

kan få arbetstagare att känna sig otillräcklig. När känslan av att belöningarna beträffande arbetet 

inte lever upp till de förväntningarna personen hade på dessa, kan detta leda till att denne känner 

sig mindre samordnad med organisationens värdetänkande. Detta kan enligt Mulki et al. 

resultera i att arbetstagaren arbetar på ett sätt som motverkar produktiviteten hos den 

organisation vilken individen är anställd hos. Detta kan enligt forskarna ske genom att individen 

inte längre bryr sig om organisationens värdetänkande, aktivt arbetar så lite som möjligt eller 

att individen sprider dålig energi på arbetsplatsen.  

 
Maslach och Leiter (2008) menar vidare att monetära och sociala belöningar kan innebära en 

stor del av vad som ses som inre tillfredställelse gällande arbetet i sig. Belöningar av inre 

karaktär, så som att känna sig stolt över sitt arbete, kan enligt forskarna vara av oerhörd vikt 

när det kommer till om individer trivs på arbetet eller inte. Denna typ av belöning kan enligt 

forskarna till och mer vara av högre betydelse än belöningar som har att göra med 

löneutbetalningar eller uppmuntran av utomstående. 

 
Gemenskap är enligt Maslach och Leiter (2008) den tredje dimensionen av ett arbetsliv. Denna 

variabel definieras som graden av uppfattad kvalité på arbetsplatsen och innefattar allt från 

konflikter som sker på denna, till stöttande av varandra, närhet till sina medarbetare, till att 

kunna arbeta tillsammans som en grupp. Forskarna menar att människor utvecklas i gruppen 

med gemenskap och att delade upplevelser på arbetsplatsen skapar en bättre sammanhållning 

och arbetsgrupp. En negativ effekt av denna variabel är enligt forskarna när konflikter tar över 

känslan av gemenskap. 

 
Rättvisa på arbetsplatsen är enligt Maslach och Leiter (2008) en dimension av arbetslivet som 

definieras som upplevelsen av den anställde, att beslut som tas av ledningen är rättvisa och att 

arbetsstyrkan behandlas med respekt.  
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Detta är enligt forskarna en essentiell del i känslan av eget värde hos individer och ömsesidig 

respekt är i sin tur en viktig komponent i gemenskapen på arbetsplatsen. Orättvisa är enligt 

forskarna när den arbetande personen upplever att denna utges mindre belöningar av olika slag 

än vad denne gjort rätt för, eller när anställningar och utvärderingar gällande jobbet upplevs 

som felbedömda eller utförda på fel tillvägagångssätt. Forskarna påstår dessutom att 

uppfattningen om att processen för att avgöra ett beslut ses som rättvis, är viktigare än resultatet 

av denna och att den berörda individen kommer känna sig distanserad från organisationen om 

denne upplevt att processen varit orätt på något vis. 

 
Värde är enligt Maslach och Leiter (2008) den femte dimensionen av ett arbetsliv och innebär 

relationen människor har till sitt arbetsliv. Värde beträffande verksamheten innefattar de 

värderingar, motivation och tankar som fanns om varför individen från första början ville 

erhålla anställningen. Forskarna anför ytterligare att värdetänkandet med avseende på arbetet 

sträcker sig betydligt längre än föreställningen om att arbetet endast skall generera en lön i slutet 

av månaden. 

 

Känslan av att tillföra något till organisationen kan enligt Maslach och Leiter (2008) sedan leda 

till olika former av belöningar av individen och ett gemensamt värdetänkande av personalen 

kan leda till bättre gemenskap på arbetsplatsen.  Dock så kan en alienering mellan 

organisationens värdetänkande och personliga sådana skilja sig åt, vilket kan resultera i mindre 

engagemang rörande arbetet i sig. För att motverka detta menar forskarna att ledningen för en 

organisation bör ta hänsyn till att försöka samordna organisationens förväntningar med 

personliga sådana. 

 
Den sjätte dimensionen av ett arbetsliv är enligt Maslach och Leiter (2008) kontroll. Denna 

variabel innefattar den anställdas upplevelse om att kunna påverka beslut vilka har att göra med 

denne, upplevd professionell självständighet samt att få tillgång till alla resurser som krävs för 

att kunna genomföra det arbete som ålagts individen. Teuchmann, Totterdell och Parker (1999) 

menar vidare att individers uppfattning om dennes utmattning är beroende av hur denna 

upplever sin känsla av kontroll. Forskarna påstår vidare att en ökad känsla av innehavande av 

kontroll kan ha en positiv effekt på individens uppfattning om utmattning.  
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2.10.2 Tre dimensioner av emotionell utmattning 
De tre dimensionerna för emotionell utmattning, trötthet, cynism och ineffektivitet ses enligt 

Maslach och Leiter (2008), Maslach och Jackson (1981) som tre dimensioner av utbrändhet 

varav den förstnämnda representerar en individuell upplevelse av stress på arbetsplatsen.  

Denna dimension av emotionell utmattning hänvisas vidare till att den berörda individen 

innehar en känsla av att vara överarbetsbelastad och inte kunna prestera tillräckligt då denne 

inte har den energi som behövs för detta. 

 
Den andra nämnda dimensionen, cynism, menar Maslach och Leiter (2008) kan ses som den 

del av emotionell utmattning som grundar sig i sammanhang med mänskliga kontakter. 

Cynismen uttrycker sig enligt forskarna som antingen en negativ inställning till det arbete som 

skall utföras eller som ett uttryck för att individen inte bryr sig om arbetet alls. Denna respons 

ses enligt forskarna som ett sätt för den berörda individen att klara av arbetsöverbelastning som 

existerar på arbetsplatsen. Detta då individen inte kan hantera denna överbelastning av arbetet 

vilket resulterar i att det anses enklare att avlägsna sig helt emotionellt från detta. Den 

sistnämnda dimensionen av emotionell utmattning, ineffektivitet, är enligt forskarna en 

självutvärderande del av beteendemönstret. Denna dimension definieras vidare av forskarna 

som en känsla av att inte uppnå någonting, okunnighet samt minskad produktivitet på 

arbetsplatsen. 

 

2.11 Organisatorisk kontroll 
Flamholtz, Das och Tsui, (1985) har med hjälp av tidigare forskning kring ämnet kontroll skapat 

en egen modell för hur en kontrollprocess kan te sig inom en organisation. Forskarna menar 

vidare att modellen är applicerbar på alla typer av sammanhang där kontroll är en del av 

samspelet mellan människor, detta kan vara i sammanhang beträffande individer, grupper eller 

organisationer av olika slag. (Se figur 5 nedan) Modellen fokuserar på mänskliga system inom 

en organisation, på individ-, grupp- och organisationsnivåer. Detta benämns i själva modellen 

som driftsystemet (operational subsystem). Styrning av maskinprestanda eller mekaniska 

processer är bortom omfattningen av detta ramverk, förutom vad som ses som insatser av 

mänskliga operatörer för vilka styrsystemet är utformat. 
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Figur 5. An intergrative framework for organizational control. (Flamholtz et al., 1985 s.38). 

 
 

Forskarna Flamholtz et al. (1985) beskriver den första delen i sin framtagna modell som 

planering (1.0), vilket inkluderar målsättning och etablering av standard i varje funktionellt 

område där individer eller arbetsenheter hålls ansvariga. Den andra delen av modellen, det 

operativa driftsystemet, utgörs av organisatoriska roller, vilket inkluderar beteenden som 

uppvisas av individer och grupp eller större organisationsenheter. Dessa har att göra med 

förvärv, fördelning, utnyttjande, utveckling, bevarande och dispositionering av resurser inom 

verksamheten. Den tredje delen av modellen, resultatet, inkluderar prestanda där 

försäljningsvolym, produktivitet, vinstmarginal, arbetsattityder, tillfredsställelse, engagemang, 

alienation, samt andra resultat såsom omsättning och frånvaro är viktiga aspekter. 

 
Den fjärde delen av modellen omfattar enligt Flamholtz et al. (1985) mätningselementet (2.0), 

vilket innehåller ledningsinformationssystemet det vill säga produktion, lager, administration 

och styrsystem för budget. Inom denna del behandlas även anställdas prestationer för att kunna 

bedöma deras insatser för verksamheten. Del fem av modellen, återkopplingselementet (3.0), 

hänför sig till leveransen av information gällande prestanda jämförelsevis med förutbestämda 

mål och standarder för att kunna korrigera dessa inom driftsystemet. Detta eftersom 

verksamheten i framtiden skall kunna utvecklas och belöna sina anställa. 
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Del sex av modellen, utvärdering och belöning, innefattar enligt Flamholtz (1985) 

administration av yttre belöningar vilka grundas på en utvärdering av arbetsprestation och 

utformningen av självkontroll och arbetsbeteenden. 

 
Fyra av de ovannämnda sex elementen som modellen består av innefattarenligt Flamholtz et al. 

(1985) kontrollmekanismerna: planering, mätning, feedback, utvärdering-belöning. Dessa 

mekanismer för utförande av kontroll inom en organisation kan enligt forskarna ses som försök 

att påverka individers beteenden inom denna. En första uppsättning av mål och standarder sker, 

vilka är till för att kanalisera enskilda- och gruppinsatser mot organisatoriska mål. När dessa 

mål är implementerade fungerar de dessutom som utgångspunkt för prestandan inom 

verksamheten vilket tjänar till att fungera som både före-och efterkontroll. 

 
De grundläggande målen kan enligt Flamholtz et al. (1985) ses som en bakomliggande drivkraft 

till utvärdering samt belöning inom organisationen vilket gör dem till en del av 

kontrollutövandet.  Organisatoriska belöningar, både yttre och inre, fungerar vidare som 

förhands- och efterhandskontroller för de resurser som återfinns inom organisationen. 

Förhandskontroll genom att det kan ses som en källa till att väcka motivation för organisatoriska 

mål; efterhandskontroll tjänar till att förstärka eller modifiera särskilt beteende. 

 

2.11.1 Processen 
Den ovannämnda figurens kärna är grundat i en process bestående av mål och standarder, 

mätning och jämförelse, samt utvärdering och återkoppling för korrigerande åtgärder. 

(Flamholtz et al., 1985) Såsom figur 5 visar, så påbörjas kontrollprocessen med 

planeringsförfarandet (1.0, figur 5) inom en verksamhet vilket genererar en lista av arbetets mål 

och tillhörande standarder för det operativa driftsystemet (operational subsystem). 

 
Dessa uppsatta mål och standarder kommer sedan enligt Flamholtz et al. (1985) att tas upp av 

olika mätsystemen som ger information för att därav kunna jämföra mot de förutbestämda mål 

och standarder verksamheten satt upp. (2.0, figur 5). Observerade avvikelser mellan uppsatta 

mål och standarder och resultatet av verksamheten kommer matas tillbaka till det operativa 

driftsystemet för korrigerande åtgärder samt föras över till planeringselementet för framtida 

arbete gällande justering av mål och standard. Information från den planerande delen av 

verksamheten förs sedan vidare för att därav kunna utvärderas samt användas för 

belöningsadministrering. (4.0, figur 5). 
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2.12 Teoretisk modell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunden till vår sammanfattande modell utgörs av ledarskap vilket Lee och Cummings (2008) 

menar innebär utgivande av belöningar och andra yttre motivationsfaktorer för att på så sätt se 

till så att arbetstagarna uppnår de organisatoriska mål som finns. Det finns enligt Gregory och 

Aarons (2006) två typer av ledarskap, det transaktionella ledarskapet vilket forskarna menar 

består av ett utbyte av någon form mellan ledaren och medarbetaren, och det transformella 

ledarskapet. Det sistnämnda ledaskapet påstår Wells och Peachey (2011) definieras av ledarens 

engagemang och vilja att inspirera sina medarbetare. 

 
Eftersom båda typerna av ledarskap grundar sig på olika former av kontrollutövande, antingen 

genom ett belöningssystem grundat på antingen ekonomiska incitament, aktiviteter inom 

organisationen eller helt enkelt uppmuntrande av de anställda, eller att en gemensam tanke och 

normer existerar på organisationen så anser Sisaye (2005) detta som olika typer av kontroll. 

Delade meningar existerar kring relationen mellan kontroll och förtroende och medan vissa 

forskare anför att förtroende och kontroll agerar som substitut till varandra (Das & Teng, 2001; 

Dyer & Singh, 1998), påstår andra att de två begreppen fungerar som komplement till varandra 

(Mayer & Argyres, 2004).  

 

 

Kontroll 

Tvingande 

Lönsam 

Normativ 

Ledarskap Förtroende 

Sammanfattande modell 6 (egen). 
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Forskarna vilka hävdar att förtroende och kontroll figurerar som substitut till varandra, 

implicerar även att lågt förtroende kan ersättas av högre utövande av kontroll och tvärtom (Das 

& Teng 2001; Dyer & Singh, 1998). Det andra perspektivet framställer att kontroll och 

förtroende kompletterar varandra och kontrollutövande ökar förtroendet mellan parter (Mayer 

& Argyres, 2004). 

 
Vi har därefter valt att gå in på djupet gällande de tre olika kontrollformerna, normativ, 

tvingande samt lönsam kontroll för att därefter undersöka vidare om dessa olika former av 

kontroll har någon betydelse för ledarens förtroende för arbetstagaren. Vi har som fokus i vårt 

arbete att de olika formerna av kontroll har en betydelse för förtroendet och vill med hjälp av 

en undersökning av detta uppfylla syftet med studien vilket är: Syftet med studien är att utifrån 

arbetstagares perspektiv förstå hur ledarens kontroll och förtroende påverkar den anställde. 
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3. Metod 
I följande avsnitt presenteras arbetets tillvägagångssätt, startpunkt, synsätt samt 

genomförandet av studien, detta för att kunna uppnå studiens syfte samt besvara de uppsatta 

forskningsfrågorna. Vidare förklarar vi valet av forskningsdesign samt redogör för de 

forskningsmetoder som vi använt vid den teoretiska datainsamlingen. Vi tar även fram hur väl 

arbetet likställs med de kvalitetskriterier som finns, dvs. etik samt kvalité. 

 

3.1 Vetenskapligt synsätt 
Vid förståelse för vilket synsätt inom den vetenskapliga forskningen som passar in i vårt sätt 

att tänka, vill vi redogöra för de två av många synsätt som finns, vilka är positivismen samt 

hermeneutiken. 

 

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) förklarar de att dessa två typer av synsätt föreligger främst 

på grund av att många teoretiska samt metodologiska problem uppkommit ifrån olika traditioner 

inom forskningen. Med detta sagt konstateras även att lösningarna på dessa problem varierar 

mellan de olika traditionerna. Sohlberg och Sohlberg (2013) förklarar vidare att det 

positivistiska synsättet fokuserar på en vetenskaplig förklaring kring olika slutsatser samt anger 

en specifik ordning kring dessa. Det hermeneutiska synsättet vill till skillnad från det 

positivistiska skapa en förståelse omkring olika förhållanden, vilket gjorde att vi såg många 

fördelar med detta synsätt. Därför har vi valt att utgå från det hermeneutiska synsättet. 

 

Eftersom vi valt att utföra en kvalitativ metod anser vi att det hermeneutiska synsättet innefattar 

den syn vi har vid tolkning av arbetets material. Sohlberg och Sohlberg (2013) förklarar att den 

kunskapssyn som hermeneutiken anses ha, fokuserar på en djupgående förståelse för mänskliga 

upplevelser samt olika typer av texter.  

 
Bryman och Bell (2013) påpekar även att de hermeneutiska forskarna strävar efter att tolka 

olika bakomliggande sociala sammanhang samt därefter förstå innebörden av det som 

undersöks. Även Patel och Davidson (2011) förankrar hermeneutiken som frågan av tolkning, 

de menar att mänsklig vetenskap härstammar från den språkliga naturen. Med detta sagt hävdar 

de att genom analyserande av språket kan införskaffa kunskap om det mänskliga beteendet. 

 
Vi anser även att en tydlig poäng ges utifrån Sohlberg och Sohlberg (2013), då de förklarar att 

hermeneutiken inte anser att det finns någon form av objektiv verklighet.  
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De menar snarare att verkligheten skall tolkas i grund och i botten på de upplevelser samt 

erfarenheter som består hos individer. Denna innebörd betyder i vårt fall att vi inom vår studie 

inte skall tänka på ett objektivt sätt, utan kan istället fokusera på individerna som ståndpunkt.  

 

Vi anser att denna typ av kunskapssyn passar in vid utförandet av vårt arbete, då människan är 

den som kan förklara vad som faktiskt pågår i samhället. Här kan vi lättare inse samt förstå på 

ett mer djupgående stadie att det faktiskt föreligger ett problem ur den anställdes perspektiv 

kring förhållandet mellan ledarens kontroll och förtroende. Vid förståelse för Bryman och Bells 

(2013) förklaring av hermeneutikens synsätt, kan vi genom att utföra en kvalitativ metod, samla 

ihop och analysera den data som finns och i sin tur öka förståelsen för påståenden. 

 

3.2 Forskningsdesign 
Enligt Bryman och Bell (2013) innebär en forskningsdesign en struktur samt vägledning för hur 

användningen går till hos en viss metod. De förklarar även att forskningsdesignen instruerar för 

hur forskare skall gå tillväga vid analys av data samt insamling av information som 

framkommer. Cresswell (2013) menar vidare att vid en tillämpning av kvalitativ metod så 

kommer forskarna att utgå från vissa ståndpunkter inom tidigare forskning och en teoretisk 

referensram för att därefter kunna undersöka ett visst problem ute i praktiken.  

Bryman och Bell (2013) tar fram de fem viktigaste forskningsdesigner som även är de mest 

förekomliga, vilka är experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, 

fallstudiedesign och komparativ design. Vid förståelsen för dessa fem forskningsdesigner som 

Bryman och Bell (2013) förklarat, kunde vi snabbt inse att det fanns fördelar vid användning 

av en fallstudiedesign inom vår studie. Bryman och Bell förklarar en fallstudiedesign som en 

detaljerad och ingående studie av ett fall. Genom en fallstudieforskning menar de att det rör sig 

kring den specifika naturen som fallet i sin tur uppvisar. Vår studie utförs i en 

företagsekonomisk inriktning och Bryman och Bell (2013) argumenterar för att en 

fallstudiedesign är mycket vanlig inom denna inriktning. 

 
Vi anser att nyttjandet av denna design kan klargöra mer djupgående för våra resultat utifrån 

vårt syfte då vi skall “...förstå...”, vilket gör att resultaten kräver noggranna analyser. 

Fallstudiedesignen skall enligt Bryman och Bell (2013) innefatta en specifik grupp, ett fall, 

vilket även vi kommer att utföra.  
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Detta stärker även Patel och Davidson (2011) då de menar att en fallstudie skall tillfalla en 

mindre avgränsad grupp som kan innefatta exempelvis en organisation eller en situation. Patel 

och Davidson (2011) anför även att sökandet efter en helhetsbild ligger ständigt i fokus samt 

att hitta täckande information.   

 

Även Ejvegård (2003) förklarar fallstudien som ett bra tillvägagångssätt där vinsten är att det 

finns en begränsning av verk, trots denna begränsning kan forskare ge en bra överblick samt få 

en uppfattning om studien. Vi skall i vår studie utföra en undersökning ur arbetstagarnas 

perspektiv hur ledarens kontroll samt förtroendet påverkar dem och om detta i sin tur kan leda 

till utmattning. Detta kommer i sin tur ligga i fokus vid de intervjuer som utförts av vår grupp 

av individer inom denna fallstudie. Vi finner även en fördel genom att använda en fallstudie i 

vårt arbete i enlighet med vad Harboe (2013) kännetecknar den för, bland annat så menar 

författaren att genom användningen av denna design har ett avgränsat undersökningsfält och 

därav fokuserar på aktörer inom det fältet.  

 
På grund av vårt val av en fallstudiedesign är vi väl medvetna om den kritik som designen fått, 

dessa beskriver Bryman och Bell (2013), då studien inte kan anses vara generaliserbar. 

Författarna påstår att det är viktigt att poängtera detta, dock ligger fokus istället på djupgående 

förståelser som annars inte skulle nås via en annan design. Ejvegård (2003) benämner också 

svårigheter med denna typ av design, han menar att ett enda fall inte kan företräda verkligheten. 

Han hävdar med andra ord lika som Bryman och Bell (2013) att det inte utifrån denna typ av 

studie går att generalisera sina resultat. 

Enligt Ejvegård (2003) blir det i sin tur viktigt att forskare vid användning av en fallstudie är 

försiktig med de slutsatser samt påståenden som görs. Han påstår att det ibland blir svårt att 

inse studiens värde med omedelbar verkan, därför är det viktigt att infinna andra tecken som 

drar mot samma håll, exempelvis genom andra forskningsmetoder.  

Fallstudien har även många fördelar som tidigare sagt, forskarna Bryman och Bell (2013), Patel 

och Davidson (2011) samt Ejvegård (2003) innehar samma tyckande gällande den djupgående 

förståelsen som ett specifikt fall har. Författarna menar vidare att forskare kan utbringa en 

detaljrik fördjupning inom det unika verket. 

 
 



32 
 

3.3 Forskningsansats 
Eftersom vår studie grundar sig på tidigare forskning har vi likställt arbetet utifrån den 

deduktiva teorin som Bryman och Bell (2013) förklarar. Den deduktiva teorin påstås ha den 

mest vanliga uppfattningen kring förhållandet mellan teori och empiri, detta utifrån ett 

samhällsperspektiv. Vid förståelsen för den deduktiva ansatsen menar Bryman och Bell (2013) 

att det som är känt inom ett område samt den teori som består kring området skall övervägas 

och utbringa tydelser från forskare. 

 
Patel och Davidson (2011) påstår att den deduktiva teorin följer “bevisandets väg”. De påstår 

att med hjälp av existerande teori prövas dessa i praktiken. Genom att pröva teorin i praktiken 

kan egna tydelser samt slutsatser framställas, vilket vi i vår studie har med avsikt att utföra. 

Inom vår studie ligger fokus i att pröva den existerande teorin och tillföra tolkningar kring 

empirin. Detta kan enligt Karlsson (2012) ses som grundforskning vilket ses som utvecklande 

av en teoretisk bakgrund och som härstammar från en frågeställning som är hämtat från teorin. 

Detta är utgångspunkten för vårt utförda arbete då problemet som framgår av 

problematiseringen som mynnar ut i ett syfte är hämtat från tidigare forskning och ansedd 

problematik.  

 

Med ovanstående resonemang i åtanke vill vi poängtera att de resultat som framställs inte 

betyder att de är i enlighet med vad som sagts från början. Bryman och Bell (2013) förstärker 

detta, då de menar att den deduktiva ansatsen tillåter att förändra och behöver inte alls efterfölja 

en rak linje. Det skall finnas utrymme för överraskande resultat. 

 

Beträffande vårt arbete visar sig den deduktiva ansatsen föst och främst i bakgrunden och 

problematiseringen som inleder arbetet. Inom dessa rubriker framförs en kort genomgång av 

teori inom området vi ämnar undersöka vilket utmynnar i syftet med arbetet. Vi har därefter 

utgått från teorier beträffande det valda ämnet för att kunna framställa forskningsfrågor och 

kunna utforma vår metod del vilken är utformad efter vad likställda forskningsförsök tillämpat. 

Intervjuguiden och dess innefattande frågor som tillämpats och som redogörs för senare i metod 

delen är utformad efter den teoretiska referensram vi inrymmer i arbetet.  

  

Vi ansåg det viktigt att inte endast formulera frågor vi själva ansåg skulle vara av betydelse för 

undersökningen, utan att det även var viktigt att dessa frågor skulle ha en klar koppling till de 

teorier som återfinns i den teoretiska referensramen.  
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Detta eftersom vi i analys- och resultatdelen skulle kunna koppla svaren på de teoretiskt 

utformade frågorna till den teori vilka de utformats efter. Inom analys- och resultatdelen inom 

vårt arbete är den deduktiva ansatsen ett faktum då vi inom denna del kopplar teorin inom det 

utforskade området till det empiriska material vi framtagit. I den avslutande delen av arbetet 

redogör vi sedan för vilka kopplingar vi funnit och hur dessa relaterar till teorin.  

 

3.4 Kvalitativ metod 
För att klargöra för studiens syfte samt frågeställningar har vi valt att nyttja en kvalitativ 

forskningsdesign. Detta för att kunna skapa en så tydlig förståelse som möjligt ur de anställdas 

perspektiv, där vi kan inse ledarens kontrollpåverkan.  

 
Genom denna typ av design vill vi åstadkomma en fördjupning inom individernas synsätt samt 

föreställningar, vi vill trots detta påvisa att vi inte genom våra forskningsfrågor vill förändra 

individernas svar utan snarare lyfta fram dem. 

 
Vid förståelse för den kvalitativa metoden menar Bryman och Bell (2013) att den grundar sig 

på olika förståelser samt tolkningar av verkligheten. Dessa tolkningar samt förståelser 

konstateras med hjälp av ord, dessa ord testas eller framställer nya teorier. Enligt Marshall och 

Rossman (2011) betyder kvalitativa metoden att forskarna får en chans att skapa olika koncept 

inom det område vilken forskningen berör. Wideberg (2002) anför vidare att kvalitativ 

forskning syftar till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskap. Författaren påstår vidare 

att forskningen söker efter fenomenets innebörd eller mening. Cresswell menar vidare att 

kvalitativ forskning studerar aktiviteter som lokerar den observerande parten inom speciella 

situationer. Holme och Solvang (1997) hävdar att för att kunna uföra en kvalitativ undersökning 

måste man som forskare försöka sätta sig in i en annan persons synsätt och perspektiv för att 

kunna skapa en djupare och fullständig uppfattning av vad det man studerar.  

Patel och Davidson (2011) menar att den kvalitativa metoden har sitt fokus på “mjuk” data. 

Med detta menar Patel och Davidson (2011) att ”mjuk” data består av intervjuer samt tolkande 

analyser. Författarna påstår dessutom att syftet med dessa kvalitativa intervjuer är att i sin tur 

upptäcka samt identifiera egenskaper hos något.  

Patel och Davidson (2011) anför att det ständiga tänket bakom intervjuerna är att söka efter 

något undantag, något som tidigare inte upptäckts eller som det inte riktats någon 

uppmärksamhet åt.  
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Intervjuer är enligt Wikberg, Ericson och Törlind (2015) ett bra sätt för forskare att ta reda på 

upplevelser, åsikter, attityder, motivation samt betydelser av olika saker för den intervjuade 

personen och att intervjuer av personer kan resultera i värdefull information om hur individer 

uppfattar ämnet vilket det forskas kring.  

 

Vi valde att utföra intervjuer eftersom vi fann att den data som då skulle insamlas var av sådan 

art att den skulle vara användbar inom vår forskning. Vi fann att vårt syfte, vilket ämnar till att 

“utifrån arbetstagares perspektiv förstå hur ledarens kontroll och förtroende påverkar denne”, 

bäst kunde besvaras med material från en metod som består av intervjuer.  

 

Detta eftersom vi eftersökte en förståelse kring hur arbetstagarna uppfattar ledarens förtroende 

och kontroll. Genom användandet av intervjuer ville vi få fram en personlig och djupgående 

insyn i hur respondenterna finner dessa begrepp besläktade och detta ansågs inte vara 

framtagbart genom någon annan form av metod.  

 

Patel och Davidson (2011) samt Wikberg, Ericson och Törlind (2015) anser båda att intervjuer 

kan frambringa upplevelser, åsikter och bakomliggande tankar inom det ämnet som frågorna 

rör, vilket var det som vi fann intressant för vår specifika studie. Genom att få fram material 

beträffande de frågor som vi utformat efter teorin kunde vi sedan koppla de intervjuade 

individernas tankar och känslor kring ämnet till den teoretiska referensramen.  

 
Bryman och Bell (2013) förklara den kvalitativa metoden genom en datainsamling utifrån 

verbal kommunikation mellan individer eller grupper. Motsatsen mot den kvalitativa metoden 

existerar den kvantitativa, denna grundar sig enligt Bryman och Bell (2013) inom 

naturvetenskapen samt strävar efter ett statistiskt, kvalificerat samt generaliserbart resultat. Den 

kvantitativa metoden går en aning från vårt fokus med studien, vi vill skapa djupgående 

intervjuer där vi kan förstå samt inse relationen mellan olika individers ståndpunkter utifrån 

våra forskningsfrågor. Den kvantitativa metoden enligt Sohlberg och Sohlberg (2009) förklarar 

även att forskare söker efter förklaringar kring olika fenomen samt strävar efter ett mätbart 

resultat. Detta går heller inte i enlighet med vår vision med studien, vilket gör det naturligt för 

oss att välja en kvalitativa metod. 
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3.5 Kvalitetskriterier 
Vid bedömning av vår kvalitativa studies kvalité har vi utgått ifrån Guba och Lincolns (1994) 

två grundläggande kriterier, vilka är trovärdighet och äkthet. 

 
Trovärdighet innefattar enligt Bryman och Bell (2013) fyra delkriterier, där samtliga finns att 

finna inom den kvalitativa forskningen. Den består av: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt konfirmering. Tillförlitlighet menas enligt Bryman och Bell (2013) att tonvikten ligger i 

att skapa en tillförlitlighet inom de resultat som forskaren för fram, detta genom att få det 

bekräftat från de personer som är en del av den sociala verkligheten. Detta skall vidare klargöra 

forskarnas uppfattning av den sociala verkligheten och bli mer korrekt. För att uppfylla detta 

har vi i arbetet ansträngt oss för att ge en så bred bild som möjligt över de forskningsfält vi 

befinner oss inom. Detta har utförts genom att ställa olika forskares synpunkter mot varandra 

eller i relation till varandra.  

 

I områden vilka vi inte funnit motsägande forskning inom är vi även medvetna om att 

trovärdigheten beträffande dessa delar sjunker. Överförbarhet innebär enligt Bryman och Bell 

(2013) att en studie är utförd och grundar på en mindre skala av individer, för att sedan utföra 

en fördjupning på den kontextuella exklusiviteten. Vi har i vår studie försökt skapa en fördjupad 

syn inom det valda ämnet genom att fokusera på det som är syftet med uppsatsen. Med tanke 

på att vi endast utgått från tio intervjuade personer inom vårt empiriska material är vi dock 

medvetna om att en heltäckande bild inte kan ges med denna studie som grund. Det berörda 

arbetet kan enligt oss därför ej leva upp till det kriterium som Bryman och Bell (2013) hänvisar 

till som överförbarhet. Däremot finner vi att inom den kvalitativa forskningen och det metodval 

vi har gjort, har fått fram betydande information och att arbetet bidrar med information gällande 

ämnet.  

 
Ett annat delkriterium, pålitlighet, påstår Bryman och Bell (2013) går att likställa med 

reliabiliteten inom den kvantitativa forskningen. Med detta sagt menar författarna att ett 

granskande synsätt krävs även inom kvalitativ forskning, de vill vidare skapa en fullständig och 

tillgänglig redogörelse av alla steg inom forskningsprocessen. Detta delkriterium har vi försökt 

att eftersträva genom att på ett så utförligt sätt som möjligt, redogöra för det tillvägagångssätt 

som följts i samband med studiens genomförande. Detta har gjorts inom metod delen där vi 

framställt hur och varför vi genomfört studien.  
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Det sista delkriteriet kallas för konfirmering, här är det enligt författarna viktigt att forskaren 

bekräftar att denne agerat i god tro, alltså att forskaren inte tillåtit att framföra sina egna 

värderingar kring olika ställningstaganden. För att uppnå detta kriterium har vi varit noga med 

att begränsa egna tankar till metoden inom arbetet när vi redogör för våra val. Inom andra 

kapitel har vi varit noga med att utesluta egna tankar och värderingar för att teorin skall kunna 

tala för sig själv. Egna tankar kring ämnet visar sig dock i vår teoretiska modell där vi kopplat 

samman olika fakta från teorin med varandra, detta återspeglar enligt oss våra egna värderingar 

eftersom det är vi själva som skapat modellen. Egna kopplingar mellan teori och empiri har 

även utförts inom kapitlet resultat och analys, vid dessa kopplingar ger vi som forskare inte av 

egna värderingar men uppvisar genom dessa ett tankesätt som är vårt eget.  

 

Vi framhåller dock att vi agerat så opartiskt som möjligt och granskat den information vilket 

arbetet innehåller på ett så förutsättningslöst sätt som möjligt. Med detta i åtanke finner vi att 

kriteriet konfirmering är uppnått. 

 
Äkthet är det andra grundläggande kriteriet ur Guba och Lincolns (1994) kvalitetsbedömning. 

Utöver de fyra trovärdighetskriterierna så väcker äkthet fem andra mer generella kriterier. Den 

första kallas för rättvis bild och beskrivs av Bryman och Bell (2013) som en bra bild över de 

åsikter som existerar hos en grupp av individer. För att uppnå detta har vi varit noga med att på 

ett bra sätt förklara de uppgifter som vi funnit i tidigare forskning. Vi har även i 

sammanställningen av det empiriska material som använts försökt leta övergripande åsikter hos 

individerna som intervjuats, men även försökt hitta åsikter vilka inte ligger i linje med 

resterande respondenters åsikter. Detta är utfört eftersom en så bred och givande bild av 

materialet skall kunna ges och för att arbetet därav skall ses som mer äkta.  

 

Det andra kriteriet är ontologisk autenticitet, vilken har sitt fokus på hur undersökningen hjälpte 

de personer som medverkade i den, även skapa bättre förståelse för deras sociala situation/miljö. 

Pedagogisk autenticitet innebär istället att forskarens undersökning bidragit till att dessa 

deltagare kan skapa sig en bättre bild kring hur andra individer inom samma miljö upplever 

saker och ting.  En annan del av kriterierna benämns som katalytisk autenticitet och ställer sig 

mot en förklaring kring hur undersökningen faktiskt gjort att de medverkande individerna kan 

förändra sin situation.  
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Detta kriterium kan enigt Karlsson (2012) ses som ett försök att uppnå att forskningen skall ses 

som tillämpad forskning vilket beskrivs av författaren som resultat som frambringas som sedan 

aktivt kan användas för att lösa ett problem.    

 

För att vårt arbete skall möta de kriterier vilka är nämnda ovan finner vi att vi har skapat en 

större förståelse hos de intervjuade individerna om deras egen miljö på arbetet. Efter samtliga 

intervjuer fann vi att reaktionerna beträffande de frågor vi ställt var av samma art och att 

samtliga respondenter fann att med hjälp av intervjun hade de tänkt efter och kommit fram till 

en del saker om sig själva och sitt arbete. För att dessa individer sedan skall kunna skapa sig en 

bild av hur andra ser på de frågor vi ställt är det nödvändigt för dessa att läsa detta arbete. Det 

sista delkriteriet, katalytisk autencitet, kan endast mötas om ledare samt medarbetare tar hänsyn 

till de kontrollmekanismer och förtroende som existerar dem emellan. Det sista kriteriet är 

taktisk autenticitet och fokuserar på om undersökningen bidragit till att de medverkande 

individerna fått möjlighet till att ta sig an de åtgärder som krävs. 

 
Vid förståelse för varför vi utgått från dessa två grundkriterier, vill vi ändå förklara att forskare 

enligt Bryman och Bell (2013) brukar ha sin utgångspunkt från kvalitetskriterierna reliabilitet 

och validitet. Ett antal forskare har dock insett komplikationer med dessa då kriterierna inte hör 

till den kvalitativa metoden.   

 
Reliabilitet menar Bryman och Bell (2013)  står för tillförlitlighet. Reliabilitet utspelas genom 

en omprövning av en studie som i sin tur skall få samma utfall som det tidigare konstaterade 

resultatet. Forskare förklarar ofta att begreppet är kopplat till den kvantitativa metoden då 

sökningen efter stabilitet i forskningen ligger i fokus. Det andra begreppet validitet handlar om 

sökandet efter ett samband eller också att de slutsatser som tidigare tagits ur en studie hör ihop 

med de undersökningar som sker nu. Även begreppet validitet förklarar Bryman och Bell (2013) 

som ett omtalat begrepp där forskare eftersträvar en mätning, vilket heller inte är fallet inom 

kvalitativ forskning. Dessa två kvalitetsbegrepp har en sak gemensamt, det är att generalisera 

sina resultat, vilket heller inte passar in inom vår studie. 
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Bryman och Bell (2013) förklarar därför att dessa forskare har konstaterat att de skall utgå från 

helt andra kriterier än de som de flesta kvalitativa forskare använder sig utav. Bryman och Bell 

(2013) menar vidare att inom den kvalitativa forskningen är begreppet reliabilitet och validitet 

väldigt omtalat och debatterat då det inom denna typ av forskning är svårt att påvisa hur pass 

relevanta begreppen faktiskt är. 

 
Med dessa förklaringar anser vi att den mest relevanta kvalitetsbedömningen fås om vi utgår 

från Guba och Lincolns (1994) två grundkriterier. Detta då dessa innefattar utformningen av 

den kvalitativa forskningen och utgör en komplex bedömning över studiens kvalité. 

 

3.6 Etiska aspekter 
Vid första kontakten med våra respondenter informerade vi tydligt om vilka vi är och berättade 

innan intervjun om syftet med studien samt vilken roll respondenterna har i arbetet. Bryman 

och Bell (2013 s.137) menar att det är viktigt att forskare inte utger falsk eller vilseledande 

information vilket vi har tagit hänsyn till vid intervjuerna vi genomfört. Detta ses enligt 

författarna som en etisk aspekt inom kvalitativ forskning och denna informerande del kallas 

enligt författarna för informationskravet. 

 
Intervjupersonerna har även skänkts möjligheten att frivilligt välja att ställa upp eller inte vilket 

Bryman och Bell (2013 s. 137) menar är i enlighet med samtyckeskravet. Andra etiska aspekter 

vilka Bryman och Bell (2013 s.137) förespråkar är konfidentialitets, anonymitet och 

nyttjandekravet. Beträffande konfidentialitets - och anonymitetskravet har vi varit noga med att 

respondenternas anonymitet skall förbi. Detta har säkerställts genom att inte ange 

intervjupersonernas namn, vilket varumärke de jobbar för eller andra utmärkande drag i de 

intervjusvar vi fått fram.   

 

Vi har under transkribering av materialet vi fått fram genom intervjuerna tagit bort information 

vilken kunde ha varit härledande mot ett specifikt varumärke eller person och varit noga med 

att det framtagna materialet inte varit tillgänglig för andra individer förutom oss författare. Vi 

har även varit tydliga med att det insamlade materialet endast skulle användas i 

forskningsändamålet och att detta sedan raderats i enlighet med det nyttjandekrav som finns. 
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3.7 Kritiskt tänkande 
Hultman och Eriksson (2014) argumenterar för att om en forskare skall agera så källkritiskt 

som möjligt så krävs det att denne använder sig av olika och många källor. Därav har vi 

eftersträvat att ha en så bred grund i vår teoretiska referensram som möjligt utan att ämnet skall 

frångås.  Ejvegård (2003) betonar hur viktigt det är att studera tillförlitligheten hos de källor 

som diskuteras inom studien. Det gäller inte endast artiklar samt litteratur, utan även när 

intervjuer samt enkäter används.  

 
Hultén, Hultman och Eriksson (2007) menar vidare att de forskande individerna värderar den 

information de tillhandahålls och att det är av oerhörd vikt att dessa kan bedöma denna samt att 

de aktivt kan bedöma vad som kan klassas som fakta för att sedan kunna veta hur de skall 

förhålla sig till denna. Ejvegård (2003) påstår ytterligare att allt som verkar konstigt bör läggas 

ned en extra titt på och ställa sig kritisk mot det. Först och främst är det viktigt att studera 

artikelns äkthet, kan ställa sig frågan är materialet äkta?  

 

Ejvegård (2003) betonar att det sedan är viktigt att fastställa källans värde, detta genom att 

forskarna i sin tur finner vart de fakta som används kommer ifrån. Alltså genom att infinna vart 

de fakta vilken brukas ursprungligen finns kan forskarna bättre använda denna källa, en 

primärkälla betraktas mycket mer trovärdigt än en sekundärkälla. En annan tänkbar punkt är att 

akta sig för propaganda och så kallat “vinklat” material.  Hultman och Eriksson (2014) påstår 

att för att ett forskningsmaterial skall ses som trovärdigt som möjligt och för att forskarna ska 

ses som källkritiska inom sitt arbete, är det för dessa viktigt att använda sig utav flera källor för 

att antingen stärka de framlagda påståendena, eller för att ställa dem emot varandra.  

 

Inom vårt arbete har vi försökt att efterfölja dessa ovanstående kriterier för att arbetet skall 

uppfattas som trovärdigt och källkritiskt. Vi har genomgående granskat de källor som använts 

och tagit bort sekundärkällor och material vi ansett ej haft med studiens syfte att göra. Vi har 

även valt att använda oss av många källor och försökt att hitta forskare som både stödjer och 

motsäger de resonemang vi för under uppsatsens gång. Inom vissa områden har vi funnit det 

svårt att hitta motsägande forskning då vissa områden är mindre utredda än eller att vi endast 

funnit resultat vilka styrker varandra. 
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Enligt Ejvegård (2003) finns det tre typer av propaganda och benämns som vit, grå och svart. 

Inom den vita propagandan går det att finna ursprungskällan och anses därför som lättast att 

avslöja. Den gråa propagandan benämner ingen ursprungskälla vilket gör den svår att avläsa. 

Ejvegård (2003, s. 63) menar därför att det existerar en tumregel som är bra att följa när det är 

svårt att avläsa vart fakta kommer ifrån, vilket är att ställa sig frågan “ vem drar mest nytta av 

det som sägs”. Den svarta propagandan skiljer sig från mängden, denna uppger att fakta 

kommer från annat håll än vad det egentligen gör.  

  

Enligt Eriksson och Hultman (2014) kan källors kvalité prövas enligt fyra steg, vilka är äkthet, 

samtidighet, beroendeförhållanden och tendenser. Med samtidighet handlar det om 

tidssambandet mellan händelsen och dess utslag. Beroendeförhållandet syftar istället på 

uppgifterna i källan än källan i sig. Alltså går det exempelvis att kontrollera om källorna är 

beroende av varandra. Vidare menar Eriksson och Hultman (2014) att tendenser innefattar 

partsintressen samt om det finns en balans mellan olika uppgifter. För att alltså använda sig 

utav kritiskt tänkande uppger Eriksson och Hultman (2014) att det idag oftast förekommer 

endast inom konkreta avgränsande ämnen där källkritiken oftast blir väldigt formbunden. Det 

är därför viktigt att se källkritiken som en process. Med detta sagt anför författarna att oklara 

händelser samt konturer som inte dokumenterats skall läggas in inom ramen av granskningen. 

 
Med ovanstående resonemang i åtanke har vi fokuserat på forskning som vi anser vara aktuell 

idag för att säkerställa att forskningen fortfarande ses som betrodd. Vi har även valt att nyttja 

källor vilka är av äldre karaktär då vi märkt att de fortfarande innehåller relevant information 

angående ämnet samt att nutida forskare anser att de resultat som frambringats i det äldre 

forskningsmaterialet fortfarande är intressant. Ovan argumenterar författarna Eriksson och 

Hultman (2014) för att källor är beroende av varandra, vilket även vi kommit fram till under 

studiens fortgång. Inom det valda ämnet för studien har vi funnit att forskare refererar till delvis 

sig själva och tidigare material de kommit fram till och delvis till andra forskare som kommit 

fram till liknande resultat.  

 

Detta anser vi som naturligt eftersom vi själva är medvetna om att urvalet av forskning inom 

sitt arbete sker på forskarens egna premisser och att valet av bakomliggande information är av 

betydande vikt då denne kan välja vilken bild som kommer alstras hos läsaren av området.  
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Vi anser med detta resonemang som grund att forskare har en stor makt över vilket synsätt 

läsaren av arbetet kommer att få, vilket gör att ett källkritiskt tänkande och presentation av olika 

åsikter inom ämnet är av betydelse.  

 

3.8 Urval 
Denna uppsats har som tidigare nämnts utgått från en kvalitativ forskningsmetod, vilket betyder 

att den inhämtade empiriska data kommer att ske mer djupgående utifrån de anställdas 

perspektiv. Inhämtningen av data kommer att grunda sig på 10st anställda som arbetar i olika 

företag inom den svenska fastighetsmäklarbranschen.  

För att utföra vår studie har vi genom bekanta utbytt kontakt med individer som är anställda 

inom branschen och har en del synpunkter kring yrket. Eftersom syftet med vår kvalitativa 

forskning är att skapa en djupgående förståelse, har vi valt att ämna vårt fokus på de anställdas 

perspektiv istället för att samla in mindre grundlig data hos fler perspektiv, exempelvis hos de 

anställdas chefer. 

 

Vid bedömningen av vilken urvalsmetod vi har använt oss utav i undersökningen var för oss 

beroende av syftet i studien. Eftersom vi i vårt syfte inriktar oss mot arbetstagares perspektiv 

på sin ledares kontrollmekanismer så var det även viktigt för oss att urvalet bestod av 

arbetstagare. Holme och Solvang (1997) har som åsikt att urvalsmetoden är beroende av syftet 

med undersökningen samt den tid den disponerar över. Vidare menar Holme och Solvang 

(1997) att om syftet säger något om populationen, måste urvalet vara i enlighet med det. 

 

Inom vår utförda studie utgick vi ifrån ett antal bekanta personer vilka vi var säkra på skulle 

kunna medverka i arbetet. Detta beskriver Bryman och Bell (2013) som en urvalsteknik kallad 

Icke-sannolikhetsurval. Denna urvalsteknik innebär att det existerar ett annat sätt att få fram sitt 

urval än genom en slumpmässig teknik Holme och Solvang (1997) menar att icke 

sannolikhetsurvalet är ett urval som inte baserar på slumpmässighet. Bryman och Bell (2013) 

förklarar vidare att denna teknik innebär att vissa enheter inom populationen har större odds att 

komma med inom urvalet. För att fullgöra vår studie och infinna de individer som vi ville 

intervjua har vi i samband med icke-sannolikhetsurvalet gjort en kombination med det så 

kallade snöbollsurvalet.  

 

Denna typ av urval har en bemärkelse enligt Bryman och Bell (2013) inom 

bekvämlighetsurvalet.  Med detta snöbollsurval skall forskare utgå från ett mindre antal 
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individer som är relevanta för undersökningens ämne, därefter används dessa för att skapa 

ytterligare kontakt med andra individer. (Bryman och Bell, 2013). I praktiken så innebar detta 

för oss att vi utgick från ett antal bekanta personer som var villiga att bli intervjuade i samband 

med studien, som i sin tur kontaktade individer som de förmodade skulle kunna medverka. 

Detta möjliggjorde för oss att kunna intervjua aktiva mäklare inom olika områden av Sverige 

och därmed inte begränsa oss till samma område.  Som tidigare nämnts har vi genomgått ett 

snöbollsurval, då vi genom bekanta skapat kontakt med ytterligare respondenter. Bryman och 

Bell (2013) har dock som åsikt att denna teknik endast är riktigt lämplig inom den kvalitativa 

forskningen, då denna forskning inte söker efter generalisering utan söker snarare teoretiska 

urval medan den kvantitativa söker efter statistiska. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) 

att snöbollsurvalet kan tolkas som en aning oklar, dock har det bevisats att genom denna teknik 

kan forskarna istället inse relationen mellan människor samt att söka efter ett samband. Genom 

detta menar Bryman och Bell (2013) att ett snöbollsurval är mer relevant än exempelvis det 

formella sannolikhetsurvalet. 

 
Valet av urval mynnade ut i ett utförande av tio stycken intervjuer med individer vilka är aktiva 

inom fastighetsmäklarbranschen. För att underlätta den empiriska sammanställningen som 

utförts i arbetet har vi, efter att vi fått respondenternas tillåtelse, spelat in intervjun. Detta är 

enligt Bryman och Bell (2013), vanligt förekommande vid kvalitativa intervjuer. 

 
Av forskningsetiska aspekter (Patel & Davidson, 2011) har intervjupersonerna innan utförandet 

av intervjuerna, informerats om att alla medverkande i vår uppsats kommer förbi anonyma, att 

informationen som härstammar från intervjuerna endast kommer att användas för att uppnå det 

syfte som är uppsatt för arbetet samt att inspelningen av intervjun kommer att raderas när 

materialet är transkriberat. Vi har också beskrivit för deltagarna i vår undersökning att vi i 

arbetet kommer att särskilja på respondenternas kön samt hur många års erfarenhet de har inom 

fastighetsmäklarbranschen. 

 

Anledningen till att vi valt att utföra anonyma intervjuer är att vi finner att vissa av de frågor vi 

valt att ställa till intervjupersonerna kan uppfattas som känsliga och eftersom de flesta vid första 

kontakten uttryckte en önskan om att deras namn skulle publiceras i arbetet. Vi finner det vidare 

viktigt att föra anonyma intervjuer då vi tror att respondenterna då kan tala mer öppet kring de 

frågor vi valt att ställa. 
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Urval 

 

Antal intervjuer 10 

 
Varav kvinnor och män 7 kvinnor 3 män 

Ålder 27, 24, 26, 36, 41, 43, 50 23, 39, 46 

Antal år som 

fastighetsmäklare 

1, 1,5, 3, 4, 7, 10, 17 0,8, 10, 15 

Antal år på kontoret 1, 1,5, 1,5, 2, 5, 3, 10 0,8, 4, 6 

Pseudonym K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 M8, M9, M10 

 
 

 

3.9 Val av intervjumetod 
Uppsatsen avser att tillämpa en semistrukturerad intervjumetod, detta då vi från början 

formulerar frågor som går under specifika teoretiska teman. Genom att utforma frågor under 

specifika teman kallas det enligt Bryman och Bell (2013) för intervjuguide. Vi anser att med 

hjälp av denna intervjumetod kan vi få fram det studien går ut på, en djupgående förståelse för 

medverkarnas sociala verklighet. Patel och Davidson (2011) förklarar att med denna metod kan 

intervjupersonerna få friheten att utforma sina svar utifrån egna tankar och synsätt. 

 
Patel och Davidson (2011) samt Bryman och Bell (2013) förklarar att vid intervjutidpunkten 

behöver frågorna heller inte ställas i den ordning som intervjuguiden är uppbyggd. Ytterligare 

finns det ingen begränsning när det gäller följdfrågor om det anknyter till något som 

intervjupersonen sagt innan. (Bryman & Bell, 2013). 

 
Inom vår studie vill vi ha friheten att låta intervjupersonerna svara fritt och öppet, vi vill få 

igång deras tankar dock utan att flyga iväg från temat men ändå låta dem förmedla sitt intryck 

av verkligheten. Då Patel och Davidson (2011) förklarar att frågorna skall vara utformade på 

ett “öppet” sätt, har vi fokuserat på så kallade “öppna frågor”. 

 
Under våra intervjuer har vi uppmärksammat den rätta tidpunkten för att ställa förberedda och 

oförberedda frågor, även eventuella följdfrågor. Som tidigare beskrivet behöver dessa frågor 

inte ställas i ordning, vilket kan komma att underlätta samtalet. Som Bryman och Bell (2013) 

tolkar, menar de att flexibiliteten tillåts inom denna typ av intervju vilket vi anser är att föredra 

för båda parterna, som intervjuare och intervjuperson.  

Urvalsmodell 7 (egen) 
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Eftersom att samtalet får vara fritt och öppet bedömer vi det som ett lättare sätt att nå ett djup 

inom varje fråga. Någon fördel som vi märkt utifrån användning av semistrukturerad 

intervjumetod är att den ger oss möjlighet till att anpassa oss språkligt under intervjuernas gång, 

alltså till den språkliga nivån som vi konstaterar att intervjupersonerna ligger på. 

 
Genom detta kan vi utesluta de missförstånd som kan uppkomma under varje specifik intervju 

och inneha så mycket information som möjligt. Utifrån detta har även Kvale (1997) antytt att 

frågorna bör rättas efter varje intervjuperson, det kan även ske i följd av tilläggsfrågor.  

Inom vår studie har vi som Kvale (1997) menar, anpassat våra frågor utifrån varje individ samt 

studiens syfte och därav kommit fram till dess synpunkter kring ledarens kontroll och 

förtroende.  

Vid genomförandet av intervjuerna har vi med andra ord följt den intervjuguide som redogörs 

för senare i arbetet, samt använt oss av tilläggsfrågor, förklaringar till vissa frågor samt försökt 

att anpassa frågorna till de individer vi intervjuat. 

 

3.10 Analysmetod 
Bryman och Bell (2013) anser att utförandet av en analys av kvalitativ art kan vara svårt, detta 

eftersom att de kvalitativa data som har genererats kan vara otympligt att analysera. Bryman 

och Bell (2013) argumenterar vidare för att kvalitativ data kan ses som en ”attraktiv plåga” på 

grund av att forskaren snabbt får tag i rikligt med material vilken kan ses vara analytiskt svårt 

att begrunda och dra slutsatser från. 

 
Enligt Trost (1997) existerar ett specifikt sätt att bearbeta, analysera samt tolka kvalitativa 

intervjuer. Enligt författaren bör forskarna vilka utfört en kvalitativ studie efterfölja etiska 

regler vilka betraktas som angivande av källor samt hänvisande till litteratur, författaren menar 

vidare att det är viktigt att inom analysen av det material som framställts vara tydlig med när 

materialet syftar till citat och när det är egna åsikter eller annan litteratur som är kopplat till 

materialet som framställts. Trost (1997) hävdar vidare att ärlighet inom stadiet för analys av 

kvalitativa studier är viktigt för att få fram en riktig och pålitlig slutsats. 

 
Forskarna bör enligt författaren använda de hjälpmedel samt den analysmetod vilken anstår den 

utförda studien och arbetet bäst. Vi har i vårt arbete valt att bearbeta det material vi framtagit 

från de utförda intervjuerna genom en tematisk analys.  
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Detta definieras av Bryman och Bell (2013) som en analysmetod där kategorisering av 

textinnehåll och uppsökande av lik-och olikheter i materialet utförs av forskaren. Vi har valt att 

delvis följa Braun och Clarke (2006) förklaring av den tematiska analysen. 

 
Vid tillfällena för intervjuerna vi har utfört valde vi att spela in dessa för att kunna komma åt 

materialet vid en senare tid och för att få fram all information som framkommit under själva 

intervjun. Vi fann att det var av betydelse att spela in intervjuerna då vi tyckte att tonfall och 

sättet vilket intervjupersonerna uttryckte sig på var av intresse och borde tas i beaktande. Detta 

eftersom det vid analyserandet av materialet lättare går att framställa en klar uppfattning om 

respondentens syn på frågorna vi ställde då vi som forskare finner att respondentens uttalande 

i en form där vi kunde höra dessa underlättar samt bidrar till att förmedla en klar uppfattning 

om vad personen ville få fram med sitt svar. 

 
I frågorna vi valt att ställa till våra respondenter upptäckte vi bland annat efter att ha analyserat 

materialet att två frågor vilka härstammar från samma ämne, tvingande kontroll utfört av 

ledaren, betraktades annorlunda än vad vi hade för förväntningar på svaren. Vid frågan om hot 

om påföljder vid icke uppnådda mål var samtliga respondenter negativt inställda till detta, till 

skillnad från frågan om indrag av belöningar vid icke uppnådda mål. Vid den senare nämnda 

frågan så ställde sig respondenterna delvis negativa men såg också indraget som en motiverande 

faktor. Vid analysen av materialet kom vi fram till att frågorna uppfattades olika beroende på 

hur de var utformade. 

 
Respondenterna reagerade enligt oss starkt på ordet ”hot” som finns med i frågan om hot om 

påföljder medan de innehar en mer neutral uppfattning om ordet ”indrag” som finns med i 

frågan om indrag av belöningar. Vi hade innan intervjuerna genomfördes förväntat oss 

annorlunda svar beträffande frågorna då vi själva finner att ett indrag av en redan tilldelad 

belöning torde uppfattas som mer negativt vid jämförelse med ”hot” om en icke tilldelad sådan. 

Med detta i åtanke har utformningen av frågorna samt ordanvändning inom dessa en stor 

betydelse för de svar vi fått fram. 

 

Efter utförandet av samtliga intervjuer började vi med att transkribera intervjuerna till text. 

Detta menar Gillham (2008) är att forskarna producerar en skriftlig version av intervjun och att 

transkription enligt författaren är en form av översättning. Vid utförandet av transkriberingen 

valde vi att ta bort en mängd data vilken vi inte uppfattade som relevant för de frågor vi ställde. 
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Vid borttagande av material från intervjuerna valde vi att inte transkribera olika ljud och ord 

som uppkom i svar när svarspersonen tänkte efter eller använde sig utav svordomar. Vi var även 

noga vid transkriberingen av vårt material att de data som bestod skulle kunna knytas till vårt 

syfte och den teori vilken används på något sätt samt att materialet skulle vara av intresse för 

arbetets fortgång. 

 

Efter transkriberingen av vårt intervjumaterial började vi leta efter mönster och uttalanden av 

respondenterna vilka kunde anses sticka ut från mängden. Detta kallas enligt Braun och Clarke 

(2006) för kodning, vilket enligt författaren innebär ett letande efter mönster och relevanta delar 

i den transkriberade texten.  

Vid genomförandet av detta så läste vi igenom texten och markerade ord och meningar vilka vi 

fann var av betydelse samt uteslöt meningar och citat i vissa frågor vilka vi ansåg inte var lika 

relevanta som andra inom den aktuella frågan.  

 

Efter att ha gått igenom samtliga svar till intervjufrågorna delade vi in frågorna i olika teman, 

eftersom vi i analysen valt att utgå från vår teoretiska referensram valde vi ut teman som 

existerar inom den teoretiska referensramen. Dessa teman som återfinns i analysdelen är döpta 

efter de teman vi har i vår intervjuguide och som de frågor vi ställt till intervjupersonerna är 

utformade efter. 

 
De teman som finns representerade i vår intervjuguide och analysdel är: ledarskap, ledarens 

kontroll, normativ, tvingande samt lönsam kontroll, förtroende, förhållandet mellan förtroende 

och ledarens kontroll och fastighetsmäklaryrket. Under dessa teman har vi valt att utföra en 

tolkning av utvalda citat utifrån vad respondenterna har resonerat kring våra ställda frågor. 

Detta efterföljs sedan med en fortsatt diskussion där vi kopplar det respondenterna har sagt till 

tidigare forskning inom ämnet. 

 
De citat som är utvalda inom vår analysdel i arbetet representerar de återfunna teman och 

sammanhängande svar som utfunnits ur den empiriska undersökningen. Vi har i analysdelen 

valt de citat som kan anses som representerande för de resterande svaren som innefattar 

liknande information och sedan tolkat dessa för att sedan jämföra med den teoretiska 

referensramen. 
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3.11 Intervjuguide 
 

 Intervjufrågor 

Anställd 

  

Teoretiska 

områden 

Teori Referens Frågeställning 

Ledarskap Lee & Cummings (2008) – 

menar att ledarens syn på 

värde spelar en stor roll för 

om en organisation skall 

lyckas eller inte. 

Lee & 

Cummings 

(2008) 

Vad innebär ett bra 

ledarskap för dig? 

 McMurray, Pirola-Merlo, 

Sarros, & Islam (2010) – 

menar att ledarskap har klara 

effekter på klimatet på 

organisationen. 

Mcmurray et 

al. (2010) 

Berätta varför 

ledarskapet är viktigt 

på din arbetsplats? 

Om inte, varför? 

 Scandura & Williams (2001) 

– menar att ju mer en ledare 

engagerar sig i sina 

underordnade, desto bättre 

resultat kan uppnås. 

Scandura & 

Williams 

2001 

Hur anser du att ett 

större engagemang 

från ledaren kan 

bidra till ett bättre 

resultat? 

Ledarens 

kontroll 

Yan & Gray (1994)- menar 

att kontroll är den process 

som influerar medarbetare till 

att följa de direktiv som 

organisationen förespråkar. 

(Yan & 

Gray, 1994) 

Vad innebär ledarens 

kontroll för dig? 

 Woolthuis, Hillebrand, & 

Nooteboom (2005)- anser 

att kontroll kan uppfattas 

som antingen positivt eller 

Woolthuis, 

Hillebrand & 

Nooteboom 

(2005) 

Berätta om du 

uppfattar kontroll 

utförd av en ledare 
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negativt beroende på 

förfarandet av förmedlingen 

av denna. 

som 

positivt/negativ? 

Normativ 

kontroll 

Maguire, Philips och Hardy 

(2001)- menar att normativ 

kontroll innefattar interna 

normer och samspel som 

kan anses dolda för 

omgivningen. 

Maguire et 

al. (2001) 

Berätta hur du 

upplever existensen 

av en gemensam 

tanke om vad som 

skall uppnås på 

kontoret? 

Tvingande 

kontroll 

Sisaye (2005)- menar att 

tvingande kontroll är den 

anställdas uppfattning om 

ett ”hot” om 

tillbakadragande av 

resurser. 

Sisaye 

(2005) 

Förklara hur du 

ställer dig gentemot 

”hot” som påföljder 

om du inte skulle 

uppnå de mål som är 

uppsatta för 

kontoret? 

 Sisaye (2005)- menar att en 

del i ett tvingande 

kontrollutförande är ett 

”hot” om att resurser på 

arbetet skall dras in. 

Sisaye 

(2005) 

Förklara hur du 

ställer dig mot ett 

indrag av belöningar 

på kontoret om ni 

inte uppnår de mål 

som är uppsatta? 

Lönsam 

kontroll 

Ismail et al. (2011) menar att 

ökad prestationsbaserad lön 

leder till mer tillfredställelse 

på arbetet, Sisaye (2005) 

menar att lönande kontroll 

innefattar belöning av sina 

anställda. 

Ismail, 

Mohamed, 

Hamid, 

Girardi & 

Abdullah 

(2011), 

Sisaye 

(2005) 

Förklara hur du 

ställer dig mot ökad 

belöning vid 

åstadkommande av 

kontorets mål? 
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 Sisaye (2005)- menar att 

lönsam kontroll betyder att 

ledaren kan distribuera 

resurser samt belöna sina 

anställa. 

Sisaye (2005) Berätta hur du anser 

att din ledare belönar 

dig vid 

åstadkommandet av 

de mål som är 

uppsatta för 

kontoret? 

Förtroende Dyer (1997)- menar att en 

effektiv mekanism för 

utövande av kontroll är 

förtroende. 

Dyer (1997) Berätta hur viktigt 

ledarens förtroende 

är för dig som 

anställd? 

 Wells och Peachey (2011)- 

menar att det är viktigt för 

ledaren att fungera som en 

motivationskälla. 

Wells & 

Peachey 

(2011) 

Vilken innebörd har 

förtroendet från 

ledaren på din 

motivation? 

Förhållandet 

mellan 

Förtroende 

och ledarens 

kontroll 

Das och Teng (2001)- menar 

att kontroll och förtroende 

kompletterar varandra. Welter 

(2012)- menar att kontroll är 

dåligt men förtroende är bra. 

Das & Teng 

(2001), 

Welter 

(2012) 

Berätta hur du anser 

att ledarens kontroll 

hör ihop med 

förtroendet för 

denne? 

 Woolthuis, Hillebrand och 

Nooteboon (2005)- tyder på 

att det existerar en förbindelse 

mellan kontroll och 

förtroende. 

Woolthuis, 

Hillebrand & 

Nooteboon 

(2005) 

Berätta hur du tror 

att nivån av 

förtroende minskar 

ledarens 

kontrollbehov? 

Fastighets- 

mäklaryrket 

Loveland, Lounsbury, Park, 

& Jackson (2015) – menar 

att individer vilka jobbar 

inom säljyrken är utsatta för 

hög press. 

Loveland, 

Lounsbury, 

Park, & 

Jackson 

(2015) 

Berätta vad du 

tycker om yrkets 

arbetspress? 
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Ismail et al. (2011)– menar 

att prestationsbaserad lön 

eder till mer 

jobbtillfredställelse bland 

anställda 

(Ismail, 

Mohamed, 

Hamid, 

Girardi & 

Abdullah 

(2011) 

Berätta vad du 

tycker om 

prestationsbaserad 

lön? 

 Bang (1999)- menar att 

gemensamma normer, 

verklighetsuppfattningar 

samt värderingar inom en 

organisation är en definition 

av företagskultur. 

Bang (1999) Berätta hur du 

känner kring 

samhörighet på ditt 

kontor och din 

ledare? 

 Flamholtz, Das och Tsui 

(1985)- menar att 

måluppsättning är en del av 

kontrollutövande. 

Flamholtz, Das 

& Tsui (1985) 

Berätta hur du 

känner inför att 

uppnå de mål som du 

och din ledare har 

satt upp 

tillsammans? 
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4. Resultat och analys 
I följande avsnitt presenterar vi studiens resultat och analys, vilken innehåller de intervjuer vi 

genomfört samt återkopplar till den teoretiska referensramen. I avsnittet framför vi en 

redogörelse och summering av respondenternas svar där vi även valt att lyfta fram citat från 

intervjuerna. För att uppnå kraven om anonymitet har vi benämnt intervjupersonerna som K1 

till K7 som är anställda kvinnor och M8 till M10 som anställda män, detta i enlighet till tabellen 

på sida 43. Rubrikerna är i enlighet med den teoretiska referensramen och där presenterar vi 

sedan utvalda svar från respondenterna. Citaten som vi tar upp förklaras och analyseras för 

att sedan jämföras med tidigare forskning. (Se vidare under rubriken analysmetod på sida 44). 

 

4.1 Säljyrkets utsatthet 
Som tidigare sagt inom den teoretiska referensramen är säljyrket mycket utsatt inom många 

aspekter. Eftersom vårt huvudfokus ligger inom den svenska fastighetsmäklarbranschen, vill vi 

förstå hur utsatt yrket faktiskt är utifrån respondenternas perspektiv. 

 

4.1.1 Arbetspress 
Loveland, Lounsbury, Park, och Jackson (2015) summerar sina definitioner som ett mycket 

påfrestande, krävande och känslomässigt yrke. Vidare förklarar forskarna (Loveland, 

Lounsbury, Park, & Jackson, 2015) att säljyrken är hårt konkurrerande med andra säljpersoner. 

Detta skapar i sin tur en enorm arbetspress, vilket är något som även respondenterna har antytt: 

 

”Eftersom jag som fastighetsmäklare är beroende av att ständigt få in nya objekt till salu 

innebär detta att jag även konkurrerar med ungefär fem andra mäklare på marknaden om att 

sälja samma bostad. Detta gör att jag får en enorm press på mig, och det tar på mig 

personligen.”(K5) 

 
”Yrket i sig kräver att man är väldigt stresstålig, pressen på att klara av och fullborda ett jobb 

inom mäklaryrket är extremt hög, ibland mår man riktigt dåligt.” (K2) 

 
”Jag tycker att yrket har en väldigt stor press på mig som arbetstagare, speciellt eftersom min 

lön baseras på det jag säljer. Om jag en månad inte säljer något, är min månadslön 0kr. Detta 

gör att jag har en stor press på mig då jag varje månad måste prestera på topp.”(M8)   

 
Citaten ovan tolkar vi och anser att det påvisar att fastighetsmäklaryrket är mycket påfrestande 

då mäklaren ständigt måste leverera på topp.  
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Arbetspressen är tuff och det blir ännu svårare att nå sina höga mål eftersom det är så hög 

konkurrens på marknaden.  Idag krävs det allt mer hos mäklaren, detta för att kunna övervinna 

kundens intresse över de andra mäklarna som vill få in samma uppdrag om att sälja bostaden. 

K5 nämner att det skapas en enorm press på sig själv och att det tar på denne personligen. Denne 

förklarar även att denna press grundar sig egentligen på att få in uppdrag hos kunder om att 

sälja deras bostäder. 

 

Jamarillo, Mulki & Boles (2013) diskuterar kring hur kunder ständigt förväntar sig att säljaren 

skall tillgodose vad kunden behöver men även skapa ett mervärde.  

 

Detta innebär alltså i relation till vad K5 menar, att denne måste vara unik inom sin affär för att 

påvisa till kunden att välja just denne som mäklare. Vidare menar Jamarillo et. al. (2013) att 

detta resulterar i att det blir en hög press på säljpersonerna vilket sedan skapar en effekt av 

arbetsöverbelastning. 

 
Något som Loveland et. al.(2015) förklarar är att nyckeln till att bli en framgångsrik försäljare 

bör personen i fråga vara kundorienterad, med detta sagt menar denne att säljaren har förmågan 

att förstå kundens behov och hur denne skall tillfredsställas. Alltså hävdar både Jamarillo et. 

al.(2013) samt Loveland et. al.(2015) att det krävs något litet extra av en försäljare i dagens 

samhälle för att få upp kundens uppmärksamhet. Som dessa forskare hävdar, kunde även vi 

avläsa hos respondenterna, att det ständigt existerar en oro om att skapa intresse hos kunden. 

 

4.1.2 Provisionsbaserad lön 
Inom säljyrken påstår Ismail, Mohamed, Hamid, Girardi & Abdullah (2011) att det ofta 

förekommer betydande funktioner kring lönen och belöningar då dessa är en betydande faktor 

inom yrket. Ismail et. al. (2011) anför att det inom dessa yrken oftast baserar lönen på den 

prestanda som säljaren har, alltså genom prestationsbaserad lön. De menar vidare att detta skall 

ge säljpersonerna en ökad motivation till att nå ett högt resultat, dock kan det resultera i det 

motsatta. Som ovan sagt kunde vi tyda det genom respondenternas svar: 

 
”Jag skulle absolut inte vilja ha prestationsinriktad lön, det skulle enbart bidra till ökad stress 

och belastning.”(K6) 
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”...en fast inkomst hade minskat min ständiga oro och känt mig mindre stressad och få mindre 

prestationsångest.” (M8) 

 

Vid förståelse för vad både M8 och K6 menar är att det skapas en stor stress över att prestera 

på arbetet för att få en lön i slutet av månaden. Som Ismail et. al. (2011) påstod kan 

prestationsbaserad lön antingen vara positivt eller så ger det en motsatt effekt. Ovan besvarade 

två respondenter att prestationsbaserad lön inte var något vidare positivt, medan denne tycker 

att det absolut var bra: 

 

”Jag tycker att prestationsbaserad lön är bra för mig, det motiverar och ser till så att det är 

roligt att gå till jobbet. Eftersom jag innehar en grundlön behöver jag inte oroa mig lika mycket 

som andra inom yrket kanske gör för att man inte ska tjäna ihop till sina räkningar, utan jag 

får den provisionsbaserade delen av min lön som ett plus varje månad.”(K1) 

 
Det som kan tydas ur K1:s svar är att prestationsbaserad lön är något positivt och det ger en bra 

effekt på dennes motivation. Skillnaden mellan denne, M8 och K6 är att denne innehar en 

grundlön. Genom att ha en grundlön gör det inget om ingen bostad blir såld, utan i slutet av 

månaden innehas en lön. Detta kan vara ett svar på varför denne inte känner en lika stor 

arbetspress på sig. En annan respondent tycket att det både kan vara positiv samt negativt: 

 
”Jag känner lite både och inför den. Just nu, eftersom jag är relativt ny inom yrket, tycker jag 

att det är rätt jobbigt eftersom jag kanske inte kan komma upp i den lönen jag behöver för att 

klara mig. Andra månader kan det istället gå jättebra och det gäller väl att kunna tänka till och 

spara antar jag. Sen om jag fortsätter med att mäkla, så tror jag att prestationsbaserad lön kan 

vara något positivt och motiverande.” (K7) 

 

Vid tolkning av detta fenomen kring den prestationsbaserade lönen kan vi konstatera att 

majoriteten ansåg att det angav en slags känslomässig arbetspress. Vi kan också tolka att det 

positiva med denna typ av lön är att det ger mer motivation till att utföra ett bättre arbete. Med 

respondenternas synpunkter kan vi också infinna en tydlig koppling med vad som tidigare sagt 

av Ismail et. al. (2011), att det både finns fördelar men även nackdelar med denna typ av lön.  

Vi tror att en förändring hade skett om de andra respondenterna hade som K1, att det trots att 

existerar en grundlön. Detta skulle då resultera tror vi i att arbetspressen hade minskat men 

motivationen fortfarande i topp. 
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4.1.3 Samhörighet 
Ett enormt problem inom säljyrken idag, inte minst sagt inom fastighetsmäklarbranschen, är att 

personalomsättningen är väldigt hög enligt Haynes, Phillips och Roper (2009). Forskarna menar 

vidare att många mäklarkontor överanställer mäklare för att sedan kunna utesluta tomma 

arbetspositioner. För att förstå bakomliggande faktorer för varför dessa siffror är så enormt höga 

vill vi förstå de anställdas missnöjen inom branschen. Respondenterna från vår undersökning 

har reagerat och betonat vikten av samhörigheten mellan anställda och ledaren på dess kontor: 

 

”Samhörighet på kontoret tycker jag är viktigt, även om fastighetsmäklaryrket är väldigt 

självständigt så är det viktigt att alla känner sig välkomna på sin arbetsplats.” (M10) 

 

”På mitt kontor har vi ganska dålig samhörighetskänsla. Alla jobbar för sig själva och det 

känns nästan som att vi tävlar mot varandra. Jag anser annars att samhörighet bör existera på 

kontoret, att man skapar en ”vi” känsla av det hela.”(M8) 

 
”Det är extremt viktigt att trivas tillsammans på arbetsplatsen, jag tycker att det är viktigare 

än lön och allt annat som fungerar som belöningar och förmåner. Bra sammanhållning är a 

och o.”(K6) 

 
“... vi anställda håller ihop men vår chef är ej närvarande. Detta kan kännas ganska dåligt, då 

vi inte känner att vår ledare är personlig på något vis. Mycket opersonligt är det.”(K5) 

 
Ovan kan vi tydligt avläsa att samhörighet är något väldigt viktigt på en arbetsplats, speciellt 

inom fastighetsmäklarbranschen då det ofta anses som ett mer självständigt yrke. Något som 

ytterligare verkar viktigt hos respondenterna är att det infinns en samhörighets känsla mellan 

arbetstagare och ledare. Som K5 påstod, att det existerar en bra sammanhållning mellan 

arbetstagarna dock utan ledaren. Det finns mycket som kan tydas och som kan ha en anledning 

till varför det idag är så pass hög personalomsättning, det finns säkerligen många olika svar på 

den frågan. Vi kan genom respondenternas svar inse hur viktig samhörighet på ett kontor 

faktiskt är, det vi kan glädjas med är att det även finns de som är nöjda med kontorets 

samhörighet: 

 
“På mitt kontor är alla underbara, vi tävlar aldrig mot varandra utan istället försöker lyfta 

varandra och hjälpa till...” (K2) 
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“Jag känner samhörighet på mitt kontor. Jag tycker det är viktigt eftersom alla ska vara en del 

av kontoret och sammanhållningen där spelar nog en stor roll för om man trivs på sitt jobb 

över huvud taget...”(K7) 

 

4.1.4 Sätta upp mål med sin ledare 
Eftersom personalomsättningen inom fastighetsmäklarbranschen är så pass hög, som både FMI 

(2016) samt Haynes, Phillips och Roper (2009) menar, kan det istället infinnas faktorer som 

påverkar de anställdas beslut av att avgå. Gardner, Avolio, Luthans, May och Walumbwa 

(2005) förklarar innebörden av att finna dess unika sida och styrka inom varje individ. Gardner 

et. al. (2005) trycker mycket på ledarens styrkor för att sedan skapa en trygg känsla hos 

efterföljarna. Det är därför viktigt att basera de uppsatta målen hos varje individ utefter dennes 

enskilda fall. För att uppnå detta, är det bra att sätta upp dessa mål tillsammans med sin ledare. 

Vilket många respondenter höll med om: 

 
“Jag vill gärna sätta upp mål med min ledare, dock förekommer det inte så ofta. Jag skulle 

vilja se detta mer och vara med och påverka mina egna mål.” (M8) 

 
“Viktigt att man sätter upp målen tillsammans, vill inte att ledaren ska sätta upp målen utan att 

jag är med, man ska anpassa dem efter varje individ...” (K3) 

 
“Min ledare på kontoret diskuterar alltid med var och en på kontoret innan denne sätter upp 

målen så jag tycker att det känns bra.” (K7) 

 
Här visas det tydligt att respondenterna tycker att de bör sätta upp mål tillsammans med sin 

ledare, just för att de får vara med och bestämma vilka mål som skall infinnas. Något som vi 

lagt märke till är hur vi ständigt kommer in på just att anpassning efter individer. Troligtvis är 

det många ledare som inte ser varje person utifrån dennes behov vilket sedan resulterar i 

missnöje. I samband med dessa olika aspekter kring yrkets utsatthet har vi funnit en röd tråd 

igenom det hela, arbetspressen kommer ifrån prestationsbaserade lönen, samhörigheten på 

kontoret men även hur väl ledaren kan individanpassa sitt ledarskap och därav sätta upp mål 

tillsammans med den anställde efter dennes behov. 
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4.2 Ledarskap och kontroll 
 

4.2.1 Ledarskap 
Vad som framkommer tydligt av de svar vi fått fram på frågan: Berätta varför ledarskapet är 

viktigt på din arbetsplats, är att samtliga respondenter fann att ledarskapet faktiskt var viktigt 

och att ledaren behövs på ett mäklarkontor även om många respondenter menar att mäklaryrket 

är ett väldigt självständigt sådant. 

”… fastighetsmäklare är ett väldigt självständigt yrke” (K2) 

I den nämnda frågan som berörde varför ledarskapet är viktigt på arbetsplatsen hade vi medvetet 

valt att stänga frågan till den delen att vi uteslöt att ledarskapet inte skulle vara viktigt på denna. 

Ingen respondent valde heller att argumentera för att ledarskapet faktiskt inte innehar en roll på 

arbetsplatsen som är av betydelse vilket överensstämde med de tankar vi haft gällande ämnet 

innan själva undersökningen. 

Samtliga respondenter förklarar vidare att ledarskapet har en stor betydelse för arbetsplatsen 

och att en ledare är en viktig komponent när det kommer till trivsel på denna. Detta 

överensstämmer med vad Mulki, Jaramillo och Locander (2006) påstår kring att ledaren är en 

viktig komponent vid skapandet av välbefinnande och motverkan av emotionell utmattning 

inom organisationen. 

”Jag anser att ledarskapet är viktigt på min arbetsplats då jag som anställd vill ha en ledare 

som kan underlätta för mig när jag behöver stöd och hjälp” (M8) 

 
”Jag tycker att det är viktigt att som chef värna om sina anställda.” (M9) 

Trivsel och ledarens påverkan på detta kopplar respondenterna starkt ihop med vägledning och 

hjälpande från ledarens sida. Vi har funnit en stark enighet hos respondenterna där ledarskapet 

spelar en viktig roll vid situationer där den anställde uppfattar att denne behöver hjälp och 

vägledning i olika former. En stark konsensus finns hos intervjupersonerna om att en ledare 

behövs för att motivera, ge stöd samt bidra med erfarenhet och kunskap. Detta stämmer väl 

överens med vad Lee & Cummings (2008) anser vara en ledargestalts uppgift, alltså att finnas 

till för att engagera samt inspirera sina anställa. 
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”Jag anser att ledarskapet är viktigt på min arbetsplats då jag som anställd vill ha en ledare 

som kan underlätta för mig när jag behöver stöd och hjälp. Återigen anser jag att ledare bör 

ge vägledning när man behöver. För att jag skall kunna utvecklas och nå nya mål behöver jag 

någon som jag kan falla tillbaka till vid situationer som är svåra.” (M8) 

 
”Någon som stöttar och coachar till 100%, som hjälper till och engagerar sig i sina kollegor 

och samtidigt är bestämd.” (K2) 

Vidare har vi funnit att många av de intervjuade personerna finner att en ledare bör vara någon 

att se upp till. 

”För att lyckads så tror jag att man behöver en ledare, i alla fall jag, för att se upp till och 

någon som kan hjälpa en att bli bättre.” (K2) 

 
Även detta kan kopplas ihop med att ledaren skall hjälpa sin personal att utvecklas vilket enligt 

teorin kan omfatta olika sorters ledarskap. Ledarskapsforskning tyder på att det finns två 

huvudinriktningar när det kommer till ledarskap och det är det transformella och det 

transaktionella ledarskapet.  

Det transaktionella ledarskapet består enligt Gregory och Aarons (2006) av utbyten o i olika 

former mellan ledaren och den anställda, vilka kan vara lön, förmåner eller resurser av olika 

slag, Det transformella ledarskapet å andra sidan går enligt Wells och Peachey (2011) ut på att 

ledaren har ett arbetssätt vilket skall främja tillfredsställelsen av de anställdas behov, 

värderingar samt intressen. I de flesta av våra svarspersoners resonemang framkommer det att 

de vill att ledaren skall vara lyhörd, engagerad och motiverande. 

”Egenskaper som en ledare skall ha är engagerad, empatisk, förstående, bra på att lyssna, tar 

hänsyn till alla men fortfarande fungerar som en ledare, alltså en person man kan vända sig 

till om man har något problem eller om man behöver diskutera andra saker som kan komma 

upp i mitt arbete.” (K7) 

Det sistnämnda citatet belyser en ledares egenskaper och framhåller dessa i enlighet med vad 

Wells och Peachey (2011) definierar som det transformella ledarskapet som enligt forskarna 

karakteriseras av ledarens engagemang och vilja att inspirera sina medarbetare. 
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Vidare finner de flesta intervjupersonerna att ledaren finns till för att motivera de anställda och 

att ledaren har en påverkan på de anställdas prestation på jobbet. 

”Ledarskapet är viktigt för motivationen på kontoret så klart, min ledare är mycket engagerad 

och ser till så att det finns en bra sammanhållning på vårt kontor.”(K4) 

”Jag tror att anställdas arbetsprestation blir bättre genom ett bra ledarskap.”(M9) 

 

Dessa svar tyder på att det tranformella ledarskapet, vilket nämnds tidigare enligt Wells och 

Peachey (2011) går ut på att ledaren jobbar för att tillgodose de anställdas behov, värderingar 

och intressen.  Ledarens säkerställande av medarbetarnas olika behov ser vi som engagemang, 

motivering samt att denna skall vara till hjälp vid konflikter och andra situationer som kan 

uppkomma på en arbetsplats. Att ledaren skall fungera som motivationskälla, vara engagerad i 

sina anställda och vara till hjälp är något som de flesta svarspersoner var överens om. 

 

Intervjupersonerna K3 och M8 argumenterar istället för rättvisa uppvisat av ledaren och att 

denne skall utdela belöningar av olika slag. Rättvisa på arbetsplatsen är enligt Maslach och 

Leiter (2008) en viktig dimension av arbetslivet som definieras som upplevelsen av den 

anställde, att beslut som tas av ledningen är rättvisa och att arbetsstyrkan behandlas med 

respekt. Detta är enligt forskarna en essentiell del i känslan av eget värde hos individer och 

ömsesidig respekt är i sin tur en viktig komponent i gemenskapen på arbetsplatsen. 

”Ledaren ska vara rättvis, om en person varit på arbetsplatsen längst så ska den personen få 

mer belöningar”(K3) 

”Om jag har gjort ett exemplariskt jobb och slitit hårt, sedan når jag en belöning om att få en 

förhöjd lön.” (M8) 

Dessa svar tyder på att de svarande respondenterna kopplar ihop ledarskap med belöningar och 

rättvisa gällande dessa. Detta kan i sin tur sammankopplas med det transaktionella ledarskapet 

vilket enligt Gregory och Aarons (2006) består av utdelningar av belöningar utförda av ledaren 

för att den anställda skall efterfölja det beteende som önskas av denne. 

Ett svar vilket stack ut under frågan om varför ledarskapet är viktigt på en arbetsplats var K7 

svar: 
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”Ledarskapet är väldigt viktigt, då arbetsplatsen annars stagnerar och blir utan utveckling. 

Det krävs att en person har det yttersta ansvaret kring bestämmelser och riktlinjer” (K7) 

Detta tyder på att respondenten finner att ledaren har en betydande roll vid utvecklingen av 

organisationen och att ledarens roll innefattar ansvaret för den utvecklingen. Detta kan kopplas 

till vad Schein (1985 s.357) menar när han skriver att ledaren har en särskilt stor inverkan på 

kulturen som existerar och utvecklas inom enskilda organisationer. Forskaren hävdar att ledaren 

har den viktigaste rollen vid hur organisationen kommer att fungera med hjälp av sina 

definitioner av verkligheten. 

Ett tema som är återkommande i alla intervjupersoners svar beträffande frågan om vad som 

innebär ett bra ledarskap för respondenterna, är att samtliga finner att ledaren skall vara en 

person medarbetarna kan vända sig till vid olika tillfällen som kan dyka upp på en arbetsplats. 

Svarspersonerna menar genomgående att ledaren skall finnas där för att lösa konflikter, 

respektera varje individ och framförallt vara duktig på att lyssna. 

”Ledaren ska se varje individ. Att kunna känna att man kan prata med ledaren och kan framföra 

både bra och dåliga saker utan att känna att man blir nedvärderad av det. Ledaren är viktig 

eftersom man skall kunna vända sig till ledaren.” (K3) 

”Det är också ledarens jobb att se till så att konflikter inte uppstår, eller i alla fall att denne 

försöker lösa konflikter som redan har uppstått. Annars tycker jag att ledaren skall sköta sitt 

och lämna mitt arbete till mig.” (M10) 

De ovannämnda citaten belyser vikten av att ledaren skall finnas till hands vid konflikter och 

andra sammanhang där en anställd kan behöva framföra kritik eller åskådliggöra situationer 

som finns på arbetsplatsen. I det sistnämnda citatet tas det även upp att svarspersonen finner att 

ledan skall sköta sitt jobb och inte lägga sig i något som har att göra med intervjupersonens 

arbete. Att ledaren skall utföra sitt jobb och lämna de andra på kontoret ifred är något som 

endast en svarsperson fann viktigt, de övriga argumenterar istället för en vilja att ha ett närmare 

samarbete eller relation till sin ledare. 
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”Ledarskapet är viktigt för motivationen på kontoret så klart, min ledare är mycket engagerad 

och ser till så att det finns en bra sammanhållning på vårt kontor. Det tror jag betyder mycket 

för om man trivs på sitt arbete eller inte, om det är bra sammanhållning mellan oss på kontoret 

så kommer också arbetet att bli roligare. Det gör ju att ledaren spelar en stor roll för om alla 

trivs på jobbet och att kontoret jobbar som en enhet även fast mäklaryrket är självständigt i 

många avseenden.”(K4) 

Denna respondent belyser ledarskapets motivationsfaktor och engagemang som viktiga för 

sammanhållningen på kontoret vilket enligt svarspersonen kan kopplas samman med trivsel på 

arbetsplatsen. Detta är ett återkommande tema under svaren som berör frågan om varför 

ledarskapet är viktigt på en arbetsplats, de flesta intervjupersoner finner det viktigt att ledaren 

fungerar som en motiverande part på arbetet och att denne kan hjälpa till om frågor eller 

problem uppkommer under arbetets gång. 

Beträffande frågan om hur de anställda anser att ett större engagemang från ledarens sida kan 

bidra till ett bättre resultat fann vi ett genomgående tema bland respondenternas svar. 

”Jag tror att om ledaren är engagerad så kommer även jag att bli det. Jag tror att om alla på 

kontoret är engagerade så kommer det leda till att vi säljer mer och om då ledaren är engagerad 

så kommer väl det att smitta av sig på resten av kontorsmedlemmarna.”(K1) 

 
Det ovannämnda citatet fungerar som representant för det tema som återfinns i de flesta 

intervjuade personernas svar. Temat i svaren som framkom är att om ledaren är engagerad så 

kommer även personalen att bli det. Detta överensstämmer med ett tillvägagångssätt för ledaren 

som Wells och Peachey (2011) menar är ett transformellt ledarskap. Inom denna typ av 

ledarskap påstår forskarna att ledaren fokuserar på att genom engagemang lyfta sina 

medarbetare så att dessa skall utföra de uppgifter som ålagts dem. Många respondenter menar 

att en engagerad ledare visar detta genom att fungera som en vägvisare och genom att bidra 

med kunskap. 

”Viktigt att en ledare pushar och hjälper mig att hitta mina redskap. Om denne är lyhörd kan 

denne se vad som behövs för att jag ska nå ett bättre resultat.” (K5) 
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”Pushning och coachning är viktigt för att klara av vardagen. Utan stöttning från omvärlden 

kan mycket kännas tungt. Därför är det viktigt att en ledare är engagerad i det du gör och ger 

dig bra tips och samtidigt visar vägen.” (K2) 

Ett annat tema som återfinns under frågan om hur de anställda tror att ökande av ledarens 

engagemang kan leda till ett bättre resultat, är att två intervjupersoner ansåg att ledaren helst 

inte skulle vara allt för engagerade i dem som individer utan att ledaren finns till för att sköta 

sitt jobb och inte lägga allt för mycket energi på enskilda personer. 

”Jag vill gärna vara självständig, ledaren får gärna tala om vad som skall göras men jag vill 

inte känna mig pressad att utföra något på grund av att min ledare är engagerad för då känner 

man sig stressad. Engagemang i sig är ju bra och jag tror att ledaren ska engagera sig i arbetet 

för att det ska bli bra men jag vill inte behöva övervakas hela tiden. Det är viktigt att ledaren 

engagerar sig men att engagemanget är individanpassat, jag vill att ledaren ska fråga hur 

mycket stöd och liknande jag behöver i mitt arbete.” (K3) 

”Jag tror att en engagerad ledare är bra för kontoret, det ger en bra bild utifrån. Dock så vill 

jag själv inte ha en nära relation till min ledare och jag skulle personligen tycka att det skulle 

vara jobbigt om denne var allt för engagerad i just mig.” (M10) 

De ovannämnda citaten belyser att respondenterna finner ett allt för högt engagemang från 

ledarens sida besvärlig och att de helst ser att de kan jobba helt självständigt utan en allt för hög 

inblandning av ledaren i arbetet. 

Engagemang hos en ledare definieras av våra respondenter som att ledaren bryr sig om sina 

anställda, driver på och uppmanar dessa samt att ledaren kan hålla i motiverade möten och sätta 

upp mål för de olika individerna på kontoret. 

”När ledaren pushar och lägger intresse på oss som arbetstagare skulle jag känna mig mer 

uppmanad till att utföra ett bra jobb”(M8) 

”Jag tror som sagt att de här motiverande mötena som vi har i början på varje vecka är viktigt 

för att hålla oss motiverade att fortsätta mot våra mål. Vi sätter också upp mål på kontoret och 

vår chef har även individuellt uppsatta mål på oss vilket gör att man vill prestera på 

jobbet.”(K7) 
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”… bryr sig om hela laget och hejar på så finns stora möjligheter för laget att göra sitt bästa.” 

(M9) 

”Pushning och coachning är viktigt för att klara av vardagen.” (K2) 

Motivering och engagemang i olika former ses enligt Wells och Peachey (2011) och Gregory 

och Aarons (2006) som en del i det transformella ledarskapet som syftar till att skapa ett inre 

värde hos de anställda för att kunna uppnå de organisatoriska mål som finns. 

4.2.2 Ledarens kontroll 

”Ledarens kontroll innebär för mig att denne innehar kontroll kring de anställda och 

kontrollerar om dessa gör det man ska. Att ex. mäklare inte tar genvägar. Tar tag i det som går 

sämre hos dem.”(K5) 

Det finns en klar samstämmighet bland intervjupersonernas svar beträffande vilken innebörd 

ledarens kontroll har för dem. Denna samstämmighet ankommer ledarens sätt att bevaka sina 

anställda vilket respondenterna uppfattar som att ledaren kollar dem över axeln och har vetskap 

om allt som händer på kontoret. I det ovannämnda citatet nämnds att ledaren innehar kontroll 

över de anställdas uppgifter och att dessa sköter sig på arbetet vilket är ett genomgående tema 

i de svar vi fått ut av frågan. 

Yan och Grey (1994) menar att kontroll utförd av ledaren syftar till den organisatoriska process 

som sammansvetsar olika avdelningar och individer med organisationens mål. Detta stämmer 

väl överens med de svar vi fått från våra respondenter gällande vad ledarens kontroll innebär 

för dem, då respondenternas samstämmighet angående kopplingen mellan ledarens kontroll och 

att medarbetarna skall sköta sitt jobb och nå de gemensamma målen tyder på att ledaren 

fungerar som en slags övervakare av det dagliga arbetet och att skötseln av detta sker som det 

ska. 

Detta kopplar vi vidare till vad Koza och Dant (2007) och Piercy, Cravens och Lane (2009) 

menar med kontrollmekanismer. Forskarna påstår att ledarens mekanismer för att utöva kontroll 

kan ses som instrument för att övervaka beteenden och aktiviteter som sker inom en 

organisation. Övervakande av medarbetarna kan enligt Sisaye (2005) även ses som en form av 

kontrollutövande inom en tvingande form av kontroll. Ledarens övervakning av de anställda 

anser Judge och Piccolo (2004) som ett aktivt ledningsundantag inom den tvingande kontrollen.  
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Judge och Piccolo (2004) menar vidare att detta betyder att ledaren övervakar sina anställda för 

att på så sätt kunna uppfatta konflikter och andra problem inom organisationen och därmed har 

en chans att kunna inverka innan dessa problem eskalerar. 

”…ledaren vill ha kontroll, vill vara med allt man gör, vaka över en. Vill hela tiden vara med 

och bestämma och tycka över saker.” (K3) 

”Jag vill så klart att ledaren ska ha kontroll över vad som sker på kontoret i övrigt men jag vill 

att denne skall lita på mig tillräckligt för att jag skall kunna få sköta mitt jobb utan att bli 

övervakad.” (M10) 

De ovannämnda citaten är representanter för det tema som nämnts ovan, att ledarens kontroll 

innebär ett inspekterande av de anställdas utförande av arbete och en känsla av att vara 

övervakad av sin ledare. Vad Koza och Dant (2007) och Piercy, Cravens och Lane (2009) menar 

med ledarens kontroll, att dennes mekanismer för utövande innefattar ett övervakande av 

beteende och aktiviteter inom en organisation kopplar vi vidare till ett annat funnet mönster 

inom de svar som uthämtas från de verkställda intervjuerna.  

Mönstret i svaren består av att många av de intervjuade personerna kopplar ledarens kontroll 

till hur personalen mår. Ledarens övervakande av beteenden och aktiviteter på ett mäklarkontor 

kan med andra ord också anses vara positivt då många av våra respondenter uppfattar att ledaren 

har en inverkan på lösandet av konflikter samt andra situationer som kan uppstå på ett 

mäklarkontor. 

”Ledarens kontroll för mig är att denne har kontroll över allt som sker på kontoret. Allt från 

måluppsättning för oss alla, till att ledaren har kontroll över konflikter, pappersarbete och hur 

vi mår på jobbet.” 

I det ovannämnda citatet sammankopplas ledaren kontroll med att denne uppfattar konflikter 

och mående i de anställdas arbete. 

Två av våra tillfrågade intervjupersoner sammankopplar kontroll med någonting negativt, vilket 

Woolthuis, Hillebrand och Nooteboom (2005) påstår beror på själva kontrollutförandet av 

ledaren. Forskarna menar att om kontrollen förfaras på ett medvetet och korrekt sätt så kommer 

denna att uppfattas som positiv, men om inte så kommer de anställda istället uppfatta utövandet 

av kontroll som någonting negativt. 
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”För mig handlar kontroll om att denne försöker kontrollera mitt arbete genom att veta vad 

jag gör om dagarna. För mig signalerar det misstro att en ledare eller chef skulle vilja veta hur 

jag utför mitt jobb.”(M10) 

”Det får dock inte bli för kontrollerande så kreativitet och utveckling förhindras. Det är viktigt 

att låta personalen ha lite fritt spelrum också.” (K6) 

De ovannämnda citatet visar på att dessa två respondenter uppfattar kontrollutövandet som 

någonting negativt vilket Welter (2012) menar är en vanligt förekommande syn på kontroll. Ur 

ett citat från Welter (2012, s.199) “förtroende är bra; misstro, makt och kontroll är dåligt”, får 

forskaren sagt att kontroll ofta betingas med någonting dåligt vilket kan sammankopplas med 

de två respondenternas svar på frågan om vad ledaren kontroll innebär för dem.  

Welter (2012) nämner i sitt citat de två begreppen, misstro och kontroll, och att dessa kan 

relateras till någonting negativt vilket är två begrepp som även intervjupersonen M10 kopplar 

samman. Respondenten argumenterar i sitt svar för att kontroll signalerar misstro vilket stödjs 

av Ghoshal & Moran (1996) som menar att inom relationer som innefattar någon form av 

styrning så byggs denna på förtroende mellan parterna och att kontroll då kommer att uppfattas 

som misstro av den icke kontrollerande parten. 

Vid frågan om respondenterna uppfattar ledarens kontroll som någonting positivt eller negativt 

så var de flesta svar samstämmiga beträffande att kontrollen kan uppfattas som både och. Detta 

stämmer väl överens med vad Woolthuis, Hillebrand och Nooteboom (2005) menar med att 

kontrollen uppfattas på olika sätt beroende på utövandet av denna. 

”Ordet låter negativt, det är bra att en ledare har kontroll, ledaren eller ledarna ska vara 

intresserade över vad medarbetarna gör men ska inte peta i det jag gör. Ledaren ska ha koll 

men inte kontroll” (K3) 

Citatet ovanför signalerar att den berörda individen uppfattar kontroll som både positivt och 

negativt. Respondenten menar att ordet ”kontroll” tolkas som någonting negativt men vid vidare 

eftertanke så kan begreppet innefatta ett intresse av ledaren för sina medarbetare vilket 

intervjupersonen upplever som någonting positivt. Individen K3 anför vidare att kontroll 

upplevs som negativt om denne upplever att ledaren har ett allt för stort intresse i 

intervjupersonens arbete och att ledaren skall ha koll på vad som sker på arbetsplatsen men inte 

kontroll över personerna vilka arbetar där. 
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4.2.3 Normativ kontroll 
Vid frågan om respondenterna fann att det existerade en gemensam tanke på deras kontor om 

vad som skall uppnås på arbetet så fann de flesta av dessa att en sådan faktiskt existerade. 

”På min arbetsplats så är vi alla mycket medvetna om vart vi är på väg genom att vi satt upp 

mål, delvis för kontoret, och delvis för oss som jobbar där. En gemensam tanke för mig är att 

alla vet att man ska sträva framåt mot målen och att alla jobbar tillsammans mot de mål som 

finns och det tycker jag är en av grunderna som vi jobbar efter på min arbetsplats” (K4) 

En majoritet av de intervjuade personerna fann att en gemensam tanke om vad som skall uppnås 

på deras kontor innefattade att kontoret hade någon form av måluppsättning och att alla på 

arbetsplatsen hade kännedom om detta och dessutom ville sträva mot målet. Maguire, Phillips, 

& Hardy (2001) påstår att ett socialt samspel innefattande normer och en gemensam tanke om 

utveckling på en arbetsplats definieras som normativt kontrollutövande. Genom skapandet av 

en norm på en arbetsplats menar forskarna att de anställda kommer att få en känsla av vad som 

förväntas av dem och de kommer att tillsammans vilja uppnå dessa. 

Respondenten K4 argumenterar vidare i sitt uttalande att denne upplever en gemensam tanke 

som en strävan att tillsammans uppnå de mål som finns uppsatta vilket överensstämmer med 

vad Barker (1993) menar är ett typiskt karaktärsdrag för det normativa kontrollutövandet. 

Forskaren påstår vidare att gemensam eller normativ kontroll är grundat på samarbete mellan 

individer och på ett gemensamt beslutstagande inom en grupp vilket vi funnit vara en 

återkommande attiralj i respondenternas svar. 

”Viktigaste för att mål skall uppnås är att hela arbetskåren är insatt i vad det innebär så att 

alla strävar åt rätt håll. Det är viktigt att alla förstår varför något skall göras och vad som är 

baktanken, då ökar drivkraften.” (K6) 

Respondent K6 uttrycker att det är viktigt för denne att alla på arbetsplatsen är involverade i 

målen som finns uppsatta för att alla skall arbeta åt samma håll. Intervjupersonen argumenterar 

vidare för att det är av betydelse att alla på kontoret vet varför målen finns för att öka 

motivationen att uppnå dessa. Detta stämmer överens med vad Gregory och Aarons (2006) 

menar med att en inre motivation bland de anställda framkommer när dessa känner att alla 

strävar åt samma håll. 
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Ett samarbete och en gemensam tanke för respondenten verkar då vara en samstämmighet 

mellan individerna på kontoret om vad som skall uppnås vilket kan kopplas till det normativa 

kontrollförfarandet. Barker (1993) påstår i samstämmighet med respondent K6 att ett 

innefattande av en öppen diskussion och ett gemensamt framställande av samfällda mål 

resulterar i kontrollförfarande av en normativ typ. Forskaren menar att tanken med det öppna 

resonemanget mellan individer på en arbetsplats är att en förenad tanke och norm skall bildas 

på organisationen om vad som förväntas av arbetarna och hur de skall uppnå dessa 

förväntningar. 

”Ja. Jag tror att en gemensam tanke finns. Jag vill att det ska vara så att man hela tiden ska 

kämpa framåt och att man ska blir bättre, det ska finnas konkreta mål men man måste också 

vilja känna en gemensam tanke om vad som ska uppnås.” (K3) 

Respondenten K3 menar i sitt uttalande att konkreta måluppsättningar för kontoret uppfattas 

som någonting positivt men att en gemensam tanke om vad som skall uppnås på kontoret vill 

upplevas av denne. Intervjupersonen uttrycker alltså en positiv känsla gentemot det normativa 

kontrollförfarandet vilket enligt Sisaye (2005) betyder att en gemensam tanke inom en 

organisation existerar. 

4.2.4 Tvingande kontroll 
Vid frågan om vad respondenterna ställde sig gentemot ”hot” om påföljder om de inte skulle 

uppnå de mål som fanns uppsatta för kontoret så svarade samtliga respondenter med starka 

inslag av negativitet gentemot förslaget. 

”Om jag inte uppnår de mål som står, kan det betyda att jag inte fått de rätta redskapen som 

krävs för att nå dem. Därför anser jag att konsekvenser av att inte nå mål skapar en större 

”oro” känsla.” (M8) 

”Det känns ju negativt. Om man inte skulle uppnå dom mål som finns för mig eller kontoret så 

skulle jag ju känna mig missnöjd redan, jag behöver inte ett överhängande hot om att kontoret 

ska dra in någon förmån för den sakens skull, det skulle ju inte direkt få en motiverad.” (K7) 

Citaten ovan visar på en negativitet och en känsla av oro eller minskad motivation vid ett 

överhängande ”hot” om indrag av förmåner av olika slag. Maguire, Phillips och Hardy (2001) 

menar att en ”tvingande” form av kontroll anses vara ett hot om upphörande av tillgodosedda 

resurser till den part som inte lever upp till de förväntningar som ställts på denne.   
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Intervjupersonernas överlag negativa syn på hot om påföljder om de inte har uppnått sina mål 

stämmer väl överens med vad Sisaye (2005) menar med att den tvingande formen av kontroll 

är att rekommendera då de anställda inte ligger i fas med vad som förväntas av dem, men att 

om de anställda redan strävar mot målen så kommer en allt för hög grad av den tvingande 

formen av kontroll minska motivationen, engagemanget samt påverka de anställdas moral. 

Detta tycks vara fallet i våra svarpersoners uppfattning då samtliga innehar en negativ syn på 

den tvingande formen av kontroll och de flesta anser att motivationen skulle minska vid 

utövandet av denna. 

Negativiteten gentemot hot om påföljder är ett genomgående tema för alla våra respondenters 

svar förutom ett vilket är av mer förstående karaktär gentemot ledaren vilken ”hotar” om indrag 

av belöningen. 

”Är det en kick-off resa som inte kan bli av om vi inte säljer för en viss summa pengar så kanske 

man skulle ha förståelse för det, men det skulle ändå kännas som ett misslyckande och inte alls 

vara motiverande.”(K1) 

Dock så ser även denna svarsperson att detta skulle resultera i någonting negativt i form av 

minskad motivation samt en känsla av att inte ha lyckats. Respondenten K1 upplever ”hot” om 

påföljder vid icke uppnående av kontorets mål i sitt uttalande som en inställd kick-offresa vilket 

kan ses som en förmån inom fastighetsmäklaryrket. 

Beträffande frågan om hur intervjupersonerna ställer sig i frågan om indrag av belöningar vid 

tillfällen då målen som fanns uppsatta inte kunde nås upp till, finner de allra flesta av dessa att 

detta skulle ses som någonting negativt samt minskande av motivationen. Detta 

överensstämmer med vad Chen, Ramamurthy och Wen (2012) påstår om att indragen belöning 

eller minskad lön kan resultera i repressalier samt starka emotionella reaktioner hos de individer 

som kommer att beröras av detta. 

”Indrag av belöning tycker jag inte skall ske om jag redan fått det. Om jag har gjort ett 

exemplariskt jobb och slitit hårt, sedan når jag en belöning om att få en förhöjd lön. Nästa år 

gör jag inte bra ifrån mig, då drar dem in belöningen. Detta är att anses som absurt om det 

skulle hända. Då betyder det för mig som anställd att jag endast är värd belöningen vid den 

tidpunkten, men inte efter det.” (M8) 
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Dock så har vi upptäckt att respondenterna finner ett indrag av belöningar mindre negativt än 

vid frågan om vad de tyckte om ”hot” om indrag av belöningar. Detta vad något som vi innan 

utförandet av intervjuerna trodde skulle resultera i den omvända uppfattningen, med andra ord 

att respondenterna skulle tycka att ett hot om att en ännu inte tilldelad belöning skulle tas bort 

skulle uppfattas som mindre negativt än vid en situation där individerna skulle bli av med en 

redan tilldelad belöning. 

En belöning som dras in på grund av icke uppnådda mål kan enligt Judge och Piccolo (2004) 

ses som en villkorad belöning. Vid en situation där dessa mål inte nåddes upp till så kommer 

belöningen tas tillbaka vilken enligt Sisaye (2005) ses som en form av tvingande kontroll. 

Som tidigare nämnt så existerar inte ett lika negativt tema beträffande den aktuella frågan 

gällande indrag av belöningar som vid frågan om hot om indrag. I respondenternas svar rörande 

den beträffade frågan så återfinns vissa positiva inslag där framförallt två av intervjupersonerna 

resonerar kring hur indrag av belöningar kan ses som motiverande. 

”Jag tror nog att det också kan fungera som motivation. Här kan jag också tänka mig att beror 

lite på hur ledaren för fram det. Används en hård ton och ledaren uttrycker sig som: "om ni 

inte gör det här så får ni inte..." så kanske det inte blir motiverande utan mer som hård press, 

men annars tror jag det också skulle funka som motivation till att nå mål.” (M9) 

”Man kan väl också se att det skulle vara motiverande om ledaren till exempel i början av en 

tidsperiod gick ut och sa att om vi kommer upp till en viss summa så blir det en resa, men om 

vi inte gör det så kommer resan inte att bli av. I det fallet så skulle det bli en morot att kämpa 

mot men ändå en stor besvikelse om vi inte skulle klara målet.”(K4) 

Dessa ovannämnda intervjupersoner har uttalat att ett indrag av belöningar kan fungera som en 

motiverande faktor på ett kontor.  

Respondent M9 resonerar för ökad motivering genom att beskriva att känslan för hur detta 

skulle uppfattas av denne beror på hur ledaren framför beskedet. Som tidigare nämnt så har 

respondenterna enligt oss uppfattat ordet ”hot” som mer negativt än ordet ”indrag” vilket även 

framställs i respondent M9 svar. 

Intervjupersonen uttrycker i sitt uttalande beträffande frågan att om ledaren uttrycker indraget 

av belöningar som ett hot om indrag skulle detta icke uppfattas som positivt men att indrag 

annars kan ses som en motiverande faktor.  
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Respondent K4 resonerar helt för att detta skall kunna ses som någonting motiverande om 

ledaren i början av en tidsperiod ger sina anställda något att sträva efter, ett mål för kontoret, 

vilket intervjupersonen ser som någonting positivt. 

4.2.5 Lönsam kontroll 

Lönsam makt och kontroll är enligt Sisaye (2005) baserat på kontroll över materiella resurser 

som kan användas som belöningar för att uppnå förväntat beteende av de anställda. 

”Ökad belöning är väl motiverande, jag vet ju själv att det är roligare att få en högre lön än 

förra månaden om man presterat bra. Då känner man sig stolt över sitt arbete och vet att man 

har utfört ett bra jobb.”(K1) 

Gällande frågan om hur intervjupersonerna ställer sig vid en ökning av belöningar vid 

uppnående av mål så responderade de flesta av dessa på ett positivt sätt. Många intervjupersoner 

resonerade för att detta kan ses som en ”morot” att jobba efter och en motivationsfaktor för 

kontoret. En ökning av belöning kan enligt Maguire, Phillips och Hardy (2001) ses som en 

lönsam kontrollform utförd av ledaren då denne ger av resurser som de anställda behöver eller 

vill ha. 

”Ökad belöning är motiverande, en morot att jobba mot och som alla kan jobba tillsammans 

mot. Klart man vill åstadkomma bättre resultat hela tiden och om man får mer belöningar på 

vägen så är ju det verkligen ett plus.”(K4) 

I citatet ovan argumenterar respondent K4 för att ökad belöning är motiverande samt något som 

sammansvetsar människor att jobba tillsammans. Intervjupersonen har också yttrat att denne 

ser på den ökade belöningen som en ”morot” att jobba mot vilket stämmer överens med vad 

Chen, Ramamurthy och Wen (2012) menar med ekonomiska incitament som styrmedel vilka 

skall fungera som ”morötter” till de anställda. Sisaye (2005) och Chen et al. (2012) påstår 

dessutom att dessa ”morötter” kan vara tilldelning av löner, kommissioner, villkor på 

arbetsplatsen, förmåner av olika slag samt handelsvaror och service.  

Forskare syn på belöningar och ”morötter” som skall få de anställda mer motiverade stämmer 

väl överens med vad respondent K2 nedan resonerar för när intervjupersonen menar att dessa 

belöningar kan bestå av resor och tid spenderat tillsammans efter arbetstid. 
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”Vi kanske skulle fokusera mer på att åka iväg till varmare solresemål, och vi kanske borde 

fira med AW oftare, det hade ju inte varit helt fel och det hade ju varit motiverande att få åka 

iväg med sina kamrater på kontoret och kanske träffa andra mäklare från andra kontor 

också.”(K2) 

Respondent K2 argumenterar även för att spendera tid tillsammans med varandra på kontoret 

samt med andra fastighetsmäklare från andra kontor. Detta är enligt Sisaye (2005) och Chen et 

al. (2012) också en form av belöning inom den lönsamma kontrollformen då forskarna menar 

att interna relationer, aktiviteter samt måluppsättande inom organisationen fungerar som 

maktutövande av ledaren över sina anställda.   

”Det behöver bara vara någon slags belöning och belöningen borde bero på hur stora målen 

är. Det är klart att uppmuntrande och liknande är en slags belöning och det är ju viktigt. Jag 

tror att man skulle bli mer motiverad att uppnå nästa mål om man uppnått det nuvarande och 

om man då fick en belöning för det.” (K3) 

Intervjupersonen K3 argumenterar ovan för att uppmuntrande även är en form av belöning 

vilket överensstämmer med vad Chen et al. (2912) och Sisaye (2005) menar med interna 

relationer och aktiviteter inom en organisation. Vi kopplar här samman uppmuntrande utfört av 

ledaren till interna relationer och aktiviteter vilket även kan ses som ett försök av ledaren att 

bygga upp självförtroendet hos de anställda. Detta kan i sin kopplas samman med vad Chen et 

al. (2012) påstår om att belöningar av olika slag kan ses som något som bygger upp 

självförtroendet hos den part som inte innehar kontrollen. 

”Jag tycker att det räcker med lite uppmuntran. Det är ju kul att någon säger att man gjort 

något bra och man får lite bekräftelse men jag tror att jag skulle skämmas om det blev för 

mycket, som att jag inte skulle förtjäna all uppmärksamhet för det jag gjort.” (K7) 

Ett tema vi funnit inom frågan är att även om de flesta respondenterna ställer sig positiva till en 

ökning av belöningar, så ser också en majoritet bland dessa att uppmuntran och bekräftelse av 

någon beskaffenhet är den viktigaste formen av belöning. Intervjuperson K7 resonerar ovan för 

att det helt räcker med uppmuntran och att andra typer av belöningar ses som ovidkommande 

och till och med ses som något individen inte är förtjänt av enligt dennes uppfattning. Detta 

uttalande kan kopplas till vad Maslach och Leiter (2008) menar när de skriver att uppmuntran 

är en typ av belöning som enligt forskarna till och mer kan vara av högre betydelse än 

belöningar som har att göra med löneutbetalningar eller uppmuntran av utomstående. 
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Detta ovannämnda tema som återfanns i frågan om ökad belöning vid uppnående av mål kan 

även återfinnas i frågan om hur respondenterna anser att deras ledare belönar dem. 

”Viktigaste är nog att rent muntligt få höra att man gjort något bra och det får jag höra av min 

chef när denne tycker att man gjort en bra försäljning eller när man fått en bra recension av 

en kund till exempel, det kan gott och väl räcka tycker jag.”(K6) 

Återigen så finner många respondenter att uppmuntran i olika former är den viktigaste formen 

av belöning. Två av intervjupersonerna vilka finns citerade nedan kopplade belöning på deras 

arbetsplats till den lön som de blir tilldelad. Detta överensstämmer med vad Sisaye (2005) 

menar med att en belöning kan vara i form av lön eller andra ekonomiska incitament som 

återfinns på arbetsplatsen. 

”Jag ser det som en förmån på mitt kontor att vi har en grundlön, det är inte så många andra 

inom yrket som har det och jag tycker att det är en förmån att få känna sig trygg i att allt kan 

betalas i slutet av månaden, även om jag inte skulle sälja så bra alla månader.” (K1) 

”Kommer jag upp till en och en halv miljon får jag en högre lön och det är en belöning om jag 

når målen”(K3) 

Intervjupersonerna menar i sina uttalanden att belöningen som sker på deras kontor är direkt 

kopplade till den lön de får utbetalt och medan respondent K1 ser det som en säkerhet att inneha 

en grundlön för att säkerställa att denne kan betala räkningar så har respondent K3 istället en 

”morot” för att nå sina mål beträffande en belöning vid uppnående av dessa. Denna typ av 

belöning ses enligt Judge och Piccolo (2004) som en villkorad sådan där den berörda individen 

tilldelas belöningen om denne uppnår de mål som personen blivit ålagd. 

4.3 Förtroende 
Förtroende är ett omtalat begrepp och kan definieras på olika sätt, Welter (2012) förklarar 

begreppet som en utformning eller ett resultat av ett beteende. Efter detta beteende kan det 

antingen anses som ”äkthet” eller snarare tvärt om. 

 

4.3.1 Ledarens förtroende för den anställde 
En intressant diskussion förmedlas inom McAllisters (1995) forskning, där ett förhållande kan 

tydas mellan chefen och den anställdes förtroende inom organisationen. Med detta sagt menar 

de alltså att förtroendet mellan dessa parter har en betydande del inom utvecklandet inom 

organisationen.  
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Vidare förklarar McAllister (1995) att det finns många forskare som har erkänt att en bra 

relation mellan arbetstagare och ledare, leder till ett bättre resultat. För att denna relation skall 

fungera, bör tillit finnas mellan arbetstagare och ledare. Därför menar forskaren att förtroendet 

är en avgörande faktor kring ett effektivt och utvecklande arbete. Vid vår undersökning betonar 

även respondenterna allvaret kring förtroendet. 

 
”Om ledaren inte tror på mig som anställd, kommer det bilda en ond cirkel. Denne kommer att 

skapa en jobbig situation, och jag själv kommer att känna mig osäker i det jag gör, även om 

jag från början vet vad jag håller på med.”(M8) 

 
”Ledarens förtroende för mig är väldigt viktigt, jag är ju ändå anställd av personen och då vill 

jag bevisa att jag har på kontoret att göra. För att lyckas så tror jag att man behöver en ledare, 

i alla fall jag, för att se upp till någon och som kan hjälpa en att bli bättre.”(K7) 

 
”Jag kan nog inte ens tänka mig ett förtroendelöst förhållande med min chef. Likt ett 

partnerförhållande krävs det tillit till varandra. Jag skulle absolut inte jobba kvar på min 

arbetsplats om jag inte kände något förtroende för min chef. Om chefen heller inte har något 

förtroende i mig hade det inte fungerat att jobba ihop. Min chef måste tro på mig och hjälpa 

mig att växa.” (K2) 

 

”Att få förtroende är viktigt. Om jag inte får förtroende av ex. en chef skulle jag nog undra 

varför jag kliver upp och går till jobbet varje morgon.”(M9) 

 
Samtliga respondenter har besvarat och konstaterat att förtroendet mellan ledare och den 

anställde är mycket viktigt. Som M9 ovan förklarar att om ledaren inte infinner ett förtroende 

för denne kommer det kännas meningslöst att ens komma till jobbet nästkommande dag. Inom 

teorin som sagt så finns det olika typer av definitioner av begreppet förtroende, men något som 

även inom praktiken verkar instämma är som McAllister (1995) förklarade kring det positiva 

som kommer ut genom en relation mellan ledaren och den anställde. Det verkar vidare vara 

väldigt viktigt att den anställde känner att ledaren har förtroende för denne.  

M8 förklarar att en uppgift som tidigare varit bekant kan komma att bli okänd om ledaren visar 

att denne inte har förtroende för den anställde. 
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4.3.2 Förtroendets inverkan på motivationen 
För att förstå den inverkan ledarens förtroende har på den anställdes motivation utgår vi bland 

annat ifrån Ellonen, Blomqvist och Puumalainens (2008) tydelse kring relationen mellan 

förtroendets roll för att främja organisationens effektivitet. Genom att främja relationen och 

framför allt förtroendet kan de anställda vara mer förberedda och mottagliga för nya idéer. 

Tidigare har vi analyserat respondenternas tycken kring ledarens förtroende, och där kunde 

samtliga vara överens om att det är väldigt viktigt. Vidare för att förstå varför ledarens 

förtroende är viktigt vill vi begripa om respondenternas motivation påverkas på grund av 

ledarens handlingar. 

 
”Det är klart att det är motiverande att ha en ledare som tror på en och kanske pushar en att 

bli bättre, jag tror att det skulle vara oerhört jobbigt om ledaren inte alls visade något 

förtroende för mig. En engagerad ledare som tror på mig är nästan det viktigaste på kontoret, 

om ledaren har förtroende för oss andra på kontoret så är det klart att det kommer att bli en 

bra stämning bland oss.”(K1) 

 
Innan vi analyserar ytterligare respondenters svar gentemot hur ledarens förtroende har en 

inverkan på den anställdes motivation, vill vi förstå innebörden av det K1 konstaterar. K1 

beskriver alltså att en ledare bör visa engagemang för att påvisa att denne har förtroende för de 

anställda. Det ledaren visar i sin tur kommer att skapa en bra stämning bland hela gruppen. 

Alltså påstår K1 att ledaren står på en stor makt om denne använder sig utav ett 

förtroendebaserat ledarskap. För att kunna koppla K1:s tankar bakom detta med teorin kan vi 

inse likheter med Cullen, Johnson och Sakanos (2000) forskning. 

 
Cullen et. al.(2000) påvisar med sin studie att det går att inse ett samband mellan förtroende 

och engagemang. Alltså för att skapa förtroende för sina anställda bör denne också engagera 

sig i det den anställde gör. Detta påstår även K1 inom sitt svar. Vi anser att det existerar en 

tydlig koppling mellan respondentens svar och studien som Cullen et. al.(2000) utfört. För att 

ytterligare analysera kring detta fenomen har andra respondenter reagerat enligt följande: 

 

”Motivationen är nog det som hänger ihop med förtroende för mig. Känner jag att jag får 

förtroende blir jag motiverad till att jobba, medan om jag inte får förtroende skulle min 

motivation till att ens gå till jobbet vara ganska dålig.” (M9) 
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”Förtroende från och till ledaren har nog en stor inverkan på mig och min motivation. Jag tror 

att om man känner att ledaren litar på mig så kommer jag också att känna mig mer 

självsäker.”(K4) 

 
”Det kan leda till att jag blir illa till mods om jag gör mitt bästa men ledaren inte ser något 

hopp om mig. Om ledaren känner att jag är duktig och har förtroende för mig skulle det absolut 

få mig motiverad.” (K3) 

Vi kan tydligt infinna en röd tråd för vad de samtliga respondenter tycker om fenomenet, då 

dem konstaterar ungefär samma sak. Vi vill också tillägga det som Cullen, Johnson och Sakano 

(2000) förklarar, att det handlar om att studera huruvida parterna faktiskt levererar det som 

utlovats. Om ledaren utlovar något till den anställde bör denne också stå för det, individer 

uppfattar en faktisk handling som en bekräftelse för i detta fall förtroendet. 

 
Vår ställning till ett genuint samarbete mellan ledare och anställd är att det krävs förtroende 

mellan dem. Vi tror att utifrån vad teorin samt vår undersökning säger kommer detta att gynna 

båda parterna samt organisationen i sig. Om ledaren ger sitt förtroende för den anställde 

kommer denne, som respondenterna konstaterat, att få ytterligare motivation till att fortsätta att 

bevisa och leverera genom arbetsuppgifterna. 

 

Slutligen för att skapa en framgångsrik organisation menar Vangen och Huxham (2003) att det 

krävs ett förtroende mellan ledare och anställd. Förtroendets innebörd börjar bli allt mer viktig 

för att få en organisation att bli effektiv. Detta styrker även McAllister (1995), som påvisar hur 

aktuellt fenomenet faktiskt är och hur viktigt det är att samordna inom en organisation, men för 

att kunna samordna krävs tillit. 

 

4.3.3 Kontroll och förtroende 
Forskare som Das och Teng (2001) och Dyer och Singh (1998) menar att förtroende och 

kontroll fungerar som substitut till varandra. Detta kan komma att innebära att lågt förtroende 

kan ersättas av högre utövande av formell kontroll samt tvärt om. Viktigt är även att förstå 

relationen mellan dessa begrepp för att sedan kunna förstå hur det hänger ihop med 

verkligheten. Knights, Noble, Vurdubakis, & Willmott (2001) samt Reed (2001) menar att 

begreppen förtroende och kontroll används för att minska osäkerheten samt den obestämdheten 

som existerar hos parterna. Utifrån respondenternas svar kan vi tyda hur de ansåg att kontroll 

hör ihop med förtroendet: 
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”Till viss del tror jag att ledarens kontroll hör ihop med förtroendet för mig. Om ledaren 

exempelvis har ett behov av att kontrollera allt jag gör tror jag att denne inte har ett stort 

förtroende för mig. Och vise versa om denne har förtroende, kontrollerar denne mig inte lika 

mycket.”(K5) 

 
”Det skulle leda till mindre förtroende, tror jag, för mig, om ledaren skulle vara allt för 

kontrollerande. Om ledaren inte tror på mig och behöver kontrollera allt jag gör så tyder ju 

det på lite förtroende för mig vilket i sin tur skulle få mig att få mindre förtroende för 

denne…”(K3) 

 
För att tyda respondenterna ovan menar de att kontroll hör till viss del ihop med förtroendet. 

De påstår dessutom att om ledaren skulle ha behov av att kontrollera den anställde kontinuerligt 

kan det betyda att denne inte innehar förtroende för den anställde. I enlighet med vad som sägs 

av Das och Teng (1998) påstår även de att ju högre grad av förtroende, desto mindre behövlighet 

av kontroll och detsamma tvärt om. Alltså betonas det både inom teorin samt i praktiken att när 

ledaren innehar en hög grad av förtroende för de anställde så existerar det inte längre ett behov 

av att kontrollera den anställdes beteende. Das och Teng (1998) menar att kontroll endast 

används när förtroendet endast existerar i liten form. 

 
”Kontroll är inget min chef bör överanvända då fastighetsmäklare är ett väldigt självständigt 

yrke, ingen ska säga till mig vad jag får göra och inte detta skulle leda till att irritation mellan 

mig och min chef skulle uppkomma. Dock är det jättebra med kontroll i form av hjälp vid en 

arbetsbörda. Beroende på hur ledaren använder sig av kontroll så tror jag att det skulle 

påverka förtroendet för denna på olika sätt.”(K2) 

 
Här märker vi att respondenten K2 inte riktigt håller med dem andra, denne menar att utövning 

av kontroll är inget som i princip skall existera inom fastighetsmäklarbranschen. Denne anför 

att irritation skulle uppkomma om ledaren utövade kontroll gentemot denne. K2 förklarar dock 

att det i viss form går att koppla kontroll med förtroende.  

 

Vid förståelse för vad K2 egentligen påstår kan det tydas som att det som är viktigt att tänka på 

hur ledaren framför sin typ av kontroll. Om denne framför kontroll genom en dålig anda kan 
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det komma att kännas som att ledaren inte har förtroende för den anställde, och vise versa. 

Alltså i slutändan betyder det att K2 instämmer med tidigare respondenter.   

 

4.3.4 Nivån av förtroende minskar ledarens kontrollbehov 
Som tidigare konstaterat existerar det ett samband mellan förtroendet som ledaren känner för 

den anställde och dennes kontrollbehov. Detta styrksav Vlaar, Van den Bosch och Volberdas 

(2007) studie där kontroll och förtroende figurerar i relation till varandra. De menar vidare att 

denna relation oftast innefattar en misstro hos ena parten. Vid denna misstro agerar exempel 

ledaren genom att öka utövandet av kontroll medan förtroendet för den anställde minskar. Om 

misstro inte existerar, minskar kontrollbehovet och förtroendet ökar. Vid mer preciserad 

förklaring ersätter kontroll och förtroende varandra. Många respondenter höll med om 

fenomenet att nivån av förtroendet minskar ledarens kontrollbehov: 

 

”Om ledaren tror på mig och har förtroende, tror jag absolut att det innebär att denne slutar 

med att känna kontrollbehov… ”(M8) 

 

”Jag tror absolut att detta instämmer. Om ledaren förlitade sig på mig hade denne känt en mer 

avslappnad känsla av att kunna luta sig tillbaka och ha förtroende för mig att jag utför 

uppgiften rätt. Detta skulle alltså leda till att denne inte kontrollerar mig lika mycket.”(K5) 

 
”Jag tror att om ledaren har ett förtroende för mig så behöver den personen inte heller 

kontrollera mig. Och tvärt om, känner personen, ledaren, att denne inte kan lita på mig så är 

det klart att denne vill se och vara med på allt jag gör inom arbetet.” (K4) 

 
”Om ledaren har förtroende för mig så kommer den personen inte heller behöva kontrollera 

det jag gör.”(M10) 

Respondenterna ställde sig väldigt likt inför fenomenet kring att nivån av förtroendet reglerar 

ledarens kontrollbehov. De flesta tyder på att om ledaren har förtroende för denne kommer det 

resultera i att ledaren släpper på sin kontroll. Detta är något som både har förtydligats inom 

teorin som ovan nämnt men även hos respondenterna, vilket gör att vi får en skarpare bild av 

att teorin faktiskt har utprövats inom praktiken. 

4.4 Effekter av kontroll 
Som tidigare nämnt existerar effekter av ledarens förtroende samt kontrollutövandet på sina 

anställda, de anställda känner sig i sin tur utmattade av den höga arbetspressen. Detta specifikt 
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inom sälyrken. Maslach och Leiter (2008) menar att utmattning hos den anställde är ett resultat 

av att en individ inte passar in inom den specifika jobbsituationen. Detta är något som vi även 

insett hos respondenterna, att det existerar en slags effekt bakom yrket. Respondenterna 

förtydligar detta enligt följande: 

 

”Detta gör att jag får en enorm press på mig, och det tar på mig personligen. Ibland kommer 

det riktigt tuffa perioder, men då får man försöka hålla ut till dem mindre stressade och 

pressade situationer.”(K5) 

 
”Pressen inom yrket består väl av allt stressande mellan möten, ständiga samtal fram och 

tillbaka om bud och intag och allt möjligt. Jag tycker också som jag sa innan att lönen, alltså 

att man inte tjänar lika varje månad kan sätta extra press på mig… (K7) 

”Jag kopplar prestationsbaserad lön till att jag sätter hård press på mig själv för att kunna 

lyckas. Blir pressen för hård från mig själv är risken stor att jag inte lyckas. Att ha lite press 

tycker jag är bra, men det kan gå fel om det blir för mycket.” (M9) 

 
För att kunna förstå vad effekterna blir utifrån respondenternas gensvar tyder vi att det 

existerar någon typ av missnöje utifrån olika aspekter. Ovan inser vi att kontroll hos ledaren 

genom att utge en prestationsbaserad lön bidrar till osäkerhet och arbetspress. Vi förstår även 

att det är yrket i sig som utgör en ond cirkel, då arbetsuppgifterna tar upp större delen av de 

anställdas privata tid.  

 
Detta då de känner att dem är tvungna att ständigt vara tillgängliga, eftersom ledaren förväntar 

sig det från de anställda. Maslach och Leiter (2008) påstår att arbetsbelastning har enligt 

tidigare forskare funnit en tydlig koppling med utmattning. De menar vidare att 

arbetsbelastningen helt enkelt blir för tung och för svår för individen att hantera. Detta kan i 

värsta fall leda till emotionell utmattning. 

 

5. Avslutning 
Inom vår avslutande del kommer en slutsats att presenteras där vi gör en koppling mellan 

syftet, forskningsfrågan och vår sammanfattande modell. Sedan kommer uppsatsens bidrag att 

presenteras, där vi kommer att återkoppla till det gap som finns inom forskningen. Vi kommer 

sedan att avsluta med förslag till framtida forskning inom vårt ämne.  
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5.1 Slutsats 
Syftet med att utifrån arbetstagares perspektiv förstå hur ledarens kontroll och förtroende 

påverkar denne. Med detta som grund för vårt arbete har vi kommit fram till att det existerar 

en koppling mellan ledarens förtroende för de anställda och dennes kontrollutövande. Vi 

märker att många av respondenterna tycker lika kring hur ledarens utövande av kontroll 

påverkar dennes förtroende för arbetstagarna. Dessa påståenden från respondenterna stämmer 

överens med det syfte vi har ställt i uppsatsen vilket är att förstå relationen mellan ledarens 

kontrollutövande och dennes förtroende till sina anställda. 

 

Eftersom huvudfokus ligger inom den svenska fastighetsmäklarbranschen, ville vi förstå hur 

utsatt yrket faktiskt är utifrån respondenternas perspektiv. Det vi kommit fram till med hjälp 

av vår undersökning av ämnet är att tidigare forskning beträffande säljyrken, bland annat 

Loveland, Lounsbury, Park och Jackson (2015) som säger att dessa kan ses som påfrestande, 

krävande och ses som ett känslomässigt yrke, stämmer överens med vad våra respondenter 

antyder i sina svar. Efter att ha analyserat respondenternas svar så har vi kommit fram till att 

dessa finner att fastighetsmäklaryrket är ett yrke vilket innefattar arbetspress.  

 

Vi har även funnit att yrket skapar en viss oro hos de personer vi har intervjuat vilket gör att 

vi kan se att det Jamarillo, Mulki & Boles (2013) menar med att det ställs höga krav på 

personer vilka är aktiva inom säljyrken, faktiskt stämmer överens med de resultat vi framtagit 

från intervjuerna. Vi har även kommit fram till att respondenterna finner det viktigt med 

samhörighet på kontoret samt att de skall få chansen att kunna sätta upp mål tillsammans med 

sin ledare.  

 

Resultatet av våra intervjuer visar att respondenterna finner att en ledare är en viktig 

komponent på arbetsplatsen och att denna har en stor roll vid hur arbetstagarna uppfattar 

trivseln på denna.  

Detta överensstämmer med vad Mulki, Jaramillo och Locander (2006) påstår med att ledaren 

är en viktig komponent vid skapandet av välbefinnande och motverkan av emotionell 

utmattning inom organisationen. 

 
Vi har även kommit fram till att respondenterna finner att ledaren har en betydande roll vid 

utvecklingen av organisationen och att ledarens roll innefattar ansvaret för den utvecklingen. 
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Detta kan kopplas till vad Schein (1985 s.357) menar när han skriver att ledaren har en särskilt 

stor inverkan på kulturen som existerar och utvecklas inom enskilda organisationer. Forskaren 

anför att ledaren har den viktigaste rollen vid hur organisationen kommer att fungera med hjälp 

av sina definitioner av verkligheten. 

 

Vidare har vi kommit fram till att en ledare enligt våra respondenter ska vara vägledande, 

motiverande och att denne skall bidra med kunskap och stöd. Resultatet kan sedan kopplas till 

vad Lee & Cummings (2008) anser vara en ledargestalts uppgift, alltså att finnas till för att 

engagera samt inspirera sina anställa. Wells och Peachey (2011) menar vidare att en ledare ska 

ha ett arbetssätt som finns till för att främja tillfredsställelsen av de anställdas behov, 

värderingar samt intressen. Även denna tidigare forskning kring ledarens roll stämmer överens 

med det våra respondenter har argumenterat för i vår analysdel vilket gör det möjligt för oss 

att dra slutsatsen att det är viktigt för ledare att uppträda på ett inspirerande sätt och se till att 

de anställdas behov och intressen är sedda till.  

 

Yan och Grey (1994) menar att kontroll utförd av en ledare syftar till den organisatoriska 

process som sammansvetsar olika avdelningar och individer med organisationens mål. Detta 

överensstämmer väl med de svar vi fått från våra respondenter gällande vad ledarens kontroll 

innebär för dem. Förevarande har fått oss att dra slutsatsen att respondenterna kopplar ihop 

ledarens kontroll med att ledaren fungerar som en slags övervakare av det dagliga arbetet och 

att skötseln av detta sker som det ska. Detta kopplar vi vidare till vad Koza och Dant (2007) 

och Piercy, Cravens och Lane (2009) syftar till med kontrollmekanismer. Forskarna påstår att 

ledarens mekanismer för att utöva kontroll kan ses som instrument för att övervaka beteenden 

och aktiviteter som sker inom en organisation. Vi har även kommit fram till att kontroll 

uppfattas olika av respondenterna beroende på hur den utövas. Medan vissa frågor vilka var 

ställda i syfte att framställa respondenters syn på en viss form av kontroll gav negativa svar, 

gav andra svar om en annan kontrollform ett positivt svar. 

 

Vi förstod även att ledarens kontroll i sin tur kan påverkar den anställde negativt, vilket kan 

leda till dennes utmattning. Genom både teorin samt analysen har vi kunnat tyda att det 

existerar en kontrollutövande som uppfattas som mycket negativt hos respondenterna och att 

dessa tror att detta kan leda till utmattning. De svar från respondenterna vi fått i samband med 

den teori som finns inom ämnet har fått oss att dra slutsatsen att ledaren har en inverkan på de 

anställdas välbefinnande och uppfattning om utmattning. Detta överensstämmer med vad 
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Firth-Cozens och Mowbray (2001) och Mulki, Jaramillo och Locander (2006) påstår med att 

ledare innehar en viktig position vid skapandet och bibehållandet av välbefinnande och 

motverkan av emotionell utmattning inom en organisation. 

 

Tidigare i arbetet har vi presenterat vår egna utformade sammanfattande modell över den 

tidigare forskningen. Denna modell väljer vi att återigen visa i avslutningsdelen, vilket beror 

på att modellen har förändras en aning. Detta eftersom vi har funnit nya kopplingar mellan 

tvingande, lönsam och normativ kontrolls påverkan på förtroendet, vilket är att tvingande 

kontroll innebär minskat förtroende medan lönsam och normativ kontroll ökar förtroendet. 

Våra tolkningar kring modellen är ett samband som funnits både utifrån vad respondenterna 

uppgett men även från tidigare forskning.  

 

Som tidigare nämnts anför Sisaye (2005) att tvingande kontroll förklaras användas genom hot 

som påföljder och förknippas därför med negativitet. Vidare förklarar Chen, Ramamurthy och 

Wen (2012) att lönsam kontroll innefattas av belöningar av olika slag, vilket fungerar som 

stärkande av de anställdas självförtroende vilket gör att de känner sig mer motiverade. När det 

gäller normativ kontroll menar Sisaye (2005) att beslut inom en organisation oftast grundar 

sig på funktionalitet samt samstämmighet. Där både anställda och ledare har möjlighet att 

påverka.  

 

Genom att tyda dessa kopplingar hävdar vi att även respondenterna betonat vikten i hur 

tvingande kontroll förknippas med något negativt, medan lönsam samt normativ kontroll anses 

vara positiva. Därför vill vi påvisa att vår sammanfattande modell istället bör framställas enligt 

följande: 

 
 
 

 



81 
 

 

 

5.2 Bidrag 
Genom våra resultat av studien anser vi att denna har bidragit till den företagsekonomiska 

forskningen genom den kunskap som vi fått inom ämnet ledarskap och organisation. Inom den 

inledande problemformuleringen förklarar vi utifrån Gaines och Jermier (1983) att mer 

forskning kring området kontroll utförd av en ledare krävs. Eftersom att det existerar så många 

delade maningar kring förhållandet mellan kontroll och förtroende så ansåg vi att detta bör 

klargöras en aning.  

 

Därav anser vi att denna studie har givit ett bidrag och tillbringat möjligheter till att utveckla 

forskningen inom området. Denna forskning anser vi vara användbar för det specifika säljyrket 

fastighetsmäklarbranschen. Vi anser det just eftersom studiens resultat kan ge en insikt för vad 

som är värt att eftersträva och arbeta vidare med inom ledarskap, för att motverka en dålig 

effekt av kontroll.  

 

Genom vår studie har vi även märkt att förtroende från ledarens sida gentemot den anställde 

är mycket viktigt. Detta anser vi har förtydligats och bidragit till ytterligare grund för att 

förtroende verkligen har en betydande roll mellan två parter. Vi har förtydliggjort utifrån teori 

och analys att tvingande, lönsam samt normativ kontroll har olika påverkan på ledarens 

förtroende för den anställde. Därför har studien även bidragit samt klargjort för hur de olika 

formerna av kontroll påverkar förtroendet. 
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5.3 Framtida forskning 
Som tidigare nämnts har vi hittat ett så kallat gap genom ett sambandssökande mellan ledarens 

kontroll och förtroende för den anställde. Detta har vi studerat utifrån en kvalitativ metod vilket 

skulle betyda att i framtida forskning skulle vara intressant att studera genom en 

kvantitativ.   Eftersom vår studie utgår ifrån den anställdes perspektiv anser vi att det även 

hade varit intressant att utföra samma studie men från ledarens perspektiv. Genom att i 

framtida forskning även studera detta utifrån ledarens perspektiv, skulle vår studie erhålla en 

mer pålitlig grund för de resultat som framtagits.  

 

Det hade också varit av intresse att undersöka studiens ämne vidare fast med fler deltagande 

respondenter. Trovärdigheten skulle därmed öka om samma studie gjorts där det innefattats 

betydande mer respondenter. Detta för att se om det arbete som vi har påbörjat är något som 

överensstämmer med de resultat som skulle framkomma vid ett större urval av respondenter. 

Större urval kan exempelvis innefatta ett större medlemsantal inom branschen eller inom andra 

säljyrken.  

 

Något som vi funderat över nu i efterhand är att det vore intressant att bara fokusera på 

antingen ledarens kontroll för de anställda eller ledarens förtroende för dessa. Genom en sådan 

undersökning skulle det vara möjligt att gå mer in på djupet inom de olika inriktningarna och 

skapa en mer grundlig studie.   

 

Vi anser att vi har bidragit till en ökad förståelse för hur den anställde upplever ledarens 

kontrollutövande och förtroende gentemot den anställde. Vidare utifrån vår studie vill vi även 

uppmuntra till vidare forskning i anknytning till där vi stannat. Då vi infunnit ett samband med 

studien vore det intressant att ytterligare utveckla olika aspekter som har olika inverkan på 

ledarens kontroll och förtroende. Sedan tänkvärt att bearbeta studiens koppling till det faktiska 

yrket. 

 

Vi finner det även intressant att utifrån vår slutgiltigt framtagna modell, undersöka vidare denna 

stämmer överens med resultat från andra fallstudier inom fastighetsmäklarbranschen eller andra 

branscher. Med modellen som grund skulle det vara av intresse att undersöka organisationer 

som är framgångsrika, i bemärkelsen lönsamhet och hälsa, och i organisationer som inte är det. 
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