
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 

Avdelningen för Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förtroende i ansvarsfördelade organisationer; 

En kvalitativ fallstudie hur aktörer skapar och bibehåller 

förtroende 

Jens Bergvik 

Hanna Eriksson 

2015 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 

Företagsekonomi 

Ekonomprogrammet 

 Examensarbete 

 

 Handledare: Stig Sörling & Tomas Källquist 

Examinator: Lars-Johan Åge 



 

 

 

Sammanfattning 

 

Titel: En kvalitativ fallstudie hur aktörer skapar och bibehåller förtroende i organisationer med 

fördelat ansvar 

 

Nivå: Kandidatuppsats 

 

Författare: Jens Bergvik och Hanna Eriksson 

 

Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist 

 

Datum: 2015 – januari  

 

Syfte: Enligt tidigare forskning är förtroende grunden för många av organisationens resultat och 

basen i fungerade relationer och samarbeten. Sambandet mellan förtroende och den 

ansvarsfördelade organisationen är identifierad men saknar praktisk forskning, då en 

ansvarsfördelad organisation kräver samarbete beroende på att många har befogenhet till ansvar 

och beslutsmakt. Syftet med denna studie är därmed att ge en ökad förståelse för hur aktörer 

skapar och bibehåller förtroende samt att belysa förtroendets roll i ansvarsfördelade 

organisationer. 

 

Metod: Studien har utgått från ett hermeneutiskt perspektiv och fenomenet som studerats ses 

vara av socialkonstruktivistisk art. Med hjälp av deduktion har teori och empiri arbetats fram där 

grunden för studien har varit i form av en fallstudie som antar ett kvalitativt angreppssätt genom 

semistrukturerade intervjuer.  

 

Resultat & slutsats: Studien tyder på att förtroende är svårt att beskriva då det uppfattas som en 

abstrakt fenomen och därav avsaknaden av konkreta verktyg. De faktorer som istället anses ha 

inverkan på förtroendenivån är också de faktorer som används för att skapa och bibehålla 

förtroende, vilka är kompetens, kommunikation och förståelse.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Förtroende har en betydande roll i samtliga organisationsstrukturer 

och denna studie är avgränsad till en ansvarsfördelad organisations struktur. Dessutom finns även 

infallsvinklar om hur och genom vem förtroende skapas. 



 

 

 

 

Uppsatsens bidrag: Studiens bidrag är hur aktörer skapar och bibehåller förtroende samt 

betydelsen av förtroende i ansvarsfördelade organisationer. Studien tyder på att uppfattningen om 

förtroende är ett fenomen som är svårt att beskriva eftersom det är abstrakt. Och visar på att vikten 

av förtroende i ansvarsfördelade organisationer för att samarbeten och delegering av ansvar ska 

fungera. De faktorer som studien bidrar med för att skapa förtroende är kompetens, kommunikation 

och förståelse. För att bibehålla förtroende är studiens bidrag att arbeta kontinuerligt med 

kompetens och kommunikation. 

 

Nyckelord: Decentralisation, distributed responsibility, organisational trust, trust, create trust, 

retain trust   



 

 

 

Abstract  

 

Title: A qualitative case study research on how operators create and retain trust in organisations 

with distributed responsibility 

 

Level: Bachelor thesis 

 

Author: Jens Bergvik och Hanna Eriksson 
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Aim: According to earlier research trust is important to many of the organisations results and the 

base in relationship and collaboration. The connection between trust and organisations with 

distributed responsibility is identified but there is a lack of practical research. With distributed 

responsibility there will be a need of collaboration, when a lot of people have responsibilities and 

authority to make decision. The purpose of this report is to increase understanding about how 

operators create and retain trust and to highlight the role of trust in organisations with distributed 

responsibility. 

 

Method: The report adopts a hermeneutic perspective and the studied phenomenon assumes to 

be a social construction. A deductive approach have been used to collect theoretical and 

empirical information. The base for the report is a case study with a qualitative approach through 

semi-structured interviews.  

 

Result & Conclusions: The report implies that trust is difficult to describe because it is 

perceived as an abstract phenomenon and therefore there is an absence of concrete tools. Instead, 

the factors that is considered to influence trust is also the factors that is being used to create and 

retain trust, which is competence, communication and understanding.  

 

Suggestions for future research: Trust has an important role in organisations and this report is 

limited to a specific organisational structure. Another suggestion is to study the different 

operators’ role in the process of creating trust. 



 

 

 

 

Contribution of the thesis: The reports contribution is how operators create and retain trust and 

highlight the role of trust in organisations with distributed responsibility. The report indicates that 

trust is difficult to describe because it is perceived as an abstract phenomenon. Also shows the 

importance of trust in organisations with distributed responsibility, because trust makes 

relationships and delegation more effective. Competence, communication and understanding are 

factors that the report present as factors that has influence on creating trust. To retain trust the 

report argues that continuously work with competence and communication will be needed. 

 

Key words: Decentralisation, distributed responsibility, organisational trust, trust, create trust, 

retain trust  
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 1. Inledning 

Nedan presenteras ett inledande kapitel som börjar med en bakgrundsbeskrivning av vad som 

studien intresserar sig för och följs av en problemdiskussion. Därefter belyses studiens syfte och 

som studien avser att besvara. Avslutningsvis beskrivs studiens avgränsning. 

 

 1.1 Bakgrund 

Den snabba teknologiska utvecklingen, större konkurrens och högre krav från kunder, är samtliga 

faktorer som enligt Miles (2013) leder till att större press och att högre krav ställs på medarbetare 

och organisationer att förändras och utvecklas i takt med marknaden. Ansvarsfördelning är ett sätt 

att förflytta beslutsfattandet längre ut i organisationsstrukturen menar Pollit (2007) och Shah 

(2010).  Pollit (2007) hävdar också att beslut kan tas fortare och bättre kan anpassas till de som 

berörs med hjälp av ansvarsfördelning. Han fortsätter med att förklara att eftersom besluten kan tas 

närmare de berörda parterna kan beslutsfattarna vara mer flexibla och anpassa beslutet efter 

exempelvis kundens behov och önskemål. 

 

Decentralisering enligt Salmond (1985) förespråkas i högre grad som strategi för ökad 

ansvarsfördelning. Sawhney och Suri (2014) förklarar att det finns flera sätt att dela in och benämna 

vilken struktur en organisation har samt hur den styrs, decentralisering är en av dessa. Och 

definieras enligt dem som en process där organisationer fördelar ansvar, vilket även styrks av 

Collins (1995). Collins (1995) beskriver att delegering av ansvar utåt eller nedåt i organisationen är 

menat att ge medarbetare ett självständigt utrymme för beslutsfattande att arbeta inom. Processen 

med att överföra beslutsmakt och ansvar är enligt Philpott, Guan, Khazaei och Zakeri (2010) ett 

tillvägagångssätt där en organisation oftast placerar sig någonstans mellan ytterligheterna 

centralisering och decentralisering. Perrow (1977) menar därför att en organisationsstruktur kan 

förklaras som mer eller mindre decentraliserad. 

 

En decentraliserad organisationsstruktur främjar enligt Salmond (1985) en medarbetares egna 

nivåer av ökat deltagande, då de upplever mer inflytande genom att använda sina förmågor till att 

lösa problem samt känner mer uppskattning för insatsen. Att använda sig av decentralisering som 

strategi syftar till att ge mer involverade medarbetare samtidigt som det är menat att skapa ökad 

kundnöjdhet enligt författaren, även Perrow (1977) beskriver vikten av att välja rätt 

organisationsstruktur. Stocker, Jacobshaugen, Kring, Pfister och Semmer (2014) förklarar att 

organisationer är beroende av engagerade och deltagande medarbetare för att nå både förbättring 
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och kundnöjdhet. Ledningen bör därför enligt Grant och Hartley (2013) vara engagerad i 

handledning av personal och inte lämna dem med arbetet av beslutsfattandet utan att först bygga 

upp ett förtroende. Människor som arbetar med andra människor är indirekt beroende av varandra 

och måste därför ha förtroende för varandra menar Mayer, Davis och Schoorman (1995). Begreppet 

förtroende beskrivs enligt författarna som accepterandet av att en individ möjligtvis kan behöva ta 

en risk för en annan individ. Förtroende i sig innebär inte att ta en risk, utan viljan av att ta en risk 

för en annan individ beskriver författarna. Den som ger förtroende blir samtidigt sårbar eftersom det 

finns något att förlora. Författarna menar att förtroendet är viktigt för att kunna uppnå både 

organisatoriska och individuella mål vilket även styrks av Colquitt, Scott och LePine (2007). 

Arbetsprestationen anses öka och medarbetare tenderar att bli mer engagerade menar Driks och 

Ferrin (2002). Författarna menar även att både kunskapsutbytet och att förutsättningarna för beslut 

blir genomförda ökar. Och enligt Lewicki, McAllister och Bies (1998) är förtroende grundsten i ett 

effektivt samarbete. 

 

 1.2 Problematisering 

Basen för fungerande relationer är förtroende menar Kramer och Cooks (2004) och är enligt 

Lewicki et al. (1998) en nyckelroll för ett fungerande samarbete. Privata relationer med familj eller 

vänner, arbetsrelaterade relationer med ledning och chef, samarbete mellan grupper eller relationer 

mellan organisationer, är alla relationer som är beroende av förtroende. Författarna menar att 

oavsett vilka typer av relationer det handlar om är förtroende grundläggande för fungerande 

relationer, vilket också Luhmann (1979) styrker då han i sin studie beskriver att förtroende är 

grunden för samarbete. 

 

Tidigare forskning visar att förtroende också är grunden för många av organisationens resultat, 

bland annat kundnöjdhet. I sin studie berättar Colquitt et al. (2007) att förtroendet är avgörande för 

organisationens framgång och är därför en viktig komponent. Författarna är tillsammans med Driks 

och Ferrin (2002) överens om att förtroende påverkar medarbetares engagemang och motivation, 

samt att kunskapsutbytet och förutsättningen för att beslut blir genomförda ökar. 

 

Sambandet mellan förtroende och organisationer med fördelat ansvarstagande har identifierats men 

saknar praktisk forskning enligt Fann Thomas, Zolin och Hartman (2009). En ansvarsfördelad 

organisation kräver samarbete eftersom att det är många som har befogenhet till ansvar och 

beslutsmakt menar Lewicki et al. (1998). Människor som arbetar med andra människor och som är 
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indirekt beroende av varandra är enligt Mayer et al. (1995) i behov av förtroende för att kunna 

uppnå organisatoriska- och individuella mål. Därför är det viktigt att det hela tiden finns ett 

förtroende inom organisationer med ansvarsfördelning. 

 

Sharkie (2009) menar i sin tur att ett konsekvent och rättvist ledarskap kan resultera i ett stärkt 

förtroende inom organisationen. Omfattningen på en medarbetares förtroende beror på insamlade 

och delade stöd för trovärdigheten ifrån ledningen. Enligt Latour (1986) bör det oavsett vilken 

styrning som tillämpas ses som en löpande process. I sin artikel presenterar författaren ”The Model 

of Translation” där han utgår ifrån att ett koncept av styrning som inte har följare, det vill säga 

medarbetare som arbetar utifrån det, saknar värde. Humborstad och Kuvaas (2013) stödjer detta då 

de beskriver att grunden för organisationen utgörs av medarbetare och därför är ledningens roll i 

skapandet av förtroendet avgörande. Den viktigaste utgångspunkten i modellen är enligt Latour 

(1986) att komma ihåg att den inledande kraften inte räknas mer än de andra. Han förklarar att 

kraften aldrig är överförbar i sin helhet och därför spelar det ingen roll vad som har skett tidigare. 

Ledningen bör därför istället för order, ge riktlinjer och förtroende så att medarbetarna själva klarar 

av rollen som beslutsfattare och ansvarstagare menar Humborstad och Kuvaas (2013). Worley och 

Doolen (2006) beskriver sedan att medarbetare som inte känner respekt och förtroende från ledare 

kan resultera i att de inte känner sig uppskattade och därigenom uteblir utveckling. Författarna 

menar fortsättningsvis att ledarens bristande engagemang kan vara en orsak till misslyckandet av 

utvecklingen och förbättringar med styrningen. 

 

Som Latours (1986) modell beskriver är ledaren i behov av följare för att kunna leda, på samma sätt 

förklarar Parra, Nalda och Perls (2011) att det är viktigt att ta med både den som ger förtroende och 

den som får förtroende i beräkningen när man skapar förtroende. Den som ger förtroende till någon 

har en benägenhet att lita mer eller mindre på den personen vilket har en effekt på processen av 

förtroendeskapande. Den som ska ge någon förtroende måste först bedöma utifrån den andres 

egenskaper hur pålitlig denne är och om det då är värt att ta den risk det innebär. Att förtroende 

skapas i relationer och samarbeten mellan individer ses ibland som en självklarhet. Mayer et al. 

(1995) belyser att förtroendet också kan ses som en pågående process där förtroendenivån utvecklas 

beroende på utfallet i tidigare samarbeten. De förklarar att exempelvis när två parter har ingått ett 

samarbete som lett till ett positivt utfall kommer parternas förtroende för varandra att öka. På 

samma sätt skulle ett negativt utfall resultera i en minskad nivå av förtroende. Därför är det även av 

vikt att arbeta med förtroende på sikt. 
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Forskning har tidigare enligt Fann Thomas et al. (2009) identifierat sambandet mellan förtroende 

och ansvarsfördelning men beskriver även avsaknaden av praktisk forskning. Författarna beskriver 

att i tider av förändring blir relationerna inom organisationerna tajta och därför naturligt att 

förtroendet ökar. De förklarar avslutningsvis att förtroendet tåls att arbeta mer med för att 

handlingskraften och relationerna ska vara hållbara. Därför vill vi undersöka hur aktörer arbetar 

med att skapa och bibehålla förtroende.  

 

 1.3 Syfte  

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur aktörer arbetar med att skapa och bibehålla 

förtroende samt att belysa förtroendets roll i ansvarsfördelade organisationer.  

 

 1.4 Avgränsning 

Studien är avgränsad till företag i Sverige med avseende hur de långsiktigt arbetar med 

ansvarsfördelning och förtroendenivå. Det finns flertalet faktorer som påverkar förtroendet inom 

organisationen och denna studie fokuserar på att beröra hur förtroende skapas och bibehålls samt att 

belysa förtroendets roll i den ansvarsfördelade organisationen.  
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 2. Metod 

Kapitlet avser att förklara metodval kring den vetenskapliga referensramen som studien grundar 

sig på. De delar som presenteras nedan är en förklaring av tillvägagångssättet för insamlad teori 

och empiri. Därefter sker en beskrivning av vad den valda metoden inneburit för vår studie samt att 

en diskussion förs kring de kvalitetskrav som ställts på studien utifrån de val som gjorts. 

 

 2.1 Övergripande metodval 

Detta delkapitel avser att utförligare förklara de övergripande metodvalen. Studiens 

vetenskapsteoretiska referensram och en förklaring av de olika ansatserna presenteras för att kunna 

säkerhetsställa att studiens syfte uppnås. Utgångspunkten är en kvalitativ studie, där vi tillämpat en 

hermeneutisk vetenskapstradition för att kunna svara på syftet. Studien använder en deduktiv ansats, 

där en fallstudie har gjorts för att skapa djupare förståelse. Valen har gjorts som grund för studiens 

utförande och tillvägagångssätt. 

 

 2.1.1 Vetenskapligt synsätt 

För att vår studie ska kunna skapa förståelse har vi valt att utgå från ett socialkonstruktivistiskt 

synsätt. Arbnor och Bjerke (1994) berättar att verkligheten är ett samspel av individens enskilda 

upplevelser och samlade upplevelser som individer tillsammans skapat under lång tid. Enligt Berger 

och Luckman (1967)  konstruerar vi vår värld utifrån våra gemensamma föreställningar framförallt 

inom kulturer och subkulturer. Socialkonstruktivism granskar oss som aktörer i relation till andra 

enligt Eriksson och Hultman (2014). Granskningen sker utifrån den roll som kommunikation mellan 

människor har och menar att vilka perspektiv vi har och hur vi ser på världen konstrueras av oss 

som individer och det samhället vi lever i. Avslutningsvis menar författarna att språket också 

bestämmer hur verkligheten konstrueras. Eftersom vår utgångspunkt vilar i Latours (1986) modell 

som innebär att ingen individ i kedjan är viktigare än någon annan, och att medarbetare utgör 

grunden för organisationen passar detta valda synsätt oss. Vi har valt att se på världen som något vi 

tillsammans skapar. För att kunna göra det krävs en utgångspunkt i enskilda aktörer skriver 

författarna. Vidare berättar de att aktörssynsättet har en inställning att den sociala verkligheten 

ständigt omtolkar och flertydigar begrepp. Begreppens flertydighet är ett resultat av att 

aktörsynsättet framhåller begreppets innebörd för subjektet som centralt. De menar att till skillnad 

från andra metodsynsätt pratar aktörsynsättet här om innebördsbestämningar istället för definitioner. 

Innebördsbestämning innebär att ett begrepp ges en allmän betydelse av dess användare och en 
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specifik betydelse ges av det sammanhang det används i. Vi har haft det i åtanke och arbetet med att 

vara tydlig med vilken innebörd vi lagt i diverse begrepp när de presenteras i den här studien. 

 

I och med att synsättet utgår ifrån sociala helheter och dess innebördsbestämning antas verkligheten 

vara en social konstruktion som skapas intentionellt på flera inbördesstrukturella nivåer enligt 

Arbnor och Bjerke (1994). De beskriver intentionalitet som den struktur som ger upplevelsen 

innebörd. Dock är den inte detsamma som intentionerna utan vad som ligger bakom dem. 

Intentionaliteten fyller hålet mellan subjekt och objekt i och med att människan är aktiv och att 

objektet formas av människans sätt att uppfatta det fortsätter författarna. Det som tilltalar oss med 

intentionaliteten är att den sammanbinder människan med omgivningen och gör oss till skapande 

och handlande aktörer, vilket också stämmer överens med vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt. 

Vi ser inte människan som passiva mottagare av fakta och information, utan aktiva aktörer. 

 

En metod för att få information är dialogen. Genom dialog kan man få tillgång till information som 

inte kan nås på annat sätt. Utgångspunkten för att skapa kunskap är att föra dialog hävdar Arbnor 

och Bjerke (1994). Dialogens fördelar är enligt författarna den intensiva interaktionen som bidrar 

till möjligheter som att rätta till missförstånd, förtydliga oklarheter, utnyttja nytillkommen 

information och tolka motpartens reaktioner. Viktiga egenskaper för att dialogen ska fungera som 

metod enligt aktörsynsättet är delaktighet, nyfikenhet, ödmjukhet och en tro på medmänniskor som 

aktörer. Vilket är egenskaper vi har utnyttjat och använt oss av när vi gjort våra intervjuer. Även 

fast Arbnor och Bjerke (1994)  menar att en djupintervju inte har något med dialogens innebörd att 

göra, ser vi att intervju är en form av dialog. 

 

Dialogen syftar till att förstå människan som intentional. Aktörsynsättet har ett intresse för 

människan som intentional, det vill säga en handlande, reflekterande och skapande individ förklarar 

Arbnor och Bjerke (1994). Vi som har det här synsättet på människan ser på människan som en 

aktör enligt aktörsynsättet. Aktören är ett undersökningsobjekt i form av en människa för forskaren, 

aktören är vanligtvis placerad i en organiserad miljö menar författarna. Observatören är enligt 

aktörsynsättet personen som studerar aktörernas situation. För att observatören ska kunna förstå de 

sociala handlingarna krävs ett mänskligt engagemang men också att emellanåt öka avståndet för att 

få ett vidare perspektiv på insamlat material. De tycker att observatören tjänar på ett flexibelt och 

interaktionsbetonat arbetssätt jämfört med ett mer logiskt och reglerat. Intrycket i stort utvecklas 

och blir mer sammanhängande när en jämn balans finns mellan avståndstagande och engagemang. 
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Enligt författarna kan sedan observatören i sina beskrivningar väga in egna intressen, tillexempel 

frigörelse, nytänkande eller att skapa förståelse. Eftersom att skapa förståelse har varit en del i 

studiens syfte så var det här tankesättet med oss under hela empiriinsamlingen. Enligt aktörsynsättet 

kan en observatör inte ställa sig utanför det den studerar. Det ses därför som ett behov att en 

observatör också agerar som aktör för att både ha verkan på och inverkas av det den studerar menar 

Arbnor och Bjerke (1994). 

 

Eftersom vårt syfte är att öka förståelse för hur aktörer skapar och bibehåller förtroende samt belysa 

förtroendets roll i ansvarsfördelade organisationer har vi valt att anta en utgångspunkt i 

hermeneutiken. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) kallas de som genomför studier inom 

samhällsvetenskapen och som använder de metoder som inkluderas för hermeneutiker då de arbetar 

med att tolka och förstå det som studeras vilket också styrks av Lindholm (2001). Författarna 

fortsätter med att förklara att det som utmärker en hermeneutiker är arbetet med tolkning och 

förståelse av sammanhang. Bryman och Bell (2013) menar att hermeneutik är ett bra 

tillvägagångssätt vid tolkning och förståelse. Lindholm (2001) beskriver att samhällsvetenskapliga 

studier ofta har ett förstående syfte och det är då vi tolkar. Han påpekar också att förståelsen bör 

grundas på erfarenhet av både teoretisk och praktisk karaktär. 

 

Utveckling av förståelse sker enligt Arbnor och Bjerke (1994) genom momenten förförståelse, 

förståelse och efterförståelse. Förförståelse ska minska avståndet mellan forskarens verklighetsbild 

och aktörens verklighetsbild och fungera som en kontakt mellan dess intentionalitet. Den allmänna 

förförståelsen kan förklaras som de erfarenheter som finns inför en ny studie. 

Förståelseutvecklingen bygger sedan vidare på att öka aktörens förmåga till problemlösning genom 

relationer och dialog forskaren grundat av förförståelsen. Författarna menar att forskaren i dialog 

och handling under studiens gång får förståelse för studien. Skapandet av mening framstår sedan av 

att den utvecklade förståelsen sätts i relation till det konstaterade och teori. Lindholm (2001) 

utrycker även han ett samband mellan förförståelse och förståelse. Han förklarar att forskare med en 

hermeneutisk metod genomgår en hermeneutisk spiral där tolkning av delar och tolkning av helhet 

samspelar. Att forskaren färdas från förförståelse till förståelse är genomgående och sker löpande 

under processen. Forskaren har enligt författaren en förhandsuppfattning av helheten och med den 

som utgångspunkt tolkar forskaren resultat flera gånger om och når nya delar som skapar ny 

förförståelse till nästa del. Han menar att helhetsuppfattningar gradvis växer för varje ny 

förförståelse och leder till en djupare förståelse för det som studeras. 
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Vår studie har följt den hermeneutiska metoden med utgångspunkten av den hermeneutiska 

spiralen. Vår erhållna kunskap har stått till grund för den förförståelse vi haft i studien. 

Förförståelsen har fördjupats allt eftersom bearbetning av tidigare litteratur och forskning har 

genomförts vilket också fört oss vidare i spiralen mot förståelse. Vi står för att arbetsprocessen och 

studien har flyttas fram och tillbaka i spiralen då ny kunskap inom ett delområde gett oss nya 

förkunskaper för att fördjupa ett annat. Dessa delområden har också gett oss en bild av helheten 

som ständig förändras i takt med ny kunskap. 

 

 2.1.2 Deduktion 

Vi anser att kumulativitet behövs för att vår studie ska anses vara vetenskaplig. En vetenskaplig 

studie ska utgå från tidigare forskning för att kunna bidra med ny forskning till ämnet. Kravet på en 

kumulativ studie har väckt vårt intresse om den deduktiva ansatsen. Enligt Eriksson och Hultman 

(2014) grundas den deduktiva forskningen på att forskaren utgår från teori och menar att en given 

teori ger en färdig undersökningsram. Den deduktiva ansatsen representerar enligt Bryman och Bell 

(2013) den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan teori och praktik. Ansatsen utgår från 

att forskaren utifrån tidigare forskning inom ämnet deducerar hypoteser som sedan underkastas av 

empirisk undersökning. Studien har utifrån den teoretiska referensramen samlat in empiriskt 

material. Arbnor och Bjerke (1994) beskriver den deduktiva metoden som en vetenskaplig metod 

där forskaren tar ställning om den allmänna teorin och vad den säger om morgondagens händelse. 

De förklarar att forskaren bör observera vad den allmänna teorin säger om utvecklingen innan 

studien börjar. Relationen mellan teori och empiriskt insamlat material beskriver Bryman och Bell 

(2013) som att teori och hypoteser styr insamling av empiri och uppnår sedan ett resultat som 

mynnar ut i att antingen bekräfta eller förkasta hypoteser. Resultaten kopplas sedan tillbaka mot den 

samlade teorin och studieresultatet. De förklarar att den deduktiva processen ofta kan ses som linjär 

och följer en ordningsföljd. Utifrån insamlad teori och empiriskt material belyser studien i analysen 

skillnader och likheter.   

 

 2.1.3 Kvalitativ metod 

Bryman och Bells (2013) diskussion kring kvalitativ och kvantitativ forskning har legat till grund i 

vårt val av forskningsstrategi. De beskriver att den kvalitativa forskningen använder sig av den 

metod där fokus ligger på hur människor uppfattar och tolkar verkligheten. Verkligheten antas 

påverkas av människorna som skapar och konstruerar den och verkligheten är ständigt under 
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förändring. Den kvalitativa metoden anses passa vår studie då vi inspireras av 

socialkonstruktivismen i vårt vetenskapliga synsätt. Bryman och Bell (2013) beskriver att den 

kvalitativa metoden tillskillnad från den kvantitativa betonas ord i text och främst vid insamling av 

teori och empiri. Vi har valt att utgå från den kvalitativa metoden eftersom studien valt att skapa 

förståelse samt undersöka det pågående sociala samspelet. Den kvalitativa forskningsstrategin har 

medfört att vi i vår analys kunnat gå djupare genom den sociala verklighet som vi mött i 

fallorganisationerna. Den kvalitativa metoden har också givit vår studie möjligheten att svara 

djupare på vårt syfte och vi anser att denna ansats tillsammans med vår vetenskapliga utgångspunkt 

gett oss möjligheten att bemöta verkligheten som något vi tillsammans skapar.  

 

Valet av forskningsstrategi har även gjort oss medvetna om kritiken som riktas mot den kvalitativa 

metoden. Generaliseringen av studien är låg vilket vi är medvetna om men ändå försökt att 

motverka detta då vi valt flera fallorganisationer med olika typer av verksamheter. Vi är även 

medvetna om att vår studie mer eller mindre präglas av våra tolkningar och uppfattningen då vi i 

intervjuerna med respondenterna själva styrt samtalet och präglats av värderingar. Därför vill vi 

vara öppna med att vår studie har en viss mån av subjektiv prägel. 

 

 2.2 Tillvägagångsätt 

Nedan presenteras studiens övergripande tillvägagångssätt och upplägg. För att underlätta för 

läsaren med att förstå studiens struktur beskrivs nedan en modell. Den teoretiska referensramen har 

varit utgångspunkten för vår studie då teorin legat till grund för insamlingen av vårt empiriska 

material. Insamlingen av teori har även legat till grund för den jämförelse som gjorts mellan den 

teoretiska referensramen och den empiriska insamlingen, vilket har varit avgörande för att uppnå 

studiens syfte. Studien har som utgångspunkt att använda en fallstudiemetod och därför har 

insamling av empiriskt material varit nödvändig för att få en fördjupad förståelse för hur aktörer 

skapar och bibehåller förtroende samt att belysa förtroendets roll i en ansvarsfördelad organisation. 
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Figur 1; Studiens forskningsmodell 

 

Forskningsmodellen som visas ovan beskriver studiens upplägg, detta för att kunna besvara studiens 

syfte och uppnå bidraget. Därför behövdes en litteraturinsamling angående kring att skapa och 

bibehålla förtroendet samt att belysa förtroendets roll för ansvarsfördelning. Tillvägagångssättet för 

litteraturinsamling presenteras nedan, utöver litteraturinsamlingen fanns det behov av en empirisk 

materialinsamling, för att kunna identifiera skillnader och likheter mellan teori och empiri. Den 

empiriska undersökningen har sammanställts och jämförts mot den insamlade teorin för att kunna 

belysa aktörernas påverkan. Eftersom förtroende är något abstrakt som inte går att mäta har det 

försvårat vår empiriska insamling av material. För att bemöta detta har studien förhållit sig till en 

egen definition av begreppet utifrån Munns (1995) och Lewicki et al. (1998). 

 

Utifrån Munns (1995) och Lewicki et al. (1998) har vi definierat förtroende som förväntningar 

beträffande en annan parts beteende som innebär en risk att bli sårad av eller beroende av en annan 

part i syfte att dela ett positivt resultat. De förklarar också att med annans beteende menar de vad 

den personen säger, vilka handlingar den utför och vilka val den gör. Utöver definitionen har vi 

också för att känna igen fenomenet även riktat fokus på hur begreppet används i intervjuguiden. 
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 2.2.1 Metodologisk utgångspunkt 

Grundläggande för en fallstudie är formen av ett detaljerat men ingående studium av ett enstaka fall 

menar Bryman och Bell (2013). Fallstudieforskning är populär och används ofta för forskning inom 

företagsekonomi. Samtidigt förklarar Gummesson (2003) att fallstudiedesign är ett klokt val vid en 

hermeneutisk forskning, därför att en fallstudie har syftet att visa en tydlig och djup bild av 

relationer som existerar hos det undersökta fenomenet. Författaren förklarar även att fallstudie som 

design strävar efter att uppnå förklaringar över det undersökta fenomenet samt relationer och 

komplexitet mellan flera faktorer. Bryman och Bell (2013) beskriver även de att en fallstudie kan 

användas när ett visst fenomen ska undersökas då fallstudien syftar till att bidra och visa på 

komplexiteten och kontexten hos de undersökta fallet. Yin (2007) menar att fallstudier handlar om 

att bidra till den befintliga kunskapen som existerar inom ett ämne där en ökad förståelse av 

fenomenet som studeras vill uppnås. Han förklarar att fallstudien är en metod som anses 

heltäckande eftersom den inkluderar design av studien och tillvägagångssätt för både insamling av 

material och för analys av de material som insamlats med hjälp av teori och empiri. Vi har valt att 

utföra en fallstudie, för att vi har ett hermeneutiskt synsätt samt att vi strävar att ge en djupare 

förståelse för fenomenet.  

 

 2.2.2 Litteraturinsamling 

Grunden för denna studie har sin utgångspunkt i vetenskaplig teori. Som vi tidigare beskrivit är 

detta en deduktiv studie. Det vill säga att den tar ansats utifrån teorin till skillnad från den induktiva 

studien som startar i praktiken vilket förklaras av Bryman och Bell (2013). Fördelar med att 

använda sig av existerande litteratur, är att det krävs kunskap inom området för att veta vilken 

forskning som redan gjorts. Författarna fortsätter med att beskriva att det också är en fördel att 

kunna använda tidigare forskning som stöd för valet av sin egen forskningsfråga. Avslutningsvis 

talar de om den ökade trovärdigheten som uppstår vid användning av erkänd kunskap på området. 

Att tidigt läsa in sig på området har också bidragit till att vi fått större kännedom för olika begrepp 

på området, hur de används och definieras. Den vetenskapliga teorin har varit den största källan till 

vår kunskap och förståelse för ämnet och ur den är intervjufrågorna sprungna som seden givit oss 

ny fakta via den empiriska undersökningen i enlighet med den hermeneutiska spiralen. Därför är 

detta avsnitt en central del i hela studien. 
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Studiens litterära referensram omringar både utgivna textböcker och publicerade vetenskapliga 

artiklar. Enligt Bryman och Bell (2013) är en fördel med att använda kvalitativa forskningsartiklar i 

sin teoriinsamling att den kan ge praktiska exempel på hur kopplingen mellan den egna studien och 

existerande litteratur kan se ut. Textböckerna är för oss främst ett bidrag till den grundläggande 

kunskapen, vi har använt oss av textböcker i näst intill alla avsnitt i studien. Vi har använt oss av 

textböcker för att få kunskap kring användbara forskningsmetoder samt beskriva vår 

forskningsmetod. Ett annat område i metoddelen som också präglas av textböcker är när vi 

presenterar vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt. Vi har använt oss av textböcker när vi läste in 

oss på begrepp, både hur de definieras och hur de används. I vår teoretiska referensram har vi 

använt oss av både textböcker och vetenskapliga artiklar för att få djup och bredd i den insamlade 

teorin. Sökningar av textböcker har primärt sett gjorts i biblioteket vid högskolan i Gävle, där 

nyckelorden; decentralisation, distributed responsibility, organisational trust, trust, create trust och 

retain trust, ofta användes som sökord. 

 

Liksom i bibliotekssökningen efter textade böcker användes här nyckelord för att hitta relevant 

forskning. De mest förekommande databaserna som utnyttjades för att ta del av för oss nya artiklar 

är Discovery, Emerald, JSTOR och Scopus. Även litteraturförteckningar har använts i syfte att hitta 

användbara källor. Textböckerna bidrog som tidigare nämnts mest till den grundläggande 

kunskapen och de vetenskapliga artiklarnas bidragsområde var den djupgående kunskapen. Vi har 

endast använt oss av vetenskapliga artiklar i vår problematisering och i den teoretiska 

referensramen har vi främst använt oss av vetenskapliga artiklar. Detta för att vi anser att det är två 

viktiga delar i arbetet och uppfattningen av en vetenskaplig studie påverkade vårt val av den 

deduktiva ansatsen. Det var också enklare att få tag i den specifika kunskapen som hjälper oss i vårt 

bidrag när vi sökte i vetenskapliga artiklar, eftersom de är djupare och har en mer avgränsad 

inriktning. 

 

 2.2.3 Källkritik 

För att vår studie ska erhålla hög trovärdighet har det varit viktigt att vara källkritisk mot den 

litteratur som använts. Cornell University Library (2014) beskriver olika steg i den inledande 

bedömningen av trovärdigheten i en källa. Först menar de att man bör skapa sig en uppfattning om 

författaren, som vilka erfarenheter författaren har och om källan är inom författarens 

expertisområde. De förklarar också att respekterade författare ofta är citerade. Det andra steget som 

de betonar att man bör se över är publikationsdatumet. Där det är ytterligheterna man bör se över, 
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till exempel om de är väldigt gamla källor är risken att de inte längre är aktuella. Det tredje steget 

handlar om vilken utgåva det är. En senare utgåva är ett tecken på att källan har behandlats och 

uppdateras och kan även indikera att den är accepterad inom området. Steg fyra framhåller 

utgivaren, att kontrollera vem som har publicerat källan kan ge indikationer på om det är en 

vetenskaplig källa eller vilka krav som har ställts på den. Vi har i denna studie förhållit oss till dessa 

riktlinjer genom att använda oss av uppdaterade källor när de finns och när gamla källor används är 

de ofta välciterade. Utöver det anser vi oss ha hittat trovärdiga utgivare och författare. 

 

Alvesson och Sköldberg (2008) presenterar riktlinjer där källans äkthet är en väsentlig aspekt. 

Forskaren ska alltid sträva efter att finns två källor eller fler i beskrivandet av ett fenomen. Och 

menar att två källor som hänvisar till samma källa kan användas som en källa. De menar att 

grundkällan alltid är den som är mest betydelsefull. Vår studie har präglats av användningen av nya 

vetenskapliga artiklar, detta för att erhålla relevant material om ämnet. Alvesson och Sköldberg 

(2008) förklarar att genom användning av nya artiklar erhåller forskaren den senaste forskningen 

inom ämnet, vilket i sin tur anses ge mer tillförlitlighet till innehållet i studien. Då vår studie 

använder sig av flertalet artiklar inom samma ämne har det indirekt inneburit att en granskning av 

att vår objektivitet som forskare skett. Tillförlitligheten i vår studie grundar sig också på att 

fenomenen som belyses har flertalet gånger påtalats i olika artiklar och inte endast från en forskare 

med en artikel. Påverkningen av subjektiva tolkningar från forskarens sida menar Alvesson och 

Sköldberg (2008) eller om forskaren varit subjektiv blir därmed svårare att identifiera. Därför kan 

vår studie anses ha använt material som kan tillföra en högre grad av tillförlitlighet eftersom 

flertalet artiklar påtalat liknande fenomen. 

 

 2.2.4 Datainsamling 

Vi vill föra en diskussion om varför intervjuer valts som insamlingsmetod av material. Alternativen 

för insamling av material har varit många och vi har valt den vi anser ger studien den bästa 

möjligheten att uppfylla syftet. Vår studie har en tolkande och kvalitativ ansats och därför anser vi 

att intervjuer med respondenter var det mest passande valet då de ger möjligheten beskriva och 

förklara hur de upplever att förtroende skapas och bibehålls. Bryman och Bell (2013) beskriver flera 

olika intervjutekniker varav en är strukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer definieras enligt 

Justesen och Mik-Mayer (2011) av att forskaren på förhand har en designad intervjuguide där både 

frågorna och ordningsföljden präglas av exakthet. Den intervjuade ges ingen möjlighet till att styra 

och gynnar inte en diskussion mellan forskare och aktör. Med detta i åtanke har vi valt 
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intervjuteknik efter hur väl den passar vårt förstående syfte då vi vill vara säkra på att inte missa 

väsentlig information vilket möjliggörs med en semistrukturerad intervju. De semistrukturerade 

intervjuerna beskrivs enligt Justesen och Mik-Mayer (2011) att observatören arbetar med en lös 

intervjuguide som innefattar teman och en rad huvudfrågor som på förhand är definierade skulle 

passade vår studie bra. De menar att det också finns utrymme för avvikelser, avvikelser där 

intervjupersonerna har frihet till utformning av sina egna svar. Den semistrukturerade intervjun har 

givit oss möjligheten till diskussion då den intervjuade respondenten haft större frihet att utforma 

svaren samtidigt som den anses följa en viss struktur. Detta förklarar Bryman och Bell (2013) sker 

genom att en intervjuguide funnits till förfogande.  

 

Vår empiriska insamling av material utgår från den litteraturinsamling som vi genomfört. Yin 

(2007) beskriver kvalitativ ansats och fallstudier som det mest generella inom 

samhällsvetenskapliga studier. En viktig informationskälla i samband med fallstudiedesign utgörs 

av intervjuer. Enligt författaren kan fallstudier ge möjlighet till att använda sig av flera 

informationskällor, vilket medför större trovärdighet av insamlat material. Flera informationskällor 

kan exempelvis användas för att styrka aktörernas historia och vid intervjuer menar han att kvalitén 

höjs då informationskällor kan hänvisa till andra. Vår studie har valt en fallstudiedesign och vi har 

genomfört semistrukturerade intervjuer, då vi vill få en fördjupad bild över respondenternas 

upplevelse hur förtroende skapas och bibehålls. Vi har haft användning av informationen ovan då vi 

anser att flera informationskällor har hjälpt oss att få en ökad förståelse för insamlat material genom 

undersökning av intervjuerna i efterhand. 

 

 2.2.5 Urval 

Nedan beskrivs det hur urvalen av organisationer och respondenter har gått tillväga i vår studie. 

Vetenskapen om att organisationerna passar vår studie och dess syfte är av vikt att säkerhetsställa 

innan insamlingen av empiriskt material kunde börja, vilket även Yin (2007) menar är viktigt. 

Urvalet av organisationer förutsatte att organisationerna präglades av en ansvarsfördelad struktur, 

eftersom det som det tidigare beskrivits är viktigt med förtroende. Yin (2007) menar att de som 

studerar bör utgå från kriterier om vilka organisationer som bäst lämpar sig till studien. Och som 

nämnts ovan anses det vara organisationer som tillämpar en ansvarsfördelad organisation. Urvalet 

av respondenter inom respektive organisation har skett genom personliga kontakter samt 

rekommendationer från organisationens ledande parter. Urvalet resulterade i respondenter från olika 

nivåer inom organisationen, detta för att få ett bredare perspektiv av hur förtroende skapas och 
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bibehålls samt hur det uppfattas. Totalt är fyra stycken fallorganisationer representerade av urvalet, 

i dessa organisationer har vi intervjuat elva individer. Vi har valt att hålla både fallorganisationerna 

och respondenternas namn konfidentiella, detta för att kringgå risken med att läsaren störs av 

fördomar av fenomenet men också för att få en ärligare åsikt om hur förtroendet fungerar i 

organisationen. Respondenterna är i vår studie kategoriserade A, B och C beroende på vilken roll de 

har i organisationen, detta följt av ett nummer för att skilja respondenterna åt. Kategori A 

representerar VD, kategori B klassas som mellanchef, och kategori C är en anställd. Således 

benämns olika mellancheferna som respondent B1, B2, B3 och så vidare.  

 

Vår studie har varit i behov av intervjuer från respondenter som både delegerar ansvar, det vill säga 

ledningens roll, och de som tar emot befogenheter, eftersom vi i vårt syfte vill undersöka hur 

aktörer skapar och bibehåller förtroende, enligt Bryman och Bell (2013) kan detta förklaras som en 

liknelse av ett bekvämlighetsurval. Denna typ av urvalsmetod har möjliggjort att vi i vår studie 

kunnat svara på vårt syfte i och med kontakten med representativa respondenter. Bryman och Bell 

(2013) menar att nackdelen med bekvämlighetsurval är den låga graden av generaliserbarhet. När 

en studie utgår från den kvalitativa ansatsen bedömer Bryman och Bell (2013) att kvalitetskriteriet 

gällande generaliserbarhet inte är det viktigast. Därför har vi i vår studie kunnat tillämpa denna 

urvalsmetod då vi tagit avstamp i den kvalitativa ansatsen. 

 

 2.2.6 Intervjuer 

Yin (2007) förklarar att intervjuer är en vanlig metod att använda sig av vid fallstudier för att samla 

in information där frågorna formuleras för att svara på studiens syfte. Intervjuer har en definition 

som beskrivs enligt Justesen och Mik-Mayer (2011) som ett utbyte mellan personers samtal om ett 

tema av gemensamt intresse. De fortsätter med att förklara att intervjuer som metod både kan vara 

löst strukturerade och systematiskt genomförda. Bryman och Bell (2013) menar att 

tillvägagångssättet av kvalitativa intervjuer brukar vara mindre strukturerade än kvantitativa 

intervjuer. I kvalitativa intervjuer är ofta intresset riktat mot intervjuns ståndpunkter där det också är 

önskvärt att intervjun rör sig i flera riktningar. De semistrukturerade intervjuerna beskrivs enligt 

Justesen och Mik-Mayer (2011) att observatören arbetar med en lös intervjuguide som innefattar 

teman och en rad huvudfrågor som på förhand är definierade skulle passade vår studie bra. De 

menar att det också finns utrymme för avvikelser, avvikelser där intervjupersonerna har frihet till 

utformning av sina egna svar. Vår studie som är menat att skapa ökad förståelse för hur aktörer 

skapar och bibehåller förtroende och sedan belysa förtroendets roll i en ansvarsfördelad 
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organisation tror vi har gynnats av de semistrukturerade intervjuerna som gett möjlighet till både 

struktur och öppenhet där de intervjuade fått möjlighet att diskutera och resonera kring frågorna av 

det valda undersökta ämnet vilket också styrks av Bryman och Bell (2013). 

 

Uppmärksamhet bör läggas på att inte bli allt för beroende av enskilda respondenter då de enligt 

Yin (2007) kan påverkas av varandras svar vilket märks om de uttrycker sig liknande. Han menar 

också att det är viktigt att vara ifrågasättande till insamlad information eftersom en del information 

glömts bort eller varit svår att förklara vidare utifrån de semistrukturerade intervjuerna. För att 

undvika detta problem har vi valt att spela in intervjuerna, transkribera dem från början till slut, för 

att sedan mejla tillbaka dem till respondenterna så de har möjlighet att korrigera, förtydliga, ändra 

eller ta bort. 

 

 2.2.7 Intervjufrågor 

Justesen och Mik-Mayer (2011) beskriver att konstruktivistiskt inspirerande studier har ambitionen 

att vilja producera kunskap som påvisar hur verkligheten kännetecknas av komplexitet, 

mångtydlighet och instabilitet. Då kunskap inte ses vara ingjuten i människan som en substans 

exempelvis genom en intervju läggs därför större vikt på hur intervjuguide och frågetekniker 

påverkar intervjun och intervjupersonens berättelse. Författarna menar att konstruktivistiska 

intervjuer också ställer mer öppna frågor för att ge intervjupersonen mer frihet att utforma svaren på 

sitt eget sätt. 

 

Relevansen av vilka frågor som ställs är att tänka på då det är viktigt att den användbara 

informationen lyfts fram menar Yin (2007). Vid formulering av frågor till intervjun är det viktigt att 

ha målet i sikte om syftet med studien och samtidigt veta att undersökningen bör rymma en 

förståelse av både teoretiska och praktiska frågeställningar eftersom det hela tiden behövs göras 

analytiska bedömningar av insamlingen av material. Vår teoretiska referensram har givit oss en 

djupare förståelse av det vi studerat och genom den anser vi oss ha tillräckligt med kunskap för att 

kunna utforma relevanta intervjufrågor. 

 

Då vår studies syfte är att ge ökad förståelse för hur aktörer skapar och bibehåller förtroende samt 

att belysa förtroendets roll i ansvarsfördelade organisationer tycker vi att det var av vikt att undvika 

frågor med ja och nej svar och i stället välja öppna frågor som ger motsatt effekt. Yin (2007) 

beskriver vikten av att respondenterna förstod frågorna rätt och att de besvaras utifrån syftet därför 



 

 

17 

 

måste forskaren under intervjuernas gång ha studiens syfte i åtanke. Vi har haft syftet i åtanke när vi 

utfört intervjuerna då det är viktigt att vi vet att endast relevant information behandlas av de 

respondenterna. Valet av att välja öppna frågor tilltalade oss då vi utgick från ett konstruktivistiskt 

perspektiv och använder oss av semistrukturerade intervjuer. 

 

Frågorna kan enligt Justesen och Mik-Mayer (2011) sammanställas i en intervjuguide där frågorna 

ingår under ett eller flera förutbestämda teman. Frågorna i intervjuguiden ska inte vara ledande 

enligt Bryman och Bell (2013). De förklarar på samma sätt som beskrivet ovan att intervjuguiden 

utformas av teman där frågorna inte behöver ställas i den ordning intervjuguiden visar. Studiens 

intervjuguide utformades av den teoretiska referensramens huvudrubriker, vilka är att förtroendets 

roll, skapa förtroende och bibehålla förtroende. 

 

 2.2.8 Dokumentation 

Forskningsresultat har enligt Eriksson och Hultman (2014) en stor betydelse för samhället både på 

kort och lång sikt och därför är det av stor vikt att både teorier och insamlat material ska kunna 

granskas. Forskarens tolkningar är inte privata och bör kunna dokumenteras på ett omsorgsfullt sätt. 

Bryman och Bell (2013) förklarar att kvalitativa forskare använder sig av inspelning av 

intervjusamtalet då detta ger fördel för intervjuaren både får med vad som sägs och på vilket sätt det 

framhålls eftersom det kan ha betydelse för analysen av material. Eriksson och Hultman (2014) 

menar dock att intervjuer också kan minska möjligheterna till värdefulla och intressanta intervjuer 

vilket också styrks av Yin (2007), då han menar att inspelning inte ska användas om 

intervjupersonen ej vill bli inspelad eller verkar vara osäker när bandspelaren är på. Däremot för att 

få ett trovärdigare resultat och mer fullständigt material behövs inspelningar av intervjuer menar 

han. Inspelning av intervjuer har vi använt oss av därför att det gett vårt material mer trovärdighet 

då dokumentationen via inspelning gav oss möjligheten att analysera materialet igen och då kunde 

vi kunna styrka att respondenterna uppfattades rätt i beskrivningarna om deras erfarenheter som vi 

fick tillgång till. Vi har därför valt att fråga varje respondent om de accepterar att vi spelar in 

intervjun för att kunna transkribera den efteråt och meddelar att vi kommer mejla ut intervjun så de 

får möjlighet att bekräfta den. Bryman och Bell (2013) menar att om forskaren endast för 

anteckningar är det lätt att specifika fraser och uttryck går förlorade. Eftersom intervjun inte heller 

följer en strikt intervjuguide måste forskaren också vara otroligt lyhörd när det gäller 

intervjupersonens svar för att kunna följa upp dessa med nya frågor. Vår studie underlättades av att 

vi var medveten om vad detta kunde innebära så i och med att vi spelade in från början kunde vi 
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undvika missuppfattningar, rikta intresse på rätt formuleringar och därmed undvika att vi inte gick 

miste om informationen som visat sig vara viktig för studien. 

 

Bryman och Bell (2013) talar om att den kvalitativa forskaren är intresserad av vad 

intervjupersonerna säger och hur de säger det.  För att få med detta i analysen är det av vikt att ha en 

fullständig redogörelse av utbyten som ingått i intervjun. Med transkribering menas att 

intervjupersonernas svar både ska dokumenteras och tolkas vilket underlättar om det görs kort efter 

intervjun. Författarna beskriver att det är en tidskrävande process och det är viktigt att alla 

dokument följer samma struktur. Genom att studien har använt sig av transkribering ökade 

möjligheten till korrekta tolkningar och beskrivningar. Transkribering är som ovan nämnt en 

tidskrävande process och därför utförde vi dessa löpande efter intervjutillfällena dels för att inte 

glömma bort viktiga aspekter och att all information som säkerställts ska bli representativt. 

 

 2.2.9 Kvalitativ dataanalys 

Kvalitativa studier genererar snabbt stor mängd information som enligt Bryman och Bell (2013) kan 

tyckas otympligt då det handlar om beskrivningar från intervjuutskrifter. Forskaren ställer sig ofta 

frågan vad han eller hon ska göra med denna stora mängd information. Det är därför viktigt att veta 

vilka metoder som är accepterade för behandling av kvalitativ information. Det finns entydiga 

regler av hantering i teknikerna för analys av kvalitativ information. Författarna menar att tolkning 

av analysresultat aldrig går att undgå dock finns det tydliga riktlinjer hur forskaren kan komma dit. 

Analys av information betyder enligt Andersen (1998) att forskaren behöver urskilja de enskilda 

delarna i en helhet samt att undersöka de enskilda delarnas relation till varandra. Därför handlar 

analys av information om att kategorisera insamlad empiri för att kunna beskriva vad han eller hon 

kommer fram till. Tolkning av information är också viktigt i analysen, tolkning enligt författaren 

betyder utläggning. Han menar att forskarens problemställning ligger till grund för vilken av 

analysteknikerna som bör tillämpas. 

 

Studiens struktur baseras på tre nyckelbegrepp, vilka är förtroendets roll, skapa förtroende och 

bibehålla förtroende, för att kunna besvara syftet. Dessa tre nyckelbegrepp fungerar som 

huvudrubriker i studiens teoretiska referensram, empirikapitel, analys och bidrag. Eftersom vår 

studie snabbt genererade en stor mängd information var det nödvändigt att avgränsa insamlingen av 

information till dessa tre begrepp. Utifrån dessa nyckelbegrepp har det varit enklare för oss att 

arbeta med materialet och jämföra den teoretiska referensramen mot det empiriska materialet. 
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Underrubrikerna i studiens empirikapitel skiljer sig åt från underrubrikerna i den teoretiska 

referensramen. Underrubrikerna i vårt empirikapitel är baserad på en egen samanställning av det 

empiriska materialet utifrån ljudfiler och anteckningar. Vi har sökt efter överensstämmande och 

återkommande svar från respondenterna. Kritiken som Bryman och Bell (2013) riktar mot detta 

tillvägagångssätt är att det finns en risk med att plocka ut textstycken efter sökningar, då risken är 

att gå miste om kontexten i sammanhanget och vad som sägs i den sociala situationen. 

 

 2.2.10 Kvalitetskriterier 

För att garantera sig att studien är tillförlitlig strävar forskare efter att uppfylla diverse 

kvalitetskriterier. När vi är inne på ämnet kvalitetskriterier vill vi också förtydliga att det finns flera 

alternativ av kriterier. Exempelvis så är det vanligt att kvantitativa studier ser reliabilitet och 

validitet som viktiga kriterier menar Bryman och Bell (2013). Men eftersom vi har valt att göra en 

kvalitativt inriktad studie har vi valt att söka kriterier som är mer relevanta för oss. Vi har följt Guba 

och Lincolns kriterier som presenteras av Bryman och Bell (2013) eftersom att den stämmer 

överens med vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt. För att bedöma trovärdighet finns det fyra 

delkriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse.  

 

Tillförlitlighet ligger enligt författarna (2014) på att säkerställa den sociala verklighet som 

beskrivits. De menar att trovärdigheten i beskrivningen är grunden till hur pass accepterad den blir i 

andras ögon. För att uppnå tillförlitlighet trycker författarna på att det är viktigt att forskningen 

följer befintliga regler och återkopplar resultaten till de individer som är en del av den studerade 

verkligheten för att få feedback på att forskaren har tolkat verkligheten korrekt. Detta är något vi 

har gjort via transkribering och mejlkontakt med våra respondenter. Vissa respondenter har granskat 

och godkänt materialet, medan andra har valt att ändra ett uttalande, tagit bort fakta eller förtydligat. 

Om vi undvikt att ta emot feedback och godkännande från respondenterna kunde vår subjektiva 

tolkning ha lett till minskad tillförlitlighet. Respondenternas svar har varit grunden i vår studies 

empirikapitel.  

 

Överförbarhet är enligt Bryman och Bell (2013) viktigt för att en djup studie behöver detaljerade 

och innehållsrika beskrivningar för att kunna hjälpa andra personer att se om studien kan vara 

överförbar till andra miljöer. Målet med vår studie var att ge ett bidrag som är överförbart till andra 

liknande miljöer. Genom personliga intervjuer har vi fått mer detaljerade och personliga 
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beskrivningar av fenomenet i den enskilda organisationen vilket gör det lättare att överföra den till 

en liknande miljö. 

 

Pålitlighet är motsvarigheten till den kvantitativa forskningens reliabilitet menar Bryman och Bell 

(2013). Författarna menar att forskarna bör ha en tydlig redovisning av alla delar i 

forskningsprocessen som är tillgänglig för granskning. Utöver forskningsprocessen bör också de 

teoretiska slutsatserna och i vilken omfattning de är berättigade granskas. Metodkapitlet är skrivet 

med utgångspunkt att beskriva pålitligheten i denna studie. Genom att vara öppen med hur vi har 

samlat in vår empiri, teori och vilken vetenskaplig utgångspunkt vi har tagit avstamp i, har vi ökat 

pålitligheten i hur vårt bidrag har arbetats fram.  

 

Konfirmering är det sista kriteriet och uppnås enligt Bryman och Bell (2013) genom att forskaren 

har agerat i god tro, det vill säga att forskaren inte uppenbart låtit sina personliga värderingar och 

sin personliga utgångspunkt påverka undersökningens slutsatser och utförande. Den som granskar 

har alltså i uppgift att ta reda på om det går att styrka resultatet. Vi har strävat emot att hålla 

personliga värderingar och åsikter borta från studien. Och det här har uppenbarat sig genom att 

respondenter fått godkänna våra transkriberingar av intervjuerna. Däremot finns det en medvetenhet 

att analysen och bidraget har präglats av våra tolkningar av det insamlade materialet. Genom att 

arbeta med dessa fyra kvalitetskriterier anser vi att studiens trovärdighet har ökat.  
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 3. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen har till syfte att belysa relevanta delar för att svara på studiens syfte. 

Det är också menat att ge läsaren en djupare inblick för att möjliggöra förståelse för vårt syfte och 

bidrag. Delar som presenteras är förtroendets roll, skapandet av förtroende samt att bibehålla 

förtroende. 

 

 3.1 Förtroendets roll 

Vi har utifrån Munns (1995) och Lewicki et al. (1998) definierat förtroende som förväntningar 

beträffande en annan parts beteende som innebär en risk att bli sårad av eller beroende av en annan 

part i syfte att dela ett positivt resultat. Lewicki et al. (1998) förklarar också att med annans 

beteende menar de vad den personen säger, vilka handlingar den utför och vilka val den gör.  

 

Tidigare forskning visar att förtroende är grunden för många av organisationens viktiga resultat. 

Företagets framgång är avgörande av organisationens förtroende beskriver Colquitt et al. (2007) och 

menar att det därför spelar en viktig roll. I sin studie beskriver de att när förtroendet är högt finns 

det positiva effekter på många organisatoriska faktorer. Författarna och Driks och Ferrin (2002) är 

överens om att faktorer som att arbetsprestationen ökar och att medarbetare blir mer engagerade 

påverkas av förtroendet. De menar även att personalomsättningen blir låg, kunskapsutbytet ökar 

samt att organisationen ses som en attraktiv arbetsgivare. Men framförallt ökar förutsättningarna för 

att beslut blir genomförda, eftersom medarbetare bättre accepterar beslut inom organisationen. 

 

 3.1.1 Förtroende i relationer och organisationer 

Förtroende har en nyckelroll och är en grundsten i ett effektivt samarbete menar Lewicki et al. 

(1998). Detta förstärks ytterligare av erkännandet och förekomsten av multipla och blandade motiv 

till samarbete. Även Kramer och Cooks (2004) menar att en av de viktigaste förutsättningarna för 

att relationer och samarbete i arbetslivet ska fungera är förtroende. De beskriver att förtroendet är 

centralt i alla former av sociala relationer. Oavsett om det rör sig om privata relationer med familj 

eller vänner, jobbrelaterade relationer med ledning och chef, samarbete mellan grupper eller 

relationer mellan organisationer är förtroendet grundläggande för att relationer ska fungera och vara 

framgångsrika menar författarna. Luhmann (1979) beskriver att anledningen till varför förtroende är 

viktigt är att det utgör grunden för samarbete. Utan förtroende tvingas vi utreda potentiella 

konsekvenser med att integrera en annan part och väga möjliga för- och nackdelar. Förtroendet 

minskar också osäkerhet och komplexitet i sociala relationer genom att utesluta negativa 
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konsekvenser menar han. Sociala relationer blir därmed mer förutsägbara. Författaren beskriver att 

förtroende innebär att någon antas hålla sig till de normer, regler och lagar som råder eller som man 

gemensamt kommit överens om. Därför öppnas också möjligheter för nya samarbeten som utan 

förtroende inte vore möjliga menar han. 

 

Basen för fungerade relationer är förtroende menar Kramer och Cooks (2004). De beskriver att 

förtroendet också kan anses som en ekonomisk faktor som skapar möjligheter för samarbeten men 

också främjar nya affärsmöjligheter och minskar transaktionskostnaderna. Luhmann (1979) 

beskriver därefter att en hög grad av förtroende gynnar ekonomisk tillväxt medan en låg grad av 

förtroende kan hämma den ekonomiska tillväxten. Trots incitament till förtroende och samarbete 

menar Lewicki et al. (1998) att det finns skäl att inte ha förtroende för alla samarbetspartners. 

 

  3.1.2 Förtroendets roll ansvarsfördelade organisationer 

En ledare som har förtroende för sina medarbetare behöver enligt Mayer et al. (1995) inte övervaka 

och kontrollera dem hårt. Och förklarar att förtroende har visat sig öka prestationsförmågan. Även 

Whitner, Brodt, Korsgaard, och Werner (1998) menar att ledare och medarbetare är involverade i 

ett ekonomiskt utbyte och därför belyser de teorier rörande övervakande och kontroll. Som förklarar 

hur medarbetares förtroende påverkas av ledarens beteende. Ett flertal forskare, bland annat Mayer 

et al. (1995) använder sig av liknande begrepp som finns i teorin framtagen av Whitner et al. 

(1998).  

 

Mayer et al. (1995) förklarar att kontroll och övervakning har varit ett sätt att kringgå risken med att 

behöva sätta tilltro till någon annan, men kontroll och strikta riktlinjer har också visat sig vara ett 

ineffektivt arbetssätt. Decentralisering är en strategi för företag att öka sin ansvarsfördelning och 

flytta besluten närmare de som berörs av dem förklarar Pollitt (2007) och Shah (2010). Fördelar 

med ansvarsfördelning enligt Pollitt (2007) och Shah (2010) är bland annat att beslut tas snabbare i 

och med att belastningen på högre nivåer inom hierarkin minskar, besluten blir också mer flexibla. 

De fortsätter med att förklara att besluten också anpassas bättre till vad de som berörs av besluten 

behöver och vill ha eftersom de kan tas närmare de berörda då beslutsfattarna är placerade närmare 

problemet. Slutligen förklarar Shah (2010) att ansvarsfördelning också anses öka medarbetares 

engagemang och därmed identifikation med hjälp av organisationens mål och normer då 

medarbetare känner mer tillförlitlighet och inflytande. 
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Att anpassa organisationen med rätt nivå av ansvarsfördelning och beslutsmakt är nödvändig enligt 

Perrow (1977) eftersom en organisation ställs inför både strategiska och operativa beslut. Arbetet 

med organisationsstrukturen bör enligt Collins (1999) inte avslutas vid implementeringen av 

befogenhet till beslutsfattande bland medarbetare utan det krävs ett aktivt deltagande för att 

organisationen ska hitta rätt nivå av ansvarsfördelning. I och med ökad ansvarsfördelning uppstår 

inom organisationer fler relationer enligt Pollitt (2007). Kramer och Cooks (2004) menar då att en 

av de viktigaste förutsättningarna för att relationen och samarbetet ska fungera är förtroende. 

 

3.1.3 Latour ”The Model of Translation” 

Vi har valt att betrakta ansvarsfördelning utifrån Latours (1986) ”The Model of Translation”. Han 

börjar i sin artikel med att definiera makt och menar att en person med makt endast har makten om 

det finns följare, att kraften kommer från dem som följer och inte av att aktören själv agerar. Han 

menar att när ingen är där för att beakta uttalandet stoppas processen. Vår utgångspunkt vilar i 

författarens modell då vi tror att som ledning i organisationen räcker det inte med implementeringen 

av en styrning i hopp om att lösa organisationens problem. Det viktigaste är att ta hänsyn till 

medarbetare som faktiskt arbetar inom organisationen. Utan hänsyn till medarbetare är den med 

makt maktlös eftersom det krävs följare enligt Latour (1986). Tidigare forskning enligt Collins 

(1995) har visat ansvarsfördelning tenderar till fler deltagande medarbetare.  

 

Latour (1986) förklarar modellen i tre delar. Han beskriver att den första delen handlar om 

spridningen av exempelvis hur en uppmaning eller order ligger och hur mottagarna väljer att utföra 

den. Hur utfallet blir faller på mottagaren eftersom makten i ordern ligger i mottagarens händer. Del 

två handlar om att orderns energi inte kommer från aktören med befogenhet till makt, det vill säga 

den som ger den, utan energin kommer ifrån hela kedjan. Han förklarar att den inledande kraften 

från den första i kedjan inte är viktigare än den fjärdes eller för den hundrade personen. Han menar 

att om man vill att uppmaningen ska föras vidare måste man finna nya källor av energi kontinuerligt 

och det spelar ingen roll hur uppmaningen förs vidare utan det viktiga är att den förs vidare. Till slut 

beskriver författaren den tredje aspekten, som också är den viktigaste för modellen. Han menar att 

ordern ligger i var och ens hand i tur och ordning och efter det formar var och en den i enlighet med 

sina projekt. Kedjan är gjord av aktörer och eftersom uppmaningen ligger i allas händer är det enligt 

vår uppfattning viktigt att förstå att alla kommer att föra uppmaningen vidare på olika sätt. Latour 

(1986) menar att det är viktigt att komma i håg att ”The Model of Translation” arbetar för att den 

inledande kraften inte räknas mer än de andra därför att kraften aldrig är överförbar i sin helhet och 
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det spelar ingen roll vad som har skett tidigare. Vår utgångspunkt tar avstamp i Latours modell då vi 

väljer att betrakta styrningsformen utifrån denna. Vi anser att kraften kommer från hela kedjan av 

medarbetare och inte enbart av aktören med makt därav vikten av förtroende mellan aktörerna. 

 

3.1.4 Ledarskapets påverkan 

Latours (1986) modell är vårt sätt att betrakta ledarskap. Enligt Burke, Sims, Lazzara och Salas 

(2007) ligger nyckeln till hög effektivitet och engagemang hos organisationer i ledarens händer och 

dennes förmåga att skapa förtroende. De menar att ledarens förmåga att vara effektiv i sitt ledarskap 

ligger i tilliten från medarbetare. Författarna förklarar att dagens organisationslitteratur frekvent 

präglas av konstruktionen av förtroende. Sharkie (2009) menar i sin tur att ett konsekvent och 

rättvist ledarskap kan resultera i ett stärkt förtroende för ledaren. Omfattningen på en medarbetares 

förtroende beror på insamlade och delade stöd för trovärdigheten ifrån ledningen, vilka i sin tur 

uppstår via interaktion och sedan utvärdering. Enligt författaren är interaktion och utvärdering 

pågående processer där ledarskapets kapacitet kontinuerligt utvärderas och bedöms av 

medarbetarnas förtroende för ledarna.  

 

Kelloway (2012) beskriver i sin tur att vikten med att skapa en god relation mellan medarbetare och 

ledare eftersom relationen i hög grad inverkar på medarbetares välmående och därmed förtroende 

för ledning. Avslutningsvis förklarar Whitner et al. (1998) att desto mer påverkan och delaktighet 

en medarbetare har i ett beslut, desto mer uppskattning och förtroende har medarbetaren för ledaren. 

Detta hänför sig speciellt till när det rör sig om en medarbetares egna arbetsuppgifter. Författarna 

förklarar att genom delaktighet i beslut känner sig medarbetaren sedd och behövd vilket också kan 

styrkas med vår utgångspunkt av Latours (1986) ståndpunkter av att en individ i kedjan inte är 

viktigare än en annan. 

 

3.1.5 Aktörer 

I uppbyggnaden av förtroende menar Parra et al. (2011)  att man måste både ta med i beräkningen 

den som ger förtroende och den som får förtroendet vilket även styrks av Whitner et al. (1998). 

Whitner et al. (1998) menar att förtroende utvecklas i socialt utbyte mellan två eller fler individer. 

Den som ger förtroende till någon har en benägenhet att lita mer eller mindre på den personen vilket 

har en effekt på den förtroendeskapande processen menar Parra et al. (2011). Den som ska ge någon 

förtroende måste först bedöma utifrån den andres egenskaper hur pålitlig denne är och om det då är 

värt att ta den risk det innebär förklarar författarna.  
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Eftersom vi bygger vår definition av förtroende på förväntningar kring en annan parts beteende, 

anser McEvily, Perrone och Zaheer (2003) att man också bör ta med pålitlighet i resonemanget, 

därför att det ställer det faktiska mot det förväntade. Med pålitlighet menas i vilken grad det är värt 

att sätta förtroende till parten i fråga. Författarna menar att utan pålitlighet är inte förtroende 

hållbart. Författarna ser på förtroende och pålitlighet i organisationer som sociala fenomen. Med det 

menar de att det inte bara är en inneboende egenskap i en individ, grupp, enhet eller organisation. 

De menar att en aktör kan välja att begränsa eller förbättra sin pålitlighet gentemot andra. 

Förhållandet mellan förtroende och pålitlighet är en avgörande faktor för förtroende som en 

organisatorisk princip. I ett fall där pålitliga aktörer upplevs och är pålitliga uppnås en jämvikt och 

förtroendet blir en effektiv del i organisationen. Men när en obalans uppstår mellan förtroende och 

pålitlighet kan enligt författarna följande utfall inträffa. Om en opportunistisk aktör får förtroende 

kommer utfallet bli negativt och förtroendet få en nedgång. På längre sikt kommer resultatet av 

obalans mellan förtroende och pålitlighet att leda till jämvikt genom att opportunistiska aktörer inte 

längre får något förtroende menar författarna. Därför är det viktigt att också betrakta den som får 

förtroende som en aktör i förtroendeskapandet menar Parra et al. (2011). 

 

För att involvera medarbetare i beslutsfattandet är det viktigt att organisationen präglas av god 

ledning eftersom förtroendet är starkt knutet till engagemang menar Humborstad och Kuvaas 

(2013). De menar att ledningen därför bör ge medarbetare riktlinjer och förtroende istället för order, 

för att de själva ska klara av rollen som beslutsfattare och ansvarstagare. Samtidigt beskriver 

Worley och Doolen (2006) att medarbetare som inte känner respekt och tillit från och till ledare kan 

resultera i känslan av att vara ouppskattad och därefter utebliver utvecklingen. Författarna menar att 

ledarens bristande engagemang kan vara en orsak till misslyckandet av utvecklingen och 

förbättringar med styrning. Därför förklarar Grant och Hartley (2013) att ledningen bör vara 

engagerad i handledning av personal och inte utan att skapa förtroende lämna dem med arbetet av 

beslutsfattandet.  

 

3.2 Skapa förtroende 

Flera tidigare forskare har varit intresserade av att identifiera mekanismen genom vilken förtroende 

utvecklas samt att belysa vilka faktorer som hämmar skapandet av förtroendet menar Burke et al. 

(2007). Förtroende enligt Lewicki et al. (1998) är något som växer fram och utvecklas av olika 

parametrar och kan därför ses som en pågående process. De menar att en av dessa parametrar utgörs 
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av erfarenhet. Det är möjligt att i en relation påverkas av olika parametrar, vissa som bidrar till ökat 

förtroende och andra leder till misstro mot den andra parten. Detta gör att det uppstår en ambivalens 

av att positiva och negativa uppfattningar kan samexistera förklarar de. För att förstå vad som gör 

att en del individer är mer förtroendeingivande än andra har Mayer et al. (1995) i sin studie 

undersökt de olika attributen hos förtroendeingivande personer. De beskriver att förtroende grundar 

sig på förväntningar av en annan persons beteende som baserar sig på tydliga och underförstådda 

påståenden. Flertalet undersökningar, bland annat, författarnas modell som beskriver skapandet av 

förtroende har identifierat att förtroendeingivande individer grundar sig på tre faktorer; kompetens, 

välvilja och integritet vilket också Parra et al. (2011) menar. Kompetens, välvilja och integritet 

påverkar enligt Mayer et al. (1995) förtroendet, dock utan direkt inverkan på varandra. Om dessa tre 

aspekter anses vara hög mellan parterna är också förtroendet mellan dem högt. 

 

3.2.1 ”Model of Organizational Trust” 

Den mest använda modellen som belyser frågan av att skapa förtroende är en vetenskaplig och 

praktisk modell som presenteras av Mayer et al. (1995) och benämns “Model of Organizational 

Trust”. Modellen visar hur förtroende påverkas av tre nyckelfaktorer, vilka är kompetens, välvilja 

och integritet förklarar författaren.  

 

 

Figur 2; “The Model of Organizational Trust” (Mayer, Davis & Schoorman, 1995 s.715) 

 

Kompetens 

Enligt Schoorman, Mayer och Davis (2007) är kompetens något som beskriver en persons 

färdigheter, kunskaper och sakkunnighet. Kompetens kan också avse ett specifikt område, 

exempelvis teknisk kompetens. Med det menas att en individ litar på en annan vid hantering av att 
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lösa tekniska problem men inte nödvändigtvis på att denne är kapabel till att föra en dialog med en 

ledningsgrupp. Författarna förklarar också att kompetens kan vara mer generellt vilket då innebär 

att en individ har förtroende för att en annan är kompetent inom flera områden. 

 

Välvilja 

Välvilja är den egenskap som beskriver i vilken mån den som fått förtroende tros fullfölja sitt 

antagande, bortsett från att dennes personliga lönsamma motiv menar Schoorman et al. (2007). Om 

en individ visar välvilja så antas denne ha goda avsikter gentemot medarbetare oavsett potentiella 

själviska motiv menar författarna. Exempelvis visar sig att chefen kan rekommendera medarbetare 

till en annan avdelning för att stödja den individuella medarbetarens utveckling. Då visar chefen 

välvilja och förtroende och inget själviskt motiv eftersom det för chefens egen avdelning kan detta 

vara ofördelaktigt då de går miste om en bra medarbetare menar de. 

 

Integritet 

Integritet enligt Schoorman et al. (2007) betyder att en person håller sig allmänt till de sociala 

normer och regler som gäller. Exempelvis innebär detta att en individ är konsistent i beteende och 

värderingar, håller vad man lovat, att man visar rättvisa och är trovärdig i kommunikation. Integritet 

förklaras alltså som de överensstämmande principerna som finns mellan parterna. 

 

Alla tre faktorer är beroende av varandra för att en person ska uppfattas som förtroendeingivande 

menar Mayer et al. (1995). Enligt författarna är människor som arbetar med andra människor 

indirekt beroende av varandra. De menar därför att människor måste ha förtroende för varandra för 

att kunna uppnå organisatoriska och individuella mål. Att ha förtroende för någon innebär en risk 

enligt författarna. Förtroende är när en part är villig att riskera att bli sviken av en annan parts 

handlingar baserat på att den förväntas utföra vissa handlingar oavsett om dessa kan övervakas och 

kontrolleras eller inte menar författarna. 

 

De tre nyckelfaktorerna framtagna av Mayer et al. (1995) menar att de är avgörande för förtroendet. 

Schoorman et al. (2007) kommenterar och ger ett exempel som kan förliknas med de tre faktorerna 

och dess påverkan av varandra. De liknar modellen med en bergsklättrare. En bergsklättrare måste 

kunna lita på att partnern har rätt kompetens, det vill säga att han har rutin och det tidigare har 

fungerat bra. Han måste också kunna ha förtroende för att parterna har goda avsikter men att hjälpa 

honom samtidigt att partnern också förhåller sig till gällande generella normer och regler eller 
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överenskomna regler. Författarna menar att om någon av dessa tre faktorer inte samspelar eller 

bygger på varandra skulle bergsklättraren aldrig bestiga ett berg med sin partner. 

 

Begränsningar 

Modellen betraktar tre mänskliga aspekter som leder till att skapa förtroende, dock tycker Parra et 

al. (2011) att innehållet inte tillräckligt relateras till det etiska omfånget. En person med integritet 

presenteras i modellen som en person som vidhåller sina etiska principer därför anser författarna att 

detta är ett ofullständigt avsnitt då det inte tar upp någon avsiktlig praktik kring konceptet. De 

hävdar att det är rimligt att bedöma integriteten utifrån goda moraliska egenskaper eller vanor som 

avspeglas i personens beteende. Utifrån den synvinkeln menar författarna att den som ska ge 

förtroende kan göra en bedömning av integriteten hos den part som övervägs att få förtroende 

genom att observera dennes normala beteende. Utöver detta så hävdar författarna också att man kan 

bedöma integriteten genom att se hur väl en person håller sig till de principer som personen uttalat 

sig att följa, visar det sig att personen inte följer sina principer framstår personen som säger en sak 

men gör en annan. Vilket enligt författarna leder till att man blir mindre benägen att ge förtroende 

till den personen. 

 

En andra begränsning som Parra et al. (2011) ser med modellen som är utformad av Mayer et al. 

(1995) är att de inte ser till personernas förmåga att göra goda moraliska bedömningar. De hävdar 

att det krävs mer än att kunna hålla sig till sina principer för att visa integritet. En person som gör 

rätt saker för att den kan bedöma hur man ska agera i olika situationer är en person som uppvisar 

integritet förklarar författarna. De menar att det är speciellt två dimensioner som man bör vara 

medveten om, för det första är den tekniska dimensionen hur man ska agera och för det andra den 

etiska dimensionen vad som är rätt. Därför anser författarna att bedömningsförmågan är en aspekt 

som bör tas upp inom konceptet integritet. 

 

Mayer et al. (1995) talar om att förtroende handlar om att vara villig att riskera att bli sårbar för 

någon annans handlingar, Parra et al. (2011) saknar här upplysning om en persons fria vilja att agera 

annorlunda. Mayer et al. (1995) menar alltså att risken med förtroende är att det inte är förutsägbart 

eftersom den andra parten har en fri vilja att agera utefter. Parra et al. (2011) menar i sin artikel att 

även personen som ger förtroende har en fri vilja och möjlighet att inte ge förtroende till en viss 

part. De hävdar att genom att göra bedömningar kring den andra parten så kommer den personen 

som ger ett förtroende inte att ställa i permanent och fullständig osäkerhet. 
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3.2.2 Kompetens 

Kompetens är en av förutsättningarna för att en ledare skall kunna delegera arbetsuppgifter eller 

arbetsområden till medarbetare menar Turaga (2013). Författaren förklarar att därmed måste en 

ledare skapa en relation till medarbetare för att sedan skapa kunskap om individens kapacitet. 

Viktigt är också att vara införstådda om övriga medarbetares arbetsuppgifter och ansvarsområden. 

Hon menar att för att skapa förtroende är det av vikt att som kollegor inte lägga sig i sina 

medarbetares arbetsuppgifter samtidigt att man som ledare ger medarbetare frihet och eget ansvar 

att genomföra de delegerade arbetsuppgifterna. Därför bör också ledaren i sin tur ta hänsyn till 

medarbetares kompetens för att självständigt kunna klara av uppgiften. Författaren förklarar att 

detta oftast sker när kompetensen blivit tillräckligt hög och poängterar att ledarskapsstilen bör 

ändras i takt med att medarbetares kompetens och motivation ökar. Då inte ledarskapet präglas av 

den nuvarande situationen och matchar medarbetares behov minskar istället engagemanget och 

deltagandet hos medarbetaren då känslan av att utvecklas saknas.  

 

Enligt Turaga (2013) påverkas medarbetares åsikter om förtroende av ledarens kunskap och 

kompetens. Även Mayer et al. (1995) modell som beskrivs av Schoorman et al. (2007) förklarar 

vikten av kompetens för att skapa förtroende. Kunskapsdelningen mellan ledare och medarbetare 

bidrar till att skapa förtroende därför förklarar Lee, Gillespie, Mann och Wearing (2010) att genom 

utbyte av kunskap ökar förtroendet. Kompetens och kunskap har därför direkt påverkan på 

förtroendet i en organisation. Författarna förklarar att ledare och medarbetare som både förmedlar 

och utstrålar kompetens och kunskap ökar sannolikheten för att skapa förtroende. Detta menar även 

Mayer et al. (1995) då de anser att kompetens är en nyckel för att skapa förtroende. Lee et al. (2010) 

avslutar med att poängtera att när medarbetare har tillräckligt med tillit till ledare inom 

organisationen, då varken rädsla eller misstänksamhet finns, känner de sig trygga med att delge sin 

kompetens och kunskap inom ett visst område. 

 

3.2.3 Välvilja 

En av Whitner et al. (1998) ståndpunkter är uppvisandet av intresse i andras välbefinnande och 

anser också att det är en del av skapandet av förtroende vilket också kan styrkas med Mayer et al. 

(1995) påstående med att godhet och generositet är avgörande. Tre faktorer som enligt Whitner et 

al. (1998) kan användas för att bygga upp uppfattningen om visat intresse är omtänksamhet och 

lyhördhet, beteende och avstånd från utnyttjande av medarbetare. En ledare kan skapa ett förtroende 
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genom att undvika opportunistiskt och egocentriskt beteende menar författarna. De bör istället visa 

omtanke för intressen och behov som medarbetare har men även ursäkta orättvisa konsekvenser 

menar författarna. 

 

3.2.4 Etik och moral 

Som tidigare nämnts har Mayer et al. (1995) identifierat integritet som något som påverkar 

förtroendet, vilket handlar om att hålla sig till sociala normer och regler samt att vara konsistent i 

beteende och värderingar menar Schoorman et al. (2007). Luhman (1979) menar även han att 

förtroende innebär att någon antas hålla sig till de normer, regler och lagar som råder eller som man 

gemensamt kommit överens om. Därför öppnas också möjligheter för nya samarbeten som utan 

förtroende inte vore möjliga. Han menar därmed att sociala relationer blir mer förutsägbara.  

 

Förutsägbarhet och pålitlighet är två ord som kan beskriva konsekvent beteende, och enligt Whitner 

et al. (1998) är en viktig aspekt av förtroende. Detta eftersom att förtroende reflekterar 

accepterandet hos en individ av att utsätta sig för påverkan av en annan. Och det är i många lägen 

enligt Mayer et al. (1995) viktigt att den andra individen därför visar upp ett konsekvent beteende. 

Ett konsekvent beteende enligt författarna gör att Enligt Whitner et al. (1998) kan en ledare som 

beter sig konsekvent ge medarbetare en förutsättning att förutse beteendet vilket leder till ett ökat 

förtroende. Medarbetare ökar sitt risktagande samtidigt som ett förutsägbart och positivt beteende 

förstärker förtroendenivån. Mayer et al. (1995) beskriver i sin tur att ett konsekvent beteende, 

integritet och ett rättvist beteende är återkommande i teorier rörande förtroende. Författarna menar 

att bristen på ett konsekvent beteende bör ifrågasätta ledarens värderingar eftersom de har en 

relation till integritet. 

 

Det konsekventa beteendet och begreppet integritet har en del likheter menar Whitner et al. (1998). 

Fenomenen bör i och med uppfattningen hos medarbetare påvisa konformitet. Skillnaden däremot 

är att konsekvent beteende reflekterar över tillförlitligheten och förutsägbarheten hos ledare som 

baserar sig på tidigare handlingar. Integriteten i sin tur menar författarna reflekterar 

överenstämmelsen i vad ledaren sagt sig ska göra och vad denne gör. Integriteten hos en ledare 

menar Mayer et al. (1995) påverkar skapandet av förtroende redan från början. Därför är också 

integriteten avgörande för hur förtroendet byggs upp. 
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3.2.5 Kommunikation 

Även om alla faktorer för att skapa förtroende utifrån Mayer et al. (1995) modell samspelar är det 

ingen garanti för att förtroende uppstår menar Schoorman et al. (2007), därför 

spelar kommunikation en central roll för att skapa förtroende. Ett nytt exempel lyfts fram som 

förklaras av författarna som att en chef exempelvis kan vara kompetent och mena välvilja men om 

inte ledaren kommunicerar med sina medarbetare når inte informationen och förtroendet fram till 

medarbetare. Det är avgörande att kommunicera detta speciellt när det inte endast gäller en individ 

utan en större grupp, en arbetsgrupp eller en hel organisation. De menar även om det enda 

ledningen kan kommunicera är negativ och osäker information är alltid det bästa alternativet att 

kommunicera negativ och osäker kommunikation än att utesluta kommunikation med medarbetare. 

 

Tidigare forskning visar att forskare började med att undersöka vikten av förtroende hos en ledare 

och hur det gav förutsättningar för effektiviteten, både för ledningen och organisationen menar Fann 

Thomas et al. (2009). De beskriver att kommunikation är en avgörande roll när det handlar om att 

skapa förtroende för ledningen samt för positiva effekter av individuella och organisatoriska 

resultat. Hendersons (2008) undersökning menar att förklaringen till ledarens förmåga, att genom 

kommunikation kunna avläsa och förmedla information som bidrar till mer tillfredsställelse, 

samhörighet och deltagande. Även Gladstein (1984) belyser kommunikation och menar att öppen 

kommunikation, aktivt ledarskap och erfarenhet förknippas med medarbetares prestation och 

deltagande. Förtroende effektiviserar beslutsfattande genom att förenkla anskaffning och tolkning 

av information förklarar McEvily et al. (2003).  

 

En teori framtagen av Whitener et al. (1998) beskriver faktorer som påverkar förtroendet, och 

menar att kommunikation är en av de mest betydande delarna. Teorin visar bland annat hur korrekt 

och trovärdig information som kommuniceras från ledning och ledare stärker relationen och 

förtroendet från medarbetare. En förtroendeingivande ledare är enligt Willemyns, Gallois och 

Callan (2003) någon som visar uppskattning till medarbetare och förklarar att denne bör bara mån 

och omtänksam om medarbetares välbefinnande, detta gäller både på ett personligt plan och 

arbetsrelaterat plan. Författaren menar att ledare som kombinerat kan påvisa god kompetens med 

coaching är den som får störst förtroende. Han menar därför att transparent och öppen 

kommunikation inom organisationen är en stark bidragande faktor till ökat förtroende. Whitener et 

al. 1998) beskriver även de att uppmärksamheten av medarbetares välbefinnande utgörs av en stor 

del av skapandet av förtroende.  
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Effektiv kommunikation främjar bara inte involverade och engagerade medarbetare utan ökar också 

enligt Sharma och Patterson (1999) förtroendenivån. Direkt kommunikation enligt Moorman, 

Deshpandcoq och Zaltman (1993) spelar en viktig roll för att öka medarbetares förtroende och 

stödjande engagemang. Fann Thomas et al. (2009) beskriver också de, vikten av kommunikation i 

utveckling av förtroende inom en organisation. Forskarnas första steg i att testa relationer var att 

föreslå en grundläggande modell för kommunikation och förtroende. Modellen fokuserar på 

kommunikation och förtroende och deras effekter om deltagande medarbetare mot organisationens 

mål.  

 

Fann Thomas et al. (2009) menar att det visat sig att medarbetares uppfattning av kvalitet och 

kvantitet på mottagen information påverkar deras förtroende för ledningen vilket i sin tur formar 

allmän öppenhet i organisationen och därmed har en direkt påverkan av en deltagande medarbetare. 

De menar att förtroende bygger på föreställningar om den andra parten, vilka är formade genom 

information. Information ger en medarbetare möjligheten att utveckla tillit medan brist på 

information kan minska förtroendet. Författarna menar att forskning visar att kvaliteten på 

information har ett samband med högre nivåer av tillit. Enligt Mayer och Davis (1999) är förtroende 

något som blivit accepterat som ett medel för att förbättringar av humankapital inom 

organisationen. I sin studie finner Fann Thomas et al. (2009) kopplingar mellan kommunikation, 

förtroende, organisatorisk öppenhet och deltagande medarbetare. Kvaliteten på information är mer 

avgörande än mängden information som ger till medarbetaren för att skapa förtroende. När 

medarbetare uppfattar information från ledare som är korrekt och relevant känner de ökat inflytande 

och förtroende.  

 

Den förtroendeingivande uppfattningen påverkas av korrekt information, förklaringar av beslut och 

öppenhet enligt tidigare forskning förklarar Whitner et al. (1998) . De förklarar att korrekt och 

trovärdig information har den starkaste relationen med förtroende för ledaren i jämförelse med 

andra faktorer och variabler. Medarbetare ser därför sin ledare som förtroendeingivande om 

kommunikationen präglas av korrekt, förståelig och tillgänglig information. De menar att även 

relevanta förklaringar som är anpassade till återkoppling leder till ökat förtroende. 
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3.2.6 Feedback 

Inom organisationer förekommer många typer av kommunikationsformer. Feedback anses som en 

av typ av kommunikation och enligt Huang (2012) som syftar till samtal mellan framförallt en 

individ och en mottagare som främjar relationen. Han har i sin studie tagit fram en processmodell 

som länkar relationerna mellan medarbetares befogenhet till beslutsmakt, förtroendet till närmsta 

chef och beteendesökandet efter feedback. Han förklarar att studiens starkaste resultat visar på det 

starka sambandet mellan feedback och förtroendet till närmsta chef. Enligt Levy och Williams 

(2004) har individuell feedback använts som ett verktyg för att förbättra och utveckla relationerna 

inom organisationer. Feedback definieras som en dynamisk kommunikationsprocess som sker 

mellan två individer genom att förmedla information om mottagarens prestanda vid utförandet av 

uppgifter. Författarna beskriver att feedback för de flesta, används för att ge information om 

proximala mål och beteenden där det också enligt Baker (2010) och Baker, Perreault, Reid, och 

Blanchard (2013) används för att informera medarbetare om önskvärd utveckling och utfall. Enligt 

både Baker (2010) och Chartman och Cha (2003) är det bevisat att genom användning av feedback 

kan organisationer ha en större konkurrensfördel framförallt när det gäller fördelen till ekonomiska 

resultat. Därefter menar Mulder (2013) att feedback är ett viktigt inslag i organisationer för att de 

driver organisatoriska mål med kontinuitet och smidighet men framförallt ökar och driver 

förtroendet framåt till framförallt ledning. Författaren menar också att feedback ger medarbetare 

mer motivation. Som tidigare nämnts behöver människor som arbetar med andra människor och är 

indirekt beroende av varandra förtroende för varandra menar Mayer et al. (1995). Därför är det 

enligt Mulder (2013) viktigt att kontinuerligt arbeta med feedback. Författaren förklarar vidare att 

frihet, förtroende och feedback är tre nyckelbegrepp som är i behov av varandra. Frihet är det första 

steget som syftar till att gestalta organisationens visioner och steg två är därefter att förtroendet 

hjälper medarbetaren att våga ta sig an nya uppgifter och områden. Feedback, kanske det viktigaste 

steget och bör kontinuerligt genomföras av ledning för att medarbetare ska orka menar författaren. 

 

3.3 Bibehålla förtroende 

Mayer et al. (1995) modell har identifierat kompetens, välvilja och integritet som viktiga aspekter 

som man bör arbeta med för att skapa förtroende. Dessa tre aspekter kompletteras av bland andra 

Fann Thomas et al. (2009) som trycker på kommunikation som en viktig del i skapandet av 

förtroende och Huang (2012) som talar om kommunikationsformen feedback som en åtgärd för att 

förbättra förtroendet. Enligt Whitner et al. (1998)  är det viktigt med konsekvent beteende. 
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Förtroendet kan ses som en pågående process menar Mayer et al. (1995), där förtroendenivån 

utvecklas beroende på utfallet i tidigare samarbeten. 

 

3.3.1 Kontinuitet 

Mayer et al. (1995) har utifrån sin modell beskrivit att kompetens, välvilja och integritet påverkas 

av tidsramen. Då exempelvis integriteten träder fram tidigt, medan det tar längre tid att bedöma 

välviljan eftersom den kräver bättre kännedom angående den andra parten. Därför kommer 

interagerande parter på sikt att öka förståelsen för nivån av förtroende, och återigen framkommer 

det att skapandet av förtroendet är en pågående process.  

 

Erfarenhet är något enligt Mayer et al. (1995) som påverkar förtroendenivån och de grundar sin 

teori på att förtroende utvecklas med mönster av tidigare beteende. De förklarar exempelvis att när 

två parter har ingått ett samarbete som lett till ett positivt utfall kommer parternas förtroende för 

varandra att öka. På samma sätt skulle ett negativt utfall resultera i en minskad nivå av förtroende. 

Erfarenheten till att parterna på sikt bättre kan utvärdera vilken nivå av förtroende som finns mellan 

dem och bedöma de tre faktorerna kompetens, välvilja och integritet baseras på tidigare beteende 

förklarar författarna utifrån modellens ställningstagande. Därför bör arbetet med att bibehålla 

förtroende ske kontinuerligt.  

 

3.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Nedan följer en sammanfattning av den teoretiska referensramen.  

 

 Sammanfattning Forskare 

Förtroendets roll 

 

 

 

 

Relationer i 

organisationer 

 

 

 

 

 

Ansvarsfördelning 

 

Förtroendets roll är avgörande för organisationens framgång. 

Förtroendet påverkar också arbetsprestationen och 

engagemanget samt ökar förutsättningar för att beslut blir 

genomförda. 

 

Samarbetet präglas av förtroende eftersom det är en grundsten i 

ett effektivt samarbete. Förtroende är centralt i alla sociala 

relationer.  

 

 

 

 

Ansvarsfördelade organisationer kräver fungerande 

samarbeten. Fördelar med en ansvarsfördelad organisation är 

Colquitt et al. 

(2007) 
Driks och 

Ferrin (2002) 

 
 

Lewicki et al. 

(1998) 
Kramer och 

Cooks (2004) 
Luhman 

(1979) 

 

 

Mayer et al.  

(1995) 
Whitner et al. 
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Ledarskap 

att besluten tas snabbare och fattas närmare de som berörs samt 

att delaktigheten ökar bland medarbetare. 

 

 

 

 

En person med makt, har inte makt om det inte finns följare. 

Att styra med hård kontroll och övervakning har visat sig vara 

ett ineffektivt arbetssätt. Vikten av att skapa en god relation 

mellan medarbetare och ledare har inverkan på medarbetares 

förtroende till ledningen. 

(1998) 
Pollit (2007) 
Shah (2010) 

 
 

 

Mayer et al. 

(1995) 
Latour (1986) 
Kelloway 

(2012) 
Whitner et al.  

(1998) 

Skapa förtroende 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Model of 

organizational 

trust” 

 

 

 

 

Kompetens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välvilja 

 

 

 

 

 

Etik och moral 

 

 

Förtroende är ett fenomen som påverkas och förändras 

beroende på olika faktorer. Tidigare forskning har intresserat 

sig för vilka faktorer som hämmar skapandet av förtroende. 

Förtroende i en relation påverkas av olika parametrar, vissa 

bidrar till ökat förtroende, andra leder till misstro. Forskning 

har identifierat attribut som kännetecknar förtroende ingivande 

personer vilka därför anses kunna användas för att skapa 

förtroende. 

 

 
Kompetens, välvilja och integritet anses alla vara faktorer som 

inverkar på förtroendenivån. Alla faktorer är beroende av 

varandra. 

 

 

 

 

Kompetens är en förutsättning för att ledare ska kunna delegera 

arbetsuppgifter inom organisationen. Kompetens är en aspekt 

att arbeta med för att skapa förtroende och lita på att 

medarbetaren har rätt kunskap för arbetsuppgifter och det 

medföljande ansvaret. 

 

 

 

 

 

Uppvisat intresse i medarbetares välbefinnande skapar 

förtroende. Genom att undvika exempelvis egocentriskt 

beteende och istället fokusera på omtänksamhet och lyhördhet 

blir ledaren förtroendeingivande. 

 

 

Integritet påverkar förtroendet då förhållandet till sociala 

normer och regler spelar roll. Konsekvent beteende som kan 

kännas igen genom pålitlighet och förutsägbarhet beskrivs 

Burke et al. 

(2007) 
Lewicki et al. 

(1998) 
Mayer et al. 

(1995) 
Parra et al. 

(2011) 

 
 

 

 

Mayer et al. 

(1995) 
Schoorman et 

al. (2007) 

 

 
 

 

Turaga 

(2013) 
Mayer et al. 

(1995) 
Schoorman et 

al.  (2007) 

Lee et al. 

(2010) 

 
 

 

Whitner et al. 

(1998) 
Mayer et al. 

(1995) 

 
 

 

Mayer et al.  

(1995) 
Schoorman et 

al.  (2007) 
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Kommunikation 

också ha inverkan på förtroendet. 

 

 

 

 

Även om alla faktorer för att skapa förtroende finns är det 

ingen garanti att förtroende uppstår. Kommunikationen har 

därför en avgörande roll i flödet av information. Effektiv 

kommunikation främjar förtroendenivån och direkt 

kommunikation anses öka medarbetares förtroende. 

Luhman 

(1979) 
Whitner et al.  

(1998) 

 
Mayer et al. 

(1995) 
Schoorman et 

al.  (2007) 
Shama och 

Patterson 

(1999) 
Moorman et 

al. (1993) 

Bibehålla 

förtroende 

 

 

Kontinuitet 

Förtroende kan ses som en pågående process som utvecklas och 

förändras i och med erfarenhet och tidigare utfall. 

 

 

Erfarenhet och mönster av tidigare beteende påverkar 

förtroendenivån. Ett positivt utfall av tidigare samarbete leder 

till en ökad nivå av förtroende 

Mayer et al. 

(1995) 

 
 

Mayer et al. 

(1995) 

Figur 3; Sammanfattande tabell över teoretisk referensram 
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4. Empiri 

Utifrån den teoretiska referensramens nyckelbegrepp presenteras nedan det insamlade empiriska 

materialet under rubrikerna förtroendets roll, skapa förtroende och bibehålla förtroende. Detta 

kapitel möjliggör en jämförelse mellan den teoretiska referensramen och det empiriska materialen i 

analysen. 

 

4.1 Förtroendets roll 

Förtroende är enligt B1 något som ofta tas för givet trots sin betydande roll i organisationen. Under 

intervjuerna var den frågan med mest överensstämmande svar när vi frågade om förtroendets 

betydelse i organisationer som har en bred ansvarsfördelning. B1. B2, B3, B4, B5 och A2 är alla 

överens om förtroendets betydelse för en fungerande organisation eftersom samarbetet är en viktig 

grundsten för en organisation med många olika ansvarsområden.  B1 förklarade mer ingående att 

förtroendet spelar en stor roll, att hon inte kan delegera ner en uppgift om hon inte litar på att den 

personen verkligen gör det hon ber om.  

 

“Utan förtroende skulle resultatet bli att jag lägger tid på att dubbelkolla arbetet. Och den 

personen kommer naturligtvis märka att jag dubbelkollar” (Intervjuperson B1) 

 

Även B4 menar att hon inte kan delegera ansvar om det inte finns något förtroende. B2 betonar 

vikten av förtroende i arbetet på sikt, han menar att förtroende har väldigt stor del i processen 

egentligen oavsett vad det gäller. Han värderar förtroende väldigt högt för vill man bygga på sikt så 

måste man ha med förtroende som en viktig del i processen.  

 

“Vill du flytta en process på kortare sikt kan det gå men vill du jobba på längre sikt måste en faktor 

av förtroende finnas med” (Intervjuperson B2) 

 

B3 anser att förtroende måste finnas på alla plan, för att medarbetarna ska ha fullt förtroende till att 

kunna lita på gruppchef, avdelningschef och funktionschef, samtidigt ska en avdelningschef kunna 

ha fullt förtroende att lita på en medarbetare sköter sitt med rätt prioriteringar och ansvar. Hon 

tycker det är lika viktigt åt båda håll, och menar att om man ger mer förtroende och möjligheter till 

medarbetarna att kunna göra saker så får man mycket mer tillbaka också. C1 styrker påståendet om 

vikten av förtroende i båda riktningar genom att förklara att det är jätteviktigt att ha förtroende för 

den som ansvarar för kontrollen och berättar att det “för många kan vara lite obehagligt att bli 
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kontrollerad in på skinnet”. Därför gäller det att man har en väldigt bra kontakt med chefen som 

kontrollerar en så man kan diskutera vissa frågor kring det hela. B3 menar att så länge man vet vilka 

saker som ska göras är det lättare att ge frihet under ansvar. B5 är inne på samma spår och berättar 

att “man måste ha förtroende till att alla är med på allting annars blir det svårt, man måste känna 

att de vill, annars blir det jättekonstigt”. En annan av samma åsikt är C1 som menar att det 

definitivt kan bli problem om kommunikationen inte fungerar. Därför gäller det enligt honom att ha 

en bra dialog och förtroende framförallt för den som ska komma med feedbacken. När A2 berättar 

om förtroendets roll beskriver han det som något avgörande, eftersom det i hans dagliga 

arbetsuppgifter handlar om möten med medarbetare. Det är också en del i det som är avgörande.  

 

“Mitt sätt har aldrig varit att jag skulle komma till dig och säga ’här, gör det här’, utan kommer det 

en sak till mig som jag inser att det här kanske är en fråga för försäljningschefen då sätter vi oss 

alltid och tittar tillsammans igenom den frågeställningen och hur vi bör hantera den här frågan” 

(Intervjuperson A2) 

 

Vi kommer fram till olika förslag och sen sker ett överlämnande förklarar A2. Så det föregås alltid 

av en diskussion i ämnet. Han berättar att han sitter i möten från morgon till kväll, även om det kan 

vara korta möten är det alltid för att stämma av delegera och få avrapporteringar så att han har full 

koll på läget. Men menar att förtroende förstås är väldigt viktigt, och att man har en ömsesidig 

respekt och det tror han kan nås genom att hela tiden föra en dialog i ämnet. 

 

4.1.1 Ansvar 

När vi diskuterar kring vilka nackdelar och svårigheter som kan dyka upp när man arbetar med 

ansvarsfördelning dyker det upp lite olika svar i de olika organisationerna även om de flesta är 

väldigt positiva till arbetssättet. Bland annat säger B1 och B4 att alla kanske inte klarar av det 

ansvaret som medföljer och fortsätter berätta att de personligen gillar att ha kontroll över saker och 

ting. De menar att det kan vara så att de har bestämt att en sak ska göras som det finns en långsiktig 

tanke med så delegerar de det till någon som utför uppgiften på ett annat sätt vilket de uppfattar som 

en nackdel. A2 menar att det faktum att så många parametrar spelar roll kan bli ett problem. Han 

förklarar att när det är flera led inblandade finns det många parametrar som kan förändras och det är 

en utmaning som kan vara svår att förmedla ibland. A2 beskriver att problemet med ökad 

ansvarsfördelning på hans arbetsplats är att människorna med befogenhet till beslutsmakt och 

ansvar känner att de inte räcker till. Han förklarar att organisationen är ett riskkapitalägda vilket 
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innebär att de ägs av ett investmentbolag. Han förklarar att han och övriga medarbetare bör vara 

medvetna om ägarnas affärsmodell och att det därmed är avkastning som räknas och att 

målsättningen om den bästa arbetsplatsen inte existerar. ”Många gör ett väldigt bra jobb och kan 

tycka att räcker inte det, ska vi hela tiden öka, öka och öka” berättar han. Han förklarar att det är 

det som är den svåra biten att ju mer ansvar man fördelar, desto fler är det som tycker att man redan 

gör ett bra jobb och inte kan förbättra sig. Han tror också att medarbetare är rädd att behöva göra 

väldigt mycket mer och känslan av att behöva arbeta ännu hårdare jämfört med en nivå som de 

flesta tycker är väldigt hög. “Det är nyckeln att hela tiden hitta, ett mål i sig anser jag säger 

ingenting, det är vägen dit, strategin för att ta sig dit som räknas” beskriver han. Han fortsätter men 

att berätta att han tror att resultaten alltid kan öka betydligt mer när man sätter upp målbilder men 

allt hänger på vilken strategi som väljs för att nå dit. 

 

4.1.2 Aktörer 

Alla roller inom organisationen är viktiga därför att ingen roll är mindre viktigt än någon annan 

menar B2. Han förklarar att ingen medarbetare är viktigare än någon annan eftersom alla 

organisationens roller behövs för funktionen. Därför försöker han som ledare att skapa förtroende 

för sina medarbetare genom att visa delaktighet samt att belysa att alla roller är viktiga.  

 

B6 beskriver även han att olika aktörer skapar förtroende. Han som ledare vill ha förtroende för sina 

medarbetare och dem ska ha förtroende till honom. Samtidigt som han behöver ha förtroende för 

sina ledare, det vill säga högsta VD och att dem har förtroende för honom. Han menar att det därför 

är viktigt att i ledarskapet präglas av att skapa förtroende och att visa att förtroende finns 

 

Att skapa förtroende är något som sker i två riktningar. Detta stryks av respondent B1 som berättar 

att hon som ledare har eget ansvar att vidareutbilda sina egna kunskaper, och förväntar sig att 

hennes medarbetare även tar initiativet och meddelar henne när de vill utvecklas. Hon förklarar att 

hon som ledare har i uppgift att lyssna vad personalen vill utveckla sig inom och agera därefter. 

Även B3 berättar att de kontinuerliga utvecklingssamtalen har som uppgift att lyfta fram 

möjligheten till utveckling. Att utbilda för att rätt kompetens tillhandahålls vid rätt arbetsuppgift är 

viktigt menar hon. Eftersom förtroende skapas ifrån två håll så ligger det på samtliga aktörers 

ansvar. 
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4.2 Skapa förtroende  

Vid diskussionen om hur företagen arbetar med att skapa förtroende var det blandande svar. Flera 

av dem kom direkt med konkreta svar medan andra inte funderade i de banorna. Efter fortsatt 

diskussion kring vad som påverkade förtroendet kunde de flesta av respondenterna som inte hade 

direkta svar nämna något som de ansåg att organisationen arbetade med för att skapa förtroende. 

Exempelvis menar B6, C2 och B4 att utvecklingssamtal och individuella samtal påverkar 

förtroendenivån för ledning och medarbetare. Enligt A2 är förtroendet något som han kontinuerligt 

arbetar med.  

 

“Förtroende är förstås väldigt viktigt, att man har en ömsesidig respekt tror jag bidrar till att man 

får genom att hela tiden föra en dialog i ämnet” (Intervjuperson A2) 

 

Genom möten och att involvera medarbetare i beslut och föra en diskussion där allas kompetens 

bidrar till rätt beslut förklarar A2 som ett arbete med att skapa förtroende. Då känner han att han får 

mer förtroende till sina medarbetare samtidigt som de får förtroende för honom när dem blir 

involverade i beslutsfattandet.  

 

4.2.1 Kompetens 

Kompetensutveckling och internutbildning är något som fallföretagen talar gott om när det handlar 

om vad de arbetar med för att skapa förtroende. De fördelar som nämns i samband med 

kompetensutveckling och internutbildning är att det just skapar förtroende samt det bidrar till en 

mer involverad och engagerad medarbetare. Redan i den första intervjun nämndes internutbildning. 

B1 förklarar att hon i samtal med sina anställda talar om vilka utmaningar och utvecklingsområden 

som de kan tänka sig. Hon berättar att det finns olika varianter beroende av vilken person det 

handlar om, vissa kanske behöver utbildningar och vissa kanske behöver gå med handledare en kort 

stund, så det anpassas efter individen. Vidare berättar hon att även hon i sin ledarroll får gå 

internutbildningar, “Känner jag att jag behöver det tar jag det, för det är också på mitt ansvar att 

tala om vad jag behöver, det förväntar jag mig av mina medarbetare också”. B3 berättar att alla 

som vill utvecklas har möjlighet till det och de möjligheterna vanligen diskuteras och presenteras i 

utvecklingssamtalen. Hon förklarar att det är där medarbetarna kan berätta vad man vill inrikta sig 

på och vilken utveckling man är ute efter. 
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Vad vi har kunnat identifiera utifrån respondenternas svar är att en del respondenter ser kompetens 

som en avgörande faktor för förtroendet till medarbetare. B4 beskriver att hon i 

rekryteringsprocessen letar efter rätt kompetens för respektive arbetsområde. Detta för att kunna 

delegera ansvar och få en mer deltagande och ansvarstagande medarbetare. Vid diskussionen om 

förtroendets roll nämner A2 också vikten av kompetensutveckling och internutbildningar för att 

skapa förtroende. Han tycker i allmänt att företag är dåliga på att arbeta med det här på rätt sätt, det 

han menar är att det är enkelt för företag att göra en insats, exempelvis vid nyanställning, och känna 

att det gjort någonting. Han berättar att, ”företag är inte tillräckligt bra på att titta långsiktigt vad 

de vill med det här, nu gör vi en satsning ni får gå en utbildning och sen är det bra”. Och fortsätter 

då ha menar att det är från ledarens sida ett sätt att visa dålig kompetens som tar sådana beslut.  

 

”Kompetensutveckling måste vara långsiktiga satsningar med långsiktiga svar och den enda vägen 

dit är att man verkligen vågar ta den satsningen och ströinsatser det är ingenting som jag tror på, 

utan de måste hela tiden underhållas” (Intervjuperson A2) 

 

A2 menar att nya moment hela tiden måste läggas in för att få en utveckling, detta arbetar han med 

att genom, så ofta han kan, internutbilda sin personal. Vilket kan handla om allt ifrån 

stresshantering till prioriteringar, som enligt honom själv, småsaker som ändå ger mer inspiration 

och en tankeställning hur implementeringen kan se ut vid dagligt arbete. Han beskriver att sedan sitt 

tillträde som ny VD har han identifierat och lyft fram de medarbetare han anser ha rätt kompetens 

och därefter utökat den interna utbildningen enormt, däremot ser han att de är inte ens i närheten av 

var de borde vara, men förklarar att de förmodligen ligger före många andra företag trots allt. 

Avslutningsvis beskriver han att responsen från organisationens medarbetare är positiv, han kan se 

att en önskan av att utvecklas vuxit fram. Och avslutar med att säga, ”Jag tror att människor idag 

generellt känner en större strävan att söka utveckling än man har gjort tidigare. För mig har allting 

en liten röd tråd som smyger sig med, delaktighet, kompetensutveckling och kommunikation. När 

allting en vacker dag är på plats så flyter allting som ett spinnande hjul men det är en bit dit”. 

 

B2 och C2 är tydligt överens om att kompetens är avgörande i det avseende det skapar förtroende 

till ledare genom att kunna svara på frågor och funderingar från medarbetare. ”När man tittar på ett 

större perspektiv så tror jag att a och o i förtroende hos en ledare beror på att du kan och vill”, 

berättar B2. Han menat att han tror att personal som känner att ledaren inte kan någonting inte har 

samma förtroende för en ledare med rätt kompetens. Därför tror han att utbildningar är mycket 
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viktigt för att på rätt sätt fördela ansvar och befogenhet till beslutsmakt. C2 är inne på samma spår, 

att behörighet till rätt kompetens ger möjlighet till både rätt och ökat ansvar. Samtidigt menar han 

att det är viktigt att kontinuerligt förbättra och utveckla sin verktygslåda och visa viljan och drivet 

av att nå framgång. 

 

4.2.2 Kommunikation 

Kommunikation och feedback är två begrepp som vi ofta hört när vi har varit ute bland 

fallorganisationerna. Kommunikationen anses enligt alla respondenter som grunden i hur 

förtroendet speglas. A2 beskriver viken av kommunikation för att få samarbetet mellan de olika 

ansvarsområdena att fungera och därför är dialogen viktigt. Han beskriver att han kontinuerligt har 

veckosamtal med varje avdelningschef för att se till att informationen sprids vidare till samtliga 

nivåer och också därför morgonmöte med samtliga i personalgruppen.  

 

“Det är ett led i att skapa tydlig kommunikation så att alla ska veta vad som händer och sker och få 

förstående i processen. jag tycker det är väldigt viktigt” (Intervjuperson A2) 

 

Han förklarar att organisationen tidigare inte prioriterat kommunikation och menar att det kan leda 

till att människor börjar funderar, undra och skapa egna men har det inte varit tidigare, men jag som 

ledare prioriterar väldigt mycket att kommunikationen kommer ut. När kommunikationen inte finns 

kan människor börja fundera, undra, skapa egna sanningar, rykten och så bär det iväg åt helt fel 

håll, så därför prioriterar han att man har täta avstämningar, som sker i alla led. Delaktighet är ett 

nyckelbegrepp för honom som ledare. ”Jag går tillbaka till den ständiga kommunikationen, ser till 

att alla får vara delaktiga i att tycka till” berättar han och menar att just kommunikationen för att 

bygga från ett långsiktigt perspektiv. Han ger exempel som att sätta sig ner, jobba ihop, släppa det 

vardagliga arbetet och diskutera hur situationen kan hanteras skapar delaktighet om man som 

medarbetare får känna att de får vara med och bidra i en frågeställning som inte tidigare har lyfts 

fram. Detta bygger också förtroende och genom att visa att han inte har någon prestige är det 

gruppen och samarbetet som är det viktiga. Han nämner att detta är en förändringsprocess och är 

något som man behöver ha ett långsiktigt perspektiv till. 

 

Utifrån våra svar från respondenterna handlar mycket av kommunikationen om feedback. Feedback 

talar B1, B3, B4, B5, C1, B6 och B7 om och förklarar är det är ett viktigt inslag i deras arbete mot 

en engagerad och deltagande medarbetare. Vad vi kan utläsa från svaren skiljer de sig dock en 
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aning åt mellan de olika organisationerna hur man arbetar med detta. B3 beskriver exempelvis att 

hon jobbar med direkt feedback väldigt mycket för att skapa förtroende. Hon vill ta saker vidare på 

en gång så att de inte blir liggandes och långdraget utan en medarbetare som vill någonting och 

kommer till henne ska snabbt få respons. B7 förklarar att han ägnar mycket tid åt att ge feedback till 

sina medarbetare och det fungerar som en avstämning samtidigt som det är meningen att de ska få 

vägledning framåt i utvecklingen som medarbetare. ”Det man diskuterar är vilka hinder och 

problem på vägen som kan uppstå eller har uppstått och hur vi ska lösa dem. Som en form av både 

coaching och feedback samtidigt”, berättar han. Han förklarar att det är ett sätt för att komma runt 

ett hinder, viket kan vara deras handlingsplan för att lösa problemet vilket kan liknas med nuläge, 

önskat läge, hinder, problem, resultat och agerande. Avslutningsvis beskriver han att feedback är 

något han dagligen arbetar med, oftast en kvart varje dag per individ där de oftast tar upp dagens 

resultat och hur de ska agera i morgon.  

 

Ett annat sätt att se på feedback och kommunikation har B4 som beskriver att hon dagligen enligt 

henne själv småpratar med sina medarbetare, framförallt om hur helgen eller privata aktiviteter har 

varit. Detta för att skapa en bild av individen och visa att hon brys sig, vilket hon också tror kan 

skapa förtroende till henne som ledare. Hon berättar att hon tycker att feedback inte enbart bör 

komma genom personliga och individuella samtal veckovis eller månadsvis utan att genom att 

arbeta med det dagligen men i små mänger tror hon att det kan löna sig i längden. C1 har varje 

månad ett individuellt feedbacksamtal. Han uppfattar feedbacksamtalen från sin chef som en form 

över att ha kontroll från ledarens sida. Eftersom han anser sig ha noll ansvar och beslutsmakt får 

han känslan av att kontinuerligt bli kontrollerad av att uppfylla mallen de har inom organisationen. 

Han förklarar att han ändå har förståelse för att hans chef har fått sina direktiv och order uppifrån 

och de i sin tur blir kontrollerade. ”Samtalen kallar de för coaching och feedback och att det ska 

vara till hjälp för att komma vidare och bli bättre”, berättar han men menar att han ser andra syften 

med att utföra samtalen som de inte vill tala högt om.  

 

”De lindar in det här som att det ska vara en positiv och hjälpande grej att komma framåt, och det 

kanske det också är, det finns ju det också där i. Men det är också många andra saker de vill ju 

lägga en press på vad man ska göra och säga och sådär” (Intervjuperson C1) 

 

Han berättar att han ser det som en dialog med närmsta chef där han i sin tur fått i uppgift att 

kontrollera siffror och statistik för att sedan kunna rapportera dem vidare. 
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4.2.3 Förståelse  

I intervjun med B1 berättade hon att man ibland tar förtroende för givet och att man borde jobba 

mer med det. Sedan berättar hon att om det fanns mer tid hade hon gärna arbetat mer med att sänka 

farten ibland för att kunna skapa utrymme till att prata mer med varandra men det är svårt med 

tidsramarna som finns idag. Hon talar om att lite mer tid till att kunna sitta ner och prata så man kan 

hitta drivkrafter och motivation hos medarbetare och chefer skulle kunna vara nyckeln till att kunna 

ge rätt ansvar på rätt sätt. Fler respondenter har poängterat att arbetet med relationerna inte hinns 

med och därför är något de vill arbeta mer med. Även förståelsen för organisationens olika roller 

och dess arbetsuppgifter är någon som både B2, B3, B6 och A2 beskrivit. B3 tror att ökad förståelse 

kan bidra till bättre förtroende på en arbetsplats. Hon skulle vilja få fler medarbetare att vara med 

och se vad cheferna jobbar med, genom att ge dem mer insyn i den tiden de inte ser oss. Hon menar 

att det är den tiden de inte kan vara synliga som medarbetarna undrar vad de gör för något. B5 är 

också hon inne på att öka förståelsen, men hon skulle vilja vara med mer på de olika områdena för 

att se vad de behöver och kunna hjälpa till mer. B2 berättar att han försöker få alla att förstå deras 

roll i det helheten för att skapa bättre förståelse för att alla roller är ju viktiga.  

 

“Även om det handlar om att flytta en vara från a till b, eller lägga in en prognos eller något annat 

är alla delar viktiga och vi har olika roller. Det gäller sälj, logistik och kom in också om de inte 

fungerar ihop blir det knackigt” (Intervjuperson B2) 

 

Det som B4 och A1 arbetar mycket med är att de vill visa sig synlig på arbetsplatsen. De båda 

menar att genom att göra sig synlig och vardaglig kommunikation, skapar de relationer som är 

avgörande för en trivsam arbetsplats för samtliga medarbetare som också de tror kan förbättra 

förtroendet. B4 gör detta genom att arbeta med exakt samma uppgifter som de hon är ansvariga för 

och fungera som ett stöd när medarbetare känner sig osäkra i sitt agerande. 

 

När A2 fick frågan om vad han skulle vilja arbeta mer med för att förbättra relationerna och 

förtroendet berättade han att när han som nyanställd kom till arbetsplatsen hade medarbetare ingen 

förståelse för vad de andra hade för arbetsuppgifter. “Man hade knappt kommunikation mellan 

verksamheterna, visste inte vad de andra gjorde” berättar han. Därför skapade hade han viljan av 

att skapa en större öppenhet, delaktighet och kommunikation. Han förklarar att arbetet med detta 

har resulterat i att de ha fått större förståelse för varandra och därmed kan hjälpa varandra och ge 
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tips över gränserna, vilket var någon som inte förekom innan han tillträdde på som post då det 

tidigare identifierats som ett prestigefyllt ledarskap. Fler aspekter som han vill fortsätta att arbeta 

med är de enligt honom själv de mjuka delarna. Han vill skapa en arbetsmiljö där alla involverade 

har förståelse att alla arbetar under samma tak, “jag har tagit många mjuka delar sen jag kom hit 

som kanske inte är så vanligt att man fokuserar på. Men genom att göra det och ändå ha de hårda 

ekonomiska målen i fokus, så blir det en ganska mjuk övergång så lättare får acceptans då det syns 

att vi jobbar på ett humant sätt med tydliga mål” förklarar han. Han förklarar också att förtroendet 

något som han kontinuerligt arbetar med och berättar att “förtroende är förstås väldigt viktigt att 

man har en ömsesidig respekt och det tror jag att man får genom att hela tiden föra en dialog i 

ämnet”.  

 

4.3 Bibehålla förtroende 

B2 betonar vikten av förtroende i arbetet på sikt, han menar att förtroende har väldigt stor del i 

processen egentligen oavsett vad det gäller. Han värderar förtroende väldigt högt och berättar om 

man vill bygga på sikt så måste man ha med förtroende som en viktig del i processen. Och fortsätter 

med att berätta att om du vill flytta en process på kortare sikt kan det gå men vill du jobba på längre 

sikt måste en faktor av förtroende finnas med. Att skapa förtroende enligt A2 är en lång process för 

att nå ett bra och bibehållet resultat. 

 

4.3.1 Kontinuitet 

Företag är inte tillräckligt bra enligt A2 att titta långsiktigt och på vad de vill med 

kompetensutveckling. Han menar att oftast gör en satsning på en gång efter rekryteringen av 

personal och låter dem få en grundutbildning och därefter anser att det är tillräckligt. “Det tycker 

jag är låg kompetens från ledare och chefer som tar sådana beslut för då är det enbart bortkastade 

pengar”, menar han. Kompetensutveckling enligt honom måste vara långsiktiga satsningar med 

långsiktiga mål och den enda vägen dit är att man verkligen vågar ta den satsningen på allvar. 

Därmed fungerar inte ströinsatser eftersom personalens kompetens kontinuerligt behöver 

underhållas. Han menar att nya moment kräver ny kunskap för att skapa utveckling. Det här har A2 

arbetat med på sin arbetsplats och infört fler utbildningsmoment, vilka enligt honom kan bestå både 

av allt från högt till lågt, exempelvis stresshantering till prioritering. “Det kan vara små saker som 

ändå ger lite inspiration och lite tankeställningar”, menar han. Avslutningsvis berättar han att de 

även infört många internutbildningar, där de ser till att ta vara på den spetskunskap en individ inom 
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organisationen besitter och låter denna förmedla och lära ut till övriga medarbetare som är i behov 

av ny kunskap inom ämnet.  

 

När vi konverserar om hur man ska behålla ett förtroende berättar A1 att hon tror mycket ligger i 

information. Hon tror att det är viktigt att var och en förstår vikten av ansvaret de får, hon menar att 

varje person måste få göra på sitt sätt och blir det fel kan man men lära av det och då växer man av 

det och nästa gång man får det ansvaret vet den personen vad den ska göra. Därför menar hon att 

feedback är jätteviktigt. Hon förklarar att de inom deras organisation arbetar mycket med 

utvecklingssamtal som också är något som sker kontinuerligt. ”Jag hade nyligen utvecklingssamtal 

med en person om vilka utmaningar och utvecklingsområden som passar och vi hade svårt att hitta 

vas som skulle kunna vara en utmaning”, berättar hon. Utvecklingssamtal är i vår empiriska 

undersökning vanligt förekommande. Samtliga respondenter berättar att de mer eller mindre 

kontinuerligt arbetar med att kommunicera genom personliga samtal som syftar till att coacha och 

utveckla medarbetaren. Det är framförallt viktigt när det gäller medarbetare med stor ansvarsfrihet 

och utvecklingen av den deltagande medarbetaren. 

 

“Jag värderar förtroende väldigt högt för vill man bygga på sikt så måste man ha med förtroende 

som en viktig del i processen” (Intervjuperson B2) 

 

Feedback är också något som B2 nämner som en kontinuerlig process som upprepar sig månadsvis, 

och som han tror har en inverkan på förtroendenivån. Han berättar också att han kontinuerligt 

arbetar med att få medarbetare att förstå deras roller för att skapa förståelse för varje medarbetares 

betydelse inom organisationen. Även C1 talar om betydelsen av kontinuitet för att bibehålla ett 

förtroende. Han förklarar att deras nya VD skapade ett förtroende när han i början kom ner och 

integrerade mycket med de anställda på golvet. Och beskriver att detta inte slutat efter 

introduktionen därför att han fortfarande visar upp sig med jämna mellanrum. 

 

4.3.2 Ledarskap 

C2 är övertygad om att förtroende hos en ledare beror på att du kan och vill. Han tror inte att en 

medarbetare som inte känner att ledaren inte besitter rätt kompetens för uppdraget inte har samma 

förtroende för den ledare som besitter rätt kunskap. Enligt A2 är hans personliga vision och 

ledstjärna i ledarskapet att utveckla den enskilda medarbetaren, och menar “att utvecklar du 

individen så utvecklar du företaget!”. Han tror att man som ledare oftast har siffrorna och de 
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finansiella målen i fokus och därför inte tar hänsyn att få med sig sina medarbetare genom att 

involvera dem. Han berättar att ”utvecklingen måste börja hos individen för att kunna lyfta ett 

företag. Den synen har jag alltid levt med, jag har jobbat som chef i 15-16 år och alltid haft den 

bilden med mig”. För att medarbetare ska känna förtroende för B4 förklarar hon att hon arbetar med 

att vara den som kan svara på medarbetares frågor. Och det gör hon genom att utbilda sig för att ha 

den kompetens som krävs i och med att situationen och marknaden förändras.  

 

Respondent B1 berättar att hon som ledare har eget ansvar att vidareutbilda egna kunskaper, och 

förväntar sig att hennes medarbetare även tar initiativet att vilja utvecklas. Hon förklarar att hon 

som ledare har därför i uppgift att lyssna vad personalen vill utveckla sig inom och agera därefter. 

Samtidigt talar B3 att de kontinuerliga utvecklingssamtalen på avdelningen har som uppgift att lyfta 

fram möjligheten till utveckling. Att utbilda för att rätt kompetens tillhandahålls vid rätt 

arbetsuppgift är viktigt menar hon.  

 

“Vad är det man vill bli bättre på det kommande året, och vad vill man göra för förflyttningar fram 

kommer från utvecklingssamtalen.” (Intervjuperson B3) 

 

För att som ledare kunna delegera ansvar är det enligt samtliga respondenter viktigt att hitta rätt 

kompetens för arbetsuppgiften. B4 förklarar att medarbetare i hennes organisation vid 

rekryteringsprocessen genom går övningar för att hon sedan ska rekrytera den personal som behövs 

för att klara av arbetsuppgiften med det kommande ansvaret för området. Hon förklarar att de 

behövs olika kompetenser för olika uppgifter och det behöver inte nödvändigtvis handla om dem 

som hörs och syns mest, utan det kan vara dem som är kluriga och löser uppgifter under tystnad 

som lämpar sig bäst.  

 

 4.4 Sammanfattning empiriundersökningens resultat 

Nedan följer en sammanfattning av studiens empiriska material. 

 

 Sammanfattning 

Förtroendets 

roll 
 

 

 

Vår empiriska studie visade att förtroendets roll är avgörande i alla samarbeten. 

Förtroende måste finnas på alla plan i organisationen dels för att en ledare ska ha 

förtroende för sina medarbetare och att medarbetare har förtroende för sin ledare. 

 

Avsikterna kring fördelar och nackdelar med ansvar är varierande i de 
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Ansvar 

 

 

 

 

 

Aktörer 

fallorganisationer vi undersökt, dock är de flesta positiva. Ökat ansvar leder till 

en mer engagerad medarbetare samtidigt som det kan leda till ökad press på 

medarbetaren. Förtroende spelar också en avgörande roll vid delegeringen av 

ansvar. 

 

Alla roller inom organisationen är viktiga och därför att alla behövs för 

organisationens funktion. Förtroende behövs i båda riktningar, ledare behöver 

förtroende för medarbetare och medarbetare behöver förtroende för ledare. 

Skapa 

förtroende 

 

 

 

Kompetens 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation 

 

 

 

 

 

 

Förståelse 

Respondenterna kom inte med konkreta verktyg om vad som skapade förtroende 

men samtliga framförde faktorer som anses inverka på förtroendenivån. De mest 

förekommande faktorerna var kompetens, kommunikation och förståelse. 

 

Kompetensutveckling och internutbildning var återkommande i intervjuerna och 

enligt respondenterna har det en inverkan på förtroendet. Rätt kompetens behövs 

för att kunna delegera ansvar och lita på att medarbetaren utför arbetsuppgifterna 

korrekt. Och utifrån ledarens perspektiv är det viktigt med rätt kompetens och 

kunskap för att kunna svara på frågor och hjälpa medarbetare framåt i 

utvecklingen. 

 

Kommunikation och feedback är grunden i hur förtroende speglas. 

Kommunikationen anses öka delaktigheten i organisationen då fler får uttrycka 

åsikter. Feedbacksamtal utgör en stor del av kommunikationen i de 

fallorganisationer vi besökt. Feedback fungerar som en avstämning samtidigt 

som det är menat att ge medarbetare en vägledning i utvecklingen för att skapa 

förtroende. 

 

Förståelsen för organisationens alla roller och arbetsuppgifter samt förståelsen 

för att alla roller är viktiga för en fungerande organisation anses enligt våra 

respondenter ha en avgörande roll för att skapa förtroende. Förståelsen ger en 

större acceptans för varandras roller och främjar därför samarbeten och 

relationer.  

Bibehålla 

förtroende 

 

 

Kontinuitet 

 

 

 

 

 

 

Ledarskap 

Ur ett långsiktigt perspektiv är förtroendets roll avgörande. För att bygga något 

på sikt måste förtroende finnas i relationerna. Att skapa förtroende är en lång 

process för att nå ett bra och bibehållet resultat. 

 

Långsiktiga satsningar av bland annat kompetensutveckling och kommunikation 

är viktiga för att bibehålla ett förtroende. För att skapa utveckling krävs nya 

moment och ny kunskap, därför är det viktigt med kontinuerlig 

kompetensutveckling. Vid stor ansvarsfrihet är det viktigt med kontinuerlig 

kommunikation för att utveckla medarbetaren samt att få samarbetet mellan 

olika ansvarsområden att fungera. 

 

Ledarskapets betydelse i att skapa och bibehålla förtroende är tydligt 

identifierad. Ledstjärnan i ledarskapet bör vara att utveckla medarbetaren. 

Figur 4; Sammanfattande tabell över empiriundersökningens resultat 
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5. Analys 

I det här kapitlet ställs respondenternas uttryck mot den teoretiska referensramen för att skapa 

förståelse för hur aktörer arbetar med att skapa och bibehålla förtroendet samt att belysa 

förtroendets roll i ansvarsfördelade organisationer. 

 

Problematiseringen diskuterade att tidigare forskning har identifierat sambandet mellan förtroende 

och organisationer med fördelat ansvar men saknar praktisk forskning (Fann Thomas et al., 2009). 

Förtroende är avgörande för fungerande relationer och samarbeten och eftersom en ansvarsfördelad 

organisation kräver ett gott samarbete är förtroende nödvändigt. Förtroende återfinns på många 

olika nivåer och påverkas av flera aktörer. Förtroendenivån utvecklas och påverkas av utfallet i 

tidigare samarbeten. Förtroendet tåls därför att arbetas med för att handlingskraften och relationerna 

ska vara hållbara. 

 

Med utgångspunkt i tidigare forskning som beskriver betydelsen av att skapa och bibehålla 

förtroende finner vi det mycket intressant att fallorganisationerna i vår empiriska undersökning inte 

uppfattar detta som något de konkret arbetar med. Därför har vi valt att djupare analysera skillnader 

och likheter mellan den teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen och vad de 

arbetat med för att skapa och bibehålla förtroendet samt uppfattningen av förtroendets roll i den 

ansvarsfördelade organisationen. Analysen kommer att fokusera på de delar som anses skapa och 

bibehålla förtroende. 

 

5.1 Förtroendes roll 

I de fallorganisationer vi har besökt fanns uppfattningen av att förtroende är ett fenomen som kan 

vara svårt att konkret beskriva eftersom det inte är något fysiskt. Avsaknaden av konkreta verktyg 

som används för att skapa och bibehålla förtroende gör sig enligt vår uppfattning synlig i både teori 

och empiri. Istället beskrivs vilka faktorer som kan ha inverkan på förtroendenivån. Tidigare 

forskning påvisar betydelsen av förtroendets roll i den ansvarsfördelade organisationen (Mayer et 

al., 1995; Whitner et al., 1998; Kramer & Cooks, 2004). A1 är överens med bland annat B5 att 

förtroendets roll ändå är avgörande på grund av vikten av samarbete inom en organisation med 

många ansvarsområden. B1 beskriver att hon inte kan delegera ner en uppgift om hon inte har 

förtroende till att denna individ gör det hon ber om. Desto mer påverkan och delaktighet en 

medarbetare har i ett beslut, desto mer uppskattning och förtroende har denne för ledaren det 
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förklarar även samspelet mellan ansvarsfördelning, delaktighet och förtroende (Whitner et al., 

1998). 

 

Förtroendets betydelse är identifierad, tidigare forskning förklarar att i uppbyggnaden av förtroende 

bör både den som ger förtroende och den som får förtroendet tas med i beräkningen (Parra et al., 

2011; Whitner et al., 1998). C1 beskriver att förtroendet påverkas av olika aktörer och bör därför 

finnas i båda riktningar. Den ömsesidiga respekten från båda parten menar A2 behöver finnas för 

samarbetets skull. Vår uppfattning är att detta kan ske i två riktningar då B1 berättar att hon som 

ledare har eget ansvar att vidareutbilda sina egna kunskaper, och förväntar sig att hennes 

medarbetare även tar initiativet och meddelar henne när de vill utvecklas. Tidigare forskning 

förklarar att den inledande kraften från den första i kedjan inte är viktigare än den fjärdes eller för 

den hundrade personen (Latour 1986). Förtroende är enligt vår uppfattning något som kan skapas 

ifrån två håll där ingen av parterna är viktigare än den andra. 

 

Trots ovanstående resonemang att samtliga aktörer är involverad i skapandet av förtroende, så 

förekommer också åsikter om att ledaren har en betydande roll i processen att skapa förtroende. 

Ledarskapet är beroende av förtroende för att den ansvarsfördelade organisationen ska fungera. Att 

utveckla den enskilda medarbetaren är A2:s ledstjärna i ledarskapet då individen utvecklas, 

utvecklas också organisationen. B4 beskriver att ansvaret främst ligger i ledarens händer för att 

medarbetare har förtroende för henne. Detta resonemang förs även i den teoretiska referensramen då 

det beskrivs att skapandet av förtroende förväntas ligga i ledarens händer och rättvist ledarskap har 

visat sig stärka förtroendet till ledaren (Burke et al., 2007; Sharkie, 2009). Vår uppfattning utifrån 

denna diskussion är att det råder delade meningar kring ifrån vem förtroende skapas då vissa trycker 

på vikten av ledarens roll samtidigt som andra anser att båda parterna bär lika stort ansvar.  

 

5.2 Skapa förtroende 

Vår uppfattning utifrån de fallorganisationer vi besökt är avsaknaden av konkreta verktyg som 

används för att skapa förtroende. Detta tror vi kan bero på att förtroende som fenomen inte är 

fysiskt och därför svårt att mäta. Förtroendenivån är individuell och att skapa förtroende är inget 

uppenbart som våra respondenter specifikt arbetar med att skapa, detta trots att samtliga beskrivit 

förtroendets roll i den ansvarsfördelade organisationen. Med bakgrunden i tidigare forskning var vår 

uppfattning även här avsaknaden av konkreta verktyg som används för att skapa förtroende. Dock 

beskrivs det i teorin istället vilka faktorer som har inverkan på förtroendenivån och också är de 
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faktorer som bör användas för att skapa förtroende. Kompetens, välvilja, integritet eller etik och 

moral är alla återkommande begrepp tillsammans med kommunikation som har inverkan på 

förtroendenivån (Mayer et al., 1995; Schoorman et al., 2007; Turaga, 2013; Whitner et al., 1998; 

Luhman, 1979). Faktorer som våra respondenter tror sig inverka på förtroendet är kompetens, 

kommunikation och förståelse vilka både kan liknas och skiljas från vad tidigare forskning 

beskrivit.   

 

Kompetens inverkan på förtroendet menar de flesta respondenter ha betydelse. B4 menar att 

kompetens är avgörande i rekryteringsprocessen som skapar förtroende då hon litar på att individen 

har rätt kunskap för respektive ansvarsområde. Därmed kan hon släppa kontrollen och delegera ut 

arbetsuppgifter. Och C2 beskriver att rätt kompetens ger möjlighet till både ökat ansvar och att rätt 

ansvarsområde delegeras till rätt individ. Tidigare forskning beskriver att kompetens är en av 

förutsättningarna för att ledaren skall kunna delegera arbetsuppgifter och därmed kunna lita på att 

medarbetaren vid hanteringen av ansvarsuppdraget (Turaga, 2013; Schoorman et al., 2007). Arbetet 

med kompetensutveckling är återkommande i de olika fallorganisationerna vi besökt, men beskrivs 

också mycket varierande. Kompetensutveckling menar A2 är nödvändigt i deras organisation därför 

att nya moment ständigt läggs till i och med delegeringen av nya ansvarsområden. Och därför, för 

att nå individuell utveckling, utbildas medarbetarna främst genom internutbildningar. En 

medarbetares åsikter om ledarens kompetens och kunskap påverkar också förtroendet och utbyte av 

kunskap ökar förtroendenivån (Turaga, 2013; Lee et al., 2010). Att lyfta fram de medarbetare som 

besitter djup kunskap inom ett specifikt område och sedan förmedla denna till övriga medarbetare i 

och med internutbildning menar A2 är ett tillvägagångssätt för att enkelt sprida kompetens. Utbytet 

av kunskap utmärker sig olika beroende på situationen. B4 förklarar att hon fungerar som en 

kunskapsbas för sina medarbetare och beskriver därför vikten av att även ledaren har den kunskap 

som krävs för arbetet. Förtroendenivån tror B2 har direkt inverkan på hur medarbetare uppfattar 

ledarens kompetens och kunskap då en medarbetare som upplever att ledarens kompetens och 

kunskap inte är tillräcklig minskar förtroendet till denne. 

 

Vi har tidigare diskuterat ledarskapets roll som något avgörande i att skapa förtroende. Och tidigare 

forskning har beskrivit att ledaren bör visa intresse för sina medarbetare och det kan nås genom att 

agera lyhört och undvika egocentriskt beteende (Schoorman et al., 2007; Whitner et al., 1998). 

Förtroendet tror A2 kan öka i och med att visa att han inte har någon prestige. Vår uppfattning efter 

att vi besökt fallorganisationerna är att beteendet är någonting som tas för givet egentligen. Ingen 
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förutom A2 nämner hur han eller hon med sitt beteende av att visa uppskattning kan inverka på 

förtroendet. Väl inne på beteende förklarar forskare att etik och moral är en faktor som anses 

påverka förtroendet. Att förhålla sig till de normer och regler som råder så att de sociala 

relationerna blir mer förutsägbara (Schoorman et al., 2007; Luhman, 1979). Ett konsekvent 

beteende kan sedan mynna ut i ökat förtroende då förtroendet reflekterar accepterandet hos en 

individ av att utsätta sig för påverkan av en annan och att ett förutsatt beteende anses öka 

förtroendet (Mayer et al., 1995; Whitner et al., 1998). Vår uppfattning efter att ha besökt 

fallorganisationerna är att beteendet tas som en självklarhet och därför framkom detta inte vid 

undersökningen. Att tänka på sitt beteende och förhållningssätt till sociala normer och regler är 

oftast något vi tror att de flesta gör utan att tänka sig för. Men som arbetssätt uppfattar vi det inte 

som något som fallorganisationerna arbetar med för att skapa förtroende, därför är det också en av 

skillnaderna till vad tidigare forskning beskriver. 

 

Ytterligare en faktor som enligt tidigare forskning har inverkan på förtroendenivån är 

kommunikation. För att uppnå de organisatoriska målen är flödet av information avgörande. 

Kommunikation har därför en mycket central roll då en ledare kan ha kunskap och visa intresse men 

utan kommunikation når varken information eller förtroendet fram (Fann Thoman et al., 2009; 

Schoorman et al., 2007). Samtliga respondenter har belyst kommunikationens betydelse för 

förtroendet inom organisationen. För att få samarbetet mellan de olika avdelningarna att fungera 

beskriver A2 att kommunikationsflödet är avgörande. Kommunikation och aktivt ledarskap leder till 

mer samhörighet, delaktighet och tillfredsställelse, korrekt och trovärdig information är i sin tur 

även det avgörande för förtroendenivån (Hendersson, 2009; Gladstein, 1984; Whitner et al., 1998). 

A2 har fortsatt förklarat att han tror att avsaknaden av kommunikation eller brist på öppen 

kommunikation kan leda till att rykten skapas, egna uppfattningar bildas och situationen bär av åt 

fel håll. Kommunikationen är återkommande då den hjälper till att öka och bevara delaktigheten i 

beslutsfattandet menar han och att det därför att bygga detta utifrån ett långsiktigt perspektiv. En av 

de vanligaste kommunikationsformerna inom organisationer utgörs av feedback och coaching. Den 

individuella feedbacken används för att främja relationerna och är ett viktigt inslag då det driver 

förtroendet i relationerna framåt (Levy & Williams, 2004; Huang, 2010; Mulder, 2013). Vår 

empiriska undersökning visar att samtliga fallorganisationer använder sig av individuell feedback 

dock skiljer sig tillvägagångssättet ifrån varandra. Bland annat är B3, B4, B6, B7 och C1 överens 

om att feedback är ett viktigt inslag i arbetet mot en mer engagerad och deltagande medarbetare. B6 

ägnar mycket tid till de individuella feedbacksamtalen, vilka oftast sker en gång i veckan, och 
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förklarar att det även fungerar som en avstämning i arbetet samtidigt som han hävdar att det 

utvecklar både individen och gruppen.  B3 däremot beskriver att direkt feedback är något hon ofta 

arbetar med för att skapa öppen kommunikation till sina medarbetare vilket också hon tror har 

inverkan på förtroendet. Att skapa en nära relation är något B4 försöker med hjälp av feedback och 

direkt kommunikation. Det handlar om den vardagliga konversationen där allt annat utom 

arbetsrelaterad information kommer fram. 

 

Vi har fått uppfattningen av att skapandet av förtroende i teorin verkar mer självklart än vad den är i 

praktiken. Den empiriska undersökningen har tillskillnad från teorin identifierat en egenskap som 

anses utöver ovanstående resonemang anses ha inverkan på förtroende. B3, B5, B6 och A2 talar alla 

om att förståelsen av varandras roller i organisationen kan öka förtroendet. De beskriver hur 

insikten i varandras uppgifter kan öka förtroendenivån. B3 vill att fler medarbetare ska få insikt i 

vad deras ledare arbetar med, och genom att ge medarbetare mer insyn ökar förtroendet till ledare. 

Genom att få förståelse för vad ledare gör när de inte är synliga ger medarbetare mindre utrymme 

till att bilda egna uppfattningar och ökar förtroendet. För att förbättra relationerna och öka 

förtroendet menar A2 att han genom att öka förståelsen för medarbetares uppgifter resulterat i att 

organisationens medlemmar kan hjälpa varandra över gränserna och därmed skapa större 

delaktighet och öppenhet. 

 

5.3 Bibehålla förtroende  

Av tidigare forskning beskrivs förtroende som en pågående process som utvecklas med tiden 

beroende av tidigare utfall (Mayer et al., 1995). I samtalen med respondenterna från de 

fallorganisationer vi besökt framkommer detta. B2 och C1 talar om att det är viktigt att arbeta med 

förtroende över tid och att det är en lång process. Bland annat berättar B2 att det är viktigt att arbeta 

med förtroende på sikt, och menar då att förtroende har väldigt stor del i arbetsprocessen oavsett 

vad det gäller. Han förklarar också att det går att flytta en process på kortare sikt utan förtroende 

men vill du jobba på längre sikt måste en faktor av förtroende finnas med. Ett konsekvent agerande 

anses enligt teorin vara viktigt med ett för att bibehålla förtroendet (Whitner et al., 1998). C1 

berättar att deras nya VD skapade ett förtroende när han i början kom ner och integrerade mycket 

med de anställda på golvet och beskriver att detta inte slutat efter introduktionen. Han förklarar att 

deras VD fortfarande visar upp sig med jämna mellanrum och att det kontinuerliga agerandet är av 

betydelse för att bibehålla ett förtroende. B2 förklarar också att hon inte kan delegera uppgifter till 
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personer som inte konsekvent utför arbetet hon ber om. Hon menar att förtroende krävs för att 

undvika att hon ska behöva dubbelkolla arbetet. 

 

Tidigare forskning har identifierat tidsramens inverkan på förtroendet då vissa faktorer som har 

inverkan på förtroendet visar sig tidigare än andra. Exempelvis krävs det god kännedom om den 

andra parten för att kunna bedöma dess välvilja, medan kompetens och integritet träder fram 

tidigare. Därför kommer interagerande parter på sikt att öka förståelsen för varandra och nivån av 

förtroende kommer att förändras (Mayer et al., 1995). B2, C1 och A2 är respondenterna som alla 

talar om att förtroende förändras över tiden. A2 menar att företag idag inte är tillräckligt bra på att 

se det långsiktiga. Han menar att det är vanligt att företag gör en satsning och sedan är nöjd istället 

för att arbeta med det kontinuerligt. Kompetensutveckling enligt honom måste vara långsiktiga 

satsningar med långsiktiga mål och den enda vägen dit är att man verkligen vågar ta den satsningen 

på allvar. Han menar att nya moment kräver ny kunskap för att skapa utveckling, därmed fungerar 

inte ströinsatser eftersom personalens kompetens kontinuerligt behöver underhållas. B2 menar att 

förtroende har väldigt stor del i processen egentligen oavsett vad det gäller. Han värderar förtroende 

högt och berättar om man vill bygga på sikt så måste man ha med förtroende som en viktig del i 

processen. Och fortsätter med att berätta att om du vill flytta en process på kortare sikt kan det gå 

men vill du jobba på längre sikt måste en faktor av förtroende finnas med, därav ses detta som en 

pågående process. 

 

En annan aspekt som presenterades i den teoretiska referensramen är att förtroende utvecklas med 

mönster av tidigare beteende. Därför är också erfarenhet en faktor för att bibehålla förtroendet. 

Exempelvis när två parter har ingått ett samarbete som lett till ett positivt utfall kommer parternas 

förtroende för varandra att öka. På samma sätt skulle ett negativt utfall resultera i en minskad nivå 

av förtroende. Erfarenheten till att parterna på sikt bättre kan utvärdera vilken nivå av förtroende 

som finns mellan dem och bedöma de tre faktorerna kompetens, välvilja och integritet baseras på 

tidigare beteende förklarar författarna utifrån modellens ställningstagande. Därför bör arbetet med 

att bibehålla förtroende ske kontinuerligt (Mayer et al., 1995). Vår uppfattning är att detta även är 

återkommande i studiens empiriundersökning då organisationer väljer att fortsätta att arbeta med 

kompetensutveckling, feedback och så vidare just för att de tidigare har fått ett positivt utfall av 

arbetet. En respondent som anser att förtroende krävs för att bygga på sikt är B2. Han berättar att 

han arbetar kontinuerligt med skapa förståelse för samtliga medarbetares roll och dess betydelse för 

organisationen, vilket han upplever leda till ett ökat förtroende. 
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De flesta av våra samtal med fallföretagen mynnade ut i att ledaren har en roll som kan påverka 

arbetet med att bibehålla förtroende. Bland de som diskuterat detta finns B1, B3, B4, C2 och A2. 

Respondent B1 berättar att hon som ledare har ett ansvar som ledare att vidareutbilda sig och sina 

egna kunskaper, och hon förväntar sig att hennes medarbetare också tar initiativ till att vilja 

utvecklas. Hon förklarar att hon som ledare agerar utefter vad personalen vill utveckla sig inom. 

Även respondent B4 beskriver att hon uppdaterar sina kunskaper. B4 förklarar att hon som ledare 

arbetar med att vara den som kan svara på medarbetares frågor för att bygga upp ett förtroende. Hon 

gör det genom att utbilda sig kontinuerligt för att ha den kompetens som krävs i och med att 

situationen och marknaden förändras. Vår uppfattning är att teorin och empirin i denna mening 

överensstämmer då tidigare forskning förklarar att det är viktigt för förtroendet att den relationen 

mellan ledare och personal fungerar väl. Ledarens förmåga att skapa förtroende präglar 

effektiviteten och engagemanget i organisationer och medarbetare som känner sig delaktiga i beslut 

har högre förtroende för ledningen (Kelloway, 2012; Whitner et al., 1998; Burke et al., 2007). 

Enligt A2 är hans personliga vision och ledstjärna i ledarskapet att utveckla den enskilda 

medarbetaren, och menar att man kan utveckla företaget genom att utveckla individen. Han 

upplever att ledare oftast fokuserar mer på siffror och finansiella mål än på att med hänsyn få med 

sig sina medarbetare genom att involvera dem. 

 

Samtliga respondenter förklarar att de kontinuerligt arbetar med kommunikation genom feedback 

och personliga samtal som syftar till att vägleda och utveckla medarbetaren. De menar att det 

framförallt är viktigt när det gäller medarbetare med stor ansvarsfrihet. B1 berättar att hon tror 

mycket ligger i information när det handlar om att bibehålla ett förtroende. Hon tror att det är viktigt 

att var och en förstår vikten av ansvaret de tilldelas. Information som förmedlas via kommunikation 

ger medarbetare möjlighet att utveckla förtroende (Fann Thomas et al., 2009). 
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6. Bidrag 

I detta kapitel presenteras studiens bidrag, vilket är menat att svara på studiens syfte om att öka 

förståelsen för hur aktörer skapar och bibehåller förtroende samt belysa förtroendets roll i 

ansvarsfördelade organisationer. Studiens bidrag är framtagen ur analysen där skillnader och 

likheter belyst mellan teori och empiri.  

 

6.1 Studiens bidrag 

Studiens analys belyste skillnader och likheter mellan teori och empiri. Tidigare forskning har 

identifierat kompetens, etik och moral, välvilja och kommunikation som faktorer som anser sig 

inverka på förtroendenivån och anses också vara de faktorer som behövs arbetas med för att skapa 

och bibehålla förtroende (Turaga, 2013; Schoorman et al., 2007; Mayer et al., 1995; Whitner et al., 

1998; Luhman, 1979). Även erfarenhet har visat sig inverka på förtroendenivån och är därför något 

som bör tas med i beräkningen i att bibehålla förtroendet (Mayer et al, 1995). Den empiriska studien 

förespråkade framförallt kompetens, kommunikation och förståelse i arbetet med att skapa och 

bibehålla förtroende vilket vi finner intressant eftersom teorin inte helt överensstämmer med empiri.  

 

6.2 Förtroendets roll 

Studien tyder på att uppfattningen om förtroende är ett fenomen som kan vara svårt att beskriva 

konkret eftersom det är abstrakt. Det saknas också konkreta styrverktyg som kan används för att 

skapa och bibehålla förtroende i organisationer. Istället beskrivs vilka faktorer som kan ha inverkan 

på förtroendenivån, som också är de faktorer som anses skapa och bibehålla förtroendet.  

 

Studien benämner vikten av förtroendet i ansvarsfördelade organisationer för att samarbeten och 

delegering av ansvar ska fungera. Förtroendets roll i den ansvarsfördelade organisationen är också 

avgörande enligt tidigare forskning (Mayer et al., 1995; Whitner et al., 1998; Kramer & Cooks, 

2004). Trots vår studies indikationer på förtroendets roll och vikten av förtroende i ansvarsfördelade 

organisationer saknas styrverktyg för att enbart utveckla förtroendet.  

 

Studiens resultat visar att det finns en tvetydighet kring vem av aktörerna som har den mest 

betydande rollen vid skapandet av förtroende (Burke et al., 2007; Sharkie, 2009; Parra et al., 2011; 

Whitner et al., 1998). Studien har valt att inte djupare analysera detta utan lämnar diskussionen till 

fortsatt forskning. 
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6.3 Skapa förtroende 

Studien indikerar på att det finns tre tydliga styrverktyg för att skapa förtroende i ansvarsfördelade 

organisationer. Studien tyder på att kompetens är en gemensam bidragande faktor, både i teori och 

empiri, till inverkan på förtroendet. Kompetens är grundläggande för att kunna delegera 

arbetsuppgifter och därmed kunna lita på medarbetaren vid hanteringen av ansvarsuppdraget 

(Turaga, 2013; Schoorman et al., 2007). Studien påvisar att kompetens används som grund för att 

kunna delegera arbetsuppgifter då kompetensen visar att individen korrekt kan utföra dessa. 

Kompetens används även för att hävda att medarbetaren har rätt kunskap inom respektive 

arbetsområde. Både teori och empiri styrker att det är enklare att ge förtroende till en medarbetare 

med rätt kompetens, så genom kompetensutveckling skapar organisationer förtroende. 

 

En andra faktor som beskrivs ha inverkan på förtroendet är kommunikation. Eftersom 

kommunikation, det vill säga flödet av information, är avgörande för organisatoriska och 

individuella resultat (Fann Thomas et al., 2009). Kommunikation anses därför ha en avgörande roll 

då exempelvis en aktör kan besitta kunskap och kompetens men utan kommunikation når varken 

information eller förtroendet fram (Schoorman et al., 2007). Studien tyder på att kommunikationens 

roll är avgörande, främst i samarbetet mellan medarbetare inom organisationen. Bristen av 

kommunikation kan skaka organisationen då det kan skapa rykten och leda till felaktiga 

uppfattningar. Kommunikation handlar dock inte endast om flödet av information utan den bör 

också vara trovärdig och korrekt för att förtroendet ska öka (Henderson, 2008; Gladstein, 1984; 

Whitner et al., 1998). Det som driver förtroendet i relationer och samarbeten framåt är de 

individuella samtalen om personlig utveckling (Levy & Williams, 2004; Huang, 2010; Mulder, 

2013). Studien tyder på att kommunikation i form av feedbacksamtal har inverkan på förtroendet. 

Samtalen fungerar oftast som en avstämning i arbetet samtidigt som det genererar individuell och 

gemensam utveckling. 

 

Efter studiens analys belyses en tydlig skillnad mellan teori och empiri. Studien påvisar hur 

förståelse har inverkan på förtroendet och som därmed är en faktor de använder sig av för att skapa 

förtroende. Studien tyder på att ökad förståelse och för organisationens alla roller och insikten i 

medarbetares arbetsuppgifter har inverkan på förtroendenivån. Då medarbetare exempelvis har 

insyn i ledarens roll och uppgifter ökar förståelsen och därmed förtroendet mellan parterna. För att 

förbättra relationerna och öka förtroendet är därför förståelse för varandra viktigt så de också 

genererar möjlighet till förbättrat samarbete. 
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6.4 Bibehålla förtroende 

För att bibehålla förtroendenivån inom ansvarsfördelade organisationer är det avgörande enligt 

studien att arbeta med två av de verktyg/faktorer som presenteras ovan för att skapa förtroende, 

vilka är kompetens, kommunikation. Nedan tas även erfarenhet upp som något som anses ha 

inverkan över förtroendenivån på sikt.  

  

Studiens resultat antyder att två av de tidigare presenterande aspekterna som används för att skapa 

förtroende också bör arbetas kontinuerligt med för att bibehålla förtroende på sikt. 

Kompetensutveckling används för att skapa förtroende (Turaga, 2013; Mayer et al., 1995; Lee et al., 

2010; Whitner et al., 1998). Studien tyder på att kompetensutveckling är en återkommande åtgärd i 

arbetet med att bibehålla och utveckla kompetensen och på så vis öka förtroendenivån. För att skapa 

utveckling krävs ny kunskap och därför förespråkar studien arbetet med kontinuerlig 

kompetensutveckling. Studien hävdar att kommunikation också är en avgörande aspekt för att i ett 

långsiktigt perspektiv hjälpa till att bevara och öka delaktigheten i beslutsfattandet och på så sätt 

bidra till ökat förtroende. Information som förmedlas via kommunikation ger medarbetare möjlighet 

att utveckla förtroende (Fann Thomas et al., 2009). Studien tyder på att kontinuerligt arbete med 

kommunikation genom feedback och personliga samtal syftar till att vägleda och utveckla 

medarbetaren och därigenom bibehålla förtroendet. 

 

Erfarenhet är något utöver de tidigare nämnda aspekter som studien även antyder ha inverkan på 

långsiktigt förtroende. Parterna kan på sikt utvärdera nivån av det befintliga förtroendet och genom 

att bedöma den andre partens egenskaper utifrån tidigare beteende (Mayer et al., 1995). Beroende 

på tidigare positiva utfall tyder studien på att organisationer använder sig av metoder som 

kompetensutveckling och kommunikation kontinuerligt för att bibehålla förtroendet inom 

organisationen och medarbetare emellan. Ett konsekvent beteende tyder studien på är av vikt för att 

bibehålla förtroendet. Förväntningarna av en annan parts agerande inverkar på förtroendenivån då 

osäkerheten minskar. Det konsekventa beteendet gör relationerna mindre osäkra och mer 

förutsägbara, och på så vis bidrar ett konsekvent beteende till att bibehålla förtroende (Whitner et 

al., 1998; Luhmann, 1979). 

 

6.5 Sammanfattning av bidrag 

Nedan presenteras en sammanfattning av studiens bidrag.  
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 Sammanfattning 

Förtroendets roll 

 

Svårt fenomen 

 

 

Ansvarsfördelning 

 

 

Aktörer 

 

 

Studien tyder på att uppfattningen om förtroende är ett fenomen som är svårt 

att beskriva eftersom det är abstrakt. Avsaknaden av konkreta styrverktyg för 

att utveckla förtroende framkommer tydligt.  

Studien visar på vikten av förtroende i ansvarsfördelade organisationer för att 

samarbeten och delegering av ansvar ska fungera. 

 

Vid skapande av förtroende råder enligt studiens resultat en tvetydighet kring 

vem av aktörerna som har den mest betydande rollen. 

Skapa förtroende 

 

Kompetens 

 

 

 

Kommunikation 

 

 

 

Förståelse 

 

 

Studien tyder på att kompetens används för att skapa förtroende då förtroende 

uppstår då ena parten kan lita på att den andre har rätt kompetens och 

kunskap.  

 

Kommunikation har en avgörande roll i inverkan på förtroendet då studiens 

resultat visar att exempelvis kan en part ha rätt kompetens men utan 

kommunikation når inte informationen och därmed inte förtroendet fram. 

 

Att öka förståelse för varandras roller och arbetsuppgifter tyder studien på 

ökar förtroendet. 

Bibehålla 

förtroende 

 

Kontinuerligt 

arbete 

 

Erfarenhet 

 

 

 

Studien tyder på att kompetens och kommunikation är de aspekter som 

kontinuerligt behöver arbetas med för att bibehålla förtroendet. 

 

Studien antyder att parterna på sikt kan utvärdera nivån av det befintliga 

förtroendet genom att bedöma den andre partens egenskaper utifrån tidigare 

beteende. 

Figur 5; Sammanfattande tabell över bidraget 

 

6.6 Förslag till vidare studier 

Då vår studie var avgränsad till ett specifikt område för att kunna ge ett bidrag till detta finns det 

möjligheter och utrymme för vidare studier. Utifrån denna studie framkommer följande förslag: 

 

- Vi har valt att studera hur aktörer arbetar med att skapa och bibehålla förtroende och studien 

har identifierat en tvetydighet i de olika aktörernas påverkan i att skapa förtroende och 
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därför finner vi det intressant att se studier som undersöker skillnader och likheter mellan 

ledare och anställdas påverkan. 

 

- Vi vill uppmuntra till en mer omfattande studie där konkreta styrverktyg för att enbart skapa 

och utveckla förtroende framställs.  

 

- Utöver detta anser vi att det vore intressant att se studier rörande förtroendets roll och hur 

man skapar och bibehåller förtroende i en mer centraliserad organisationsstruktur.  
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7. Avslutande reflektioner 

Studien har ovan framfört ett bidrag på den problemformulering som inledningsvis beskrevs 

avseende att ge en ökad förståelse för hur aktörer arbetar med att skapa och bibehålla förtroende och 

beskriva förtroendets roll i ansvarsfördelade organisationer. Problematiseringen diskuterade det 

tidigare identifierade sambandet mellan förtroende och organisationer med fördelat ansvar samt 

avsaknaden av praktisk forskning. Förtroende är avgörande för fungerande samarbeten och 

relationer och eftersom en ansvarsfördelad organisation kräver samarbete är förtroende nödvändigt. 

Därför var det av vikt att undersöka hur aktörer skapar och bibehåller förtroende i ansvarsfördelade 

organisationer. Studiens vetenskapsteoretiska ansatser kan ifrågasättas, men vi har valt utifrån 

studiens syfte att använda den kvalitativa ansatsen eftersom den lämpar sig bäst då vi har ett 

förstående syfte. Vår tolkande ansats kan kritiseras då vi är medvetna om vår påverkan på studien 

men eftersom vår vetenskapliga utgångspunkt är att världen är en konstruktion av människan anser 

vi att det inte går att undvika subjektiva tolkningar. För att öka trovärdigheten på studien var vi 

öppna med att i vår metodapparat presentera tillvägagångssättet för studien. För att minska vår 

inverkan på bidraget i och med våra subjektiva tolkningar har vi varit medvetna om användningen 

av en delvis strukturerad metod i hanteringen av respondenterna och transkriberingen av material. 

Utifrån vårt vetenskapliga synsätt är bidragets generaliserbarhet låg och fungerar därför inte i alla 

situationer eftersom alla organisationer och individer är olika. Vi har däremot strävat efter att skapa 

en djupare förståelse för förtroendet. Våra förhoppningar med studiens resultat är att bidra med ny 

kunskap till tidigare forskning med avseende på hur aktörer arbetar med att skapa och bibehålla 

förtroende samt att belysa förtroendets roll i en ansvarsfördelad organisation.   
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