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Sammanfattning  

Dynamiskt, flexibelt och snabbföränderligt, så framställs dagens samhälle och arbetsliv. Det är något 

som organisationer och företag måste kunna möta. Ett sätt att effektivt hantera snabba förändringar är 

enligt moderna teorier att organisera sig som team, där teamen strävar efter att vara självstyrande. En 

fråga som uppstår är: Hur ser ledarskapet ut som ska leda självstyrande team? Eller som Svedberg 

(2012) uttrycker det: Hur leder man de som ska leda sig själva? I det här avseendet är det intressant att 

studera vad fenomenet tillit innebär i ledarskapet för en teambaserad organisation. 

 

Syftet med studien är att beskriva förutsättningar för tillit mellan ledning och medarbetare i en team-

baserad organisation med agil arbetsmetodik. För att få en fördjupad inblick i linjechefers och med-

arbetares uppfattningar om tillit i ledarskap valdes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervju-

er. Två linjechefer och fyra medarbetare i deras olika team intervjuades. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att ledning och medarbetare har en liknande syn på vad tillit är 

och att det är mycket betydelsefullt i en teambaserad organisation. I den här undersökningen handlar 

tillit om ärlighet, öppenhet och stöd. Tillit medför att kommunikation och kunskapsdelning förbättras, 

det underlättar utvecklingen av självstyrande team, samt ökar effektiviteten. Resultatet visar att 

ledningens (linjechefernas) arbete kan delas in i olika områden. Dessa är linjechefernas dubbla roller, 

medarbetarnas lärande och utveckling, medarbetarnas arbetsuppgifter och mål, samt linjechefernas 

kommunikation, information och feedback. När det gäller förutsättningarna för tillit i ledningens 

arbetssätt visar resultatet på flera områden som samtidigt utgör både möjligheter och hinder.  

 

Studiens slutsats är att det finns ett teoretiskt perspektiv som innebär att det finns ideologiska utgångs-

punkter och en planering av arbetets organisering som främjar tillit i de studerade teamen. Det finns 

även ett praktiskt perspektiv som innebär att ledningen anstränger sig i flera avseenden att arbeta på ett 

sätt som kan antas främja tillit mellan ledning och medarbetare, samtidigt som det också finns problem 

och utvecklingspotential i detta arbete. En av de tillitsskapande möjligheterna skulle kunna vara att 

förstärka ledningens coachande eller transformativa ledarbeteende. 
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1 INLEDNING 
Dynamiskt, flexibelt och snabbföränderligt, så framställs dagens samhälle och arbetsliv i 

media och forskningslitteratur. Det är något som organisationer och företag måste kunna 

hantera enligt Jacobsen och Thorsvik (2010). Ett sätt att effektivt hantera snabba förändringar 

är enligt vissa moderna teorier att företagen organiserar sig och arbetar som team, samt att 

ledarskapet tar formen av ett ledarskap för lärande och utveckling (Ellström & Kock, 2009). 

Frågan som väcker mitt intresse och som utgör idén till studiens problemformulering är: Hur 

ser det ledarskap ut som ska leda självstyrande team? Eller som Svedberg (2012) uttrycker 

det: Hur leder man de som ska leda sig själva? Ett intressant fenomen att studera i det här 

avseendet är tillit och hur det relaterar till ledarskap i teambaserade organisationer.   

 

Ledarskap som är ett svårt och mångtydigt begrepp har studerats av forskare i drygt ett sekel. 

Enligt Lima (2007) var starten när den amerikanske ingenjören Fredrick Taylor publicerade 

sin berömda bok ”The principles of scientific management”, år 1911. Det kom att bli grunden 

till arbetsvetenskap och teorier om utövandet av ledarskap. Under decenniernas gång har 

begreppet ledarskap varierat i samklang med utvecklingen i samhället (Yukl, 2012).  

 

I dagens dynamiska omvärld menar Jacobsen och Thorsvik (2010) uppstår det krav på 

organisationer att kunna ställa om sig till de förändrade villkoren i samhället och kundernas 

beteenden. Det innebär att många företag och organisationer genomför förändringar mot 

process- och teambaserade verksamheter med fokus på kundorientering och styrning genom 

idéer och visioner (Jacobsen & Thorsvik, 2010; Ellström & Kock, 2009). Enligt Thompson 

och McHug (2009) så har team ersatt individen som enhet i arbetsorganisationen. De belyser 

detta faktum med siffror som visar att andelen ledande företag i USA, som hävdar att de 

använder självstyrande grupper, har ökat från 6 % till 68 % mellan 1979 och 1995. 

 

Dessa nya typer av organisationer ställer nya krav på ledarskapet menar Ellström och Kock 

(2009) och utmaningen består i att integrera omställningen i den dagliga verksamheten. Det 

förutsätter en ledarstil som skapar engagemang och uppslutning kring organisatoriska mål 

(ibid.). Enligt Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011) handlar det om ett skifte från 

det traditionsenliga kontrollera-styra-chefskapet till ett förändringsledarskap med fokus på 

lärande och utveckling.  

 

Skiftet är tydligast för första linjens chefer eftersom de anses ha en central roll då de utövar 

den direkta ledningen av det dagliga arbetet och ansvarar för att implementera verksamhetens 

strategier (Ellström & Kock, 2009). Ytterligare en anledning till förändringen mot ett 

utvecklingsinriktat och stödjande ledarskap är att ansvar och befogenheter delegeras nedåt, 

närmare där jobbet utförs (ibid). Ledaren ska fungera som coach och facilitator med huvud-

syftet att hjälpa medarbetarna att leda sig själva. Första linjens chefer ska i det nya ledarskapet 

främja medarbetarnas delaktighet, självbestämmande, engagemang och lärande (ibid). I det 

här avseendet är det intresseväckande att studera vilket förhållningssätt som ledare intar för att 

kunna leda de som ska leda sig själva? Enligt Mayer, Davis och Schoorman (1995) innebär 

det ökade intresset för självstyrande team och kravet på bemyndigade (empowered) med-

arbetare ett ökat behov av tillit då kontrollmekanismerna tas bort och interaktionerna ökar. På 

ett liknande sätt menar Jacobsen och Thorsvik (2010) att tillit är ett fundamentalt viktigt 

begrepp för att minska behovet av kontroll och övervakning. De menar att tillit kan användas 

som substitut för information och administrativ kontroll. Det innebär att ett centralt begrepp i 

sammanhanget för att hitta balans mellan kontroll och självbestämmande i det nya ledarskapet 

är tillit. 
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Tillit är enligt Covey (2006) ett fenomen som är gemensamt för varje individ, relation, team, 

familj, nation och civilisation i hela världen. Vidare så säger han att om tillit tas bort så kan 

det stjälpa en regering, ett ledarskap, en vänskap men om det utvecklas kan det skapa fantast-

iska möjligheter i våra relationer, arbetsprojekt, kommunikation och så vidare. Tillit är inte 

någon inbyggd kvalitét som man som individ har eller inte har hävdar Covey (2006), utan det 

är något som kan skapas av individerna själva genom deras beteenden. Vidare har forskning 

inom samhällsvetenskapen identifierat tillit som ett viktigt verktyg för effektiva organisation-

er genom att empiriskt studera vilka faktorer som skapar tillit och vilka effekter det har 

(Mayer et al., 1995; Burke, Sims, Lazzara och Salas, 2007).   

 

Mot bakgrund av ovanstående finner jag det spännande att undersöka förutsättningarna för 

tillit i ledarskap i en teambaserad organisation. Vad är tillit och vilken betydelse har det för 

ledarskap, medarbetare och organisation? Den här studien vill bidra med kunskap om vad tillit 

i ledarskap är, vilken betydelse det kan ha när man arbetar i team, samt vilka förutsättningar 

för tillit till ledarskap det finns i en teambaserad organisation. Det är intressant att studera tillit 

i en organisation som har ett agilt arbetssätt eftersom det arbetskonceptet förespråkar själv-

styrande team. 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att studera förutsättningarna för tillit mellan ledning och medarbetare i 

olika agila team, med fokus på ledningens tillitsskapande arbete. 

 

1. Hur beskriver ledningen begreppet tillit och dess betydelse, samt deras arbetsätt, relater-

at till tillit i de agila teamen? 

2. Hur beskriver medarbetarna begreppet tillit och dess betydelse, samt ledningens arbets-

sätt, vad gäller tillit? 

3. Vilka förutsättningar för tillit mellan ledning och medarbetare kan urskiljas i de studera-

de teamen? 

1.2 AVGRÄNSNING 

Utgångspunkten i denna studie är att tillit är ett socialt konstruerat fenomen beroende av inter-

agerande individer och den omgivande kontexten (Mayer et al., 1995). Det är därför viktigt att 

förstå tillit utifrån de studerade individernas upplevelse av fenomenet. Mot denna bakgrund 

har studien avgränsats till att fokusera på hur tillit i ledarskap uppfattas utifrån två linjechefers 

och fyra medarbetares praktiska arbete och upplevelse. Fenomenet tillit är svårt att undersöka 

och med tanke på studiens korta tidsram och omfattning är det resultat som studien visar en 

ögonblicksbild av hur tillit uppfattas och kan tolkas mellan ledare och medarbetare i den 

specifika organisationen. 

1.3  CENTRALA BEGREPP 

1.3.1 TILLIT  

Tillit som begrepp existerar i vardagsspråket på ett mångtydigt sätt enligt Ramiréz (2001) och 

har något av en undflyende karaktär i likhet med begreppen vänskap och kärlek. Tillit 

betyder, enligt Nationalencyklopedin (2004), övertygelse om någons kärlek och omtanke eller 

övertygelse om någons trovärdighet eller goda avsikter i förhållande till personen i fråga. 

Synonymer till tillit är förtroende, förtröstan, tillförsikt, förlitan och tilltro (Strömberg, 1998). 

Motsatsord till tillit är misstro, tvivel och skepsis (Walter, 2002). I den här studien kommer 

tillit och förtroende att betraktas som synonymer.  
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Ramiréz (2001, s131) menar ”att tala om tillit är att tala om en inre känsla” och att det är svårt 

att observera och beskriva det som ett yttre fenomen. Samtidigt är det på något sätt universellt 

då vi alla intuitivt vet vad det innebär att lita på någon och att själv vara föremål för tillit 

(ibid.). Oavsett om fenomenet är svårt så studeras det på olika sätt och enligt Aronsson och 

Karlsson (2001) är det ett aktuellt tema med anledning av de förändringar som sker hos 

individer, i organisationer och samhället. I den här studien definieras och används begreppet 

tillit i linje med Mayer et al. (1995) som menar att tillit till en annan person är en vilja att våga 

utsätta sig för den andra personens handlingar utan att man kan styra eller kontrollera dessa. 

Tillit skapas genom att man med tiden samlar erfarenhet om den andra personens egenskaper 

och beteenden baserade på personens välvilja, förmåga och personlig integritet (ibid.).  

1.3.2 LEDARSKAP 

I den här studien betraktas ledarskap i enlighet med den beskrivning som Sveningsson och 

Alvesson (2010), samt Nilsson et al (2011) framför. De menar att kontexten är viktig att ta 

med som en parameter i definitionen av ledarskap. Sveningsson och Alvesson (2010) 

använder begreppet efterföljare för att förklara att ledarskap inte bedrivs i ett tomrum och kan 

inte utföras utan att det finns de som följer ledaren. De menar att ledarskapet uppstår i 

interaktionen mellan människor och att ledarskapet är ett uttryck för en ömsesidig relation. 

Om efterföljarna inte låter sig ledas finns ingen mening med ett ledarskap då det är omöjligt 

att utföra. Det är därmed viktigt att gruppen eller individen ger ledaren förutsättningarna för 

ett gott ledarskap och att båda parter utnyttjar varandras möjligheter och tillgångar. Intressant 

för studien är därför Nilssons et al. (2011, s137) definitionen av ledarskap, det vill säga att 

ledarskap är en ”social och ömsesidig påverkansprocess mellan ledare och medarbetare i 

riktning mot att uppnå ett mål”.  

1.3.3 AGIL ARBETSMETODIK  

Själva begreppet ”agile” (agil på svenska) betyder bland annat flexibel, snabb, lättrörlig, vig 

och väl-koordinerad (Björkholm & Brattberg, 2010). Agil i det här sammanhanget är ett 

samlingsnamn för flera olika metoder som används för att utveckla mjukvara i snabba och 

föränderliga miljöer. Metoderna kallas för ”Lean”, ”Scrum” och ”eXtreme Programming” 

(ibid.). Några av fördelarna med agila metoder som beskrivs av Björnholm och Brattberg 

(2010) är att de minskar ”time to market” (kortare tidsperiod mellan produktion av vara och 

leverans till kund), mer nöjd personal, samt organisatorisk effektivitet och flexibilitet. 

Samarbete och engagemang är något som betonas i en agil metod. Ett mål inom agila metoder 

är att medarbetarna ska kunna ta egna beslut och således bli mer självständiga. Målstyrning är 

något som värdesätts framför detaljstyrning. För många organisationer handlar detta mycket 

om effektivitet; att fokusera och prioritera på att utveckla rätt saker i rätt tid (ibid.). Några av 

värdegrunderna som finns beskrivna i ”The Agile Manifesto” är att värdera individer och 

interaktion högre än process och verktyg, samt värdera att reagera på förändringar högre än att 

följa en uppgjord plan (ibid.). Vidare så bygger de agila metoderna på ett antal principer som 

till exempel transparens för att synliggöra problem och bygga förtroende, samt decentrali-

sering för att kunna arbeta effektivt. Ytterligare principer är iterativ och inkrementell 

utveckling för att lära, få feedback och minska risker, ständig förbättring för att bli 

effektivare, samt samarbete för att minska missförstånden och klyftorna och säkerställa de 

affärsmässiga målen (ibid.). 

1.4 FÖRETAGSPRESENTATION 

Den här studien utfördes i en regional organisation med cirka 1500 anställda, tillhörande en 

global koncern. Organisationen genomförde under åren 2012-2013 en förändring som innebar 

en ny organisationsstruktur och ett nytt agilt arbetssätt. De anställda är fördelade över sju 
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avdelningar och diverse olika stabsenheter. Avdelningen som ingår i undersökningen arbetar 

med mjukvaruproduktutveckling och består av nio sektioner. Varje sektion leds av en första 

linjens chef/linjechef och omfattar 2-3 tvärfunktionella team med 8 medlemmar i varje. 

Linjechefernas arbete har förändrats genom en utökning av deras roller. Förutom den tidigare 

rollen med personalansvar har de även en ny roll som Operativ Produktägare (OPO). 

Undersökningen riktar sig till några av dessa linjechefer och några av deras medarbetare i 

teamen. 

 

Verksamheten har tidigare varit organiserad i avdelningar och sektioner baserade på 

funktionalitet. Produktutvecklingen har tidigare bedrivits i stora projekt baserad på vatten-

fallsmodellen. Projekten pågick då under ett år eller halvår och leddes av projektledare från 

avdelningen Projektkontoret.  Vattenfallsmodellen kan förklaras genom att olika sektioner 

utvecklar en produkt/tjänst i olika steg. Produkten skickas vidare till nästa sektion när del-

momentet är uppfyllt. Sektionen i en klassisk organisation har således inte något helhets-

ansvar över den producerade varan. Medarbetarna arbetade i enhetliga team och alla inom 

teamet arbetade inom samma disciplin, det vill säga de arbetade med samma arbetsuppgifter 

och moment i arbetsprocessen.  

 

Det agila konceptet innebär att mycket ansvar och befogenheter delegeras nedåt till de nivåer 

där själva arbetet utförs, det vill säga hos medarbetarna i teamen (Björkholm & Brattberg, 

2010). Teamen är krossfunktionella vilket innebär att flera discipliner finns representerade i 

teamen; ett sätt för att öka förståelsen för hela processen och inte bara delar av den och 

därmed öka effektiviteten. Rollen som linjechef i den nya organisationen innebär bland annat 

att främja samarbete mellan organisationens olika medlemmar och team, samt att tillhanda-

hålla de verktyg och det material som undanröjer hinder för medarbetarna för att på så vis 

utveckla organisationen. I en organisation som inför agila metoder är det viktigt att en 

linjechef respekterar och litar på medarbetarnas kompetens. Det är även viktigt att med-

arbetarna ser sin roll i organisationens framgång och att de tillsammans tar på sig ansvaret 

som också följer med befogenheterna (ibid.).  

1.5 DISPOSITION 

I kapitel ett introduceras studiens problemområde samt syfte och frågeställningar. Vidare 

presenteras studiens avgränsning samt de centrala begreppen för studien som är tillit, 

ledarskap och agil arbetsmetodik. Dessutom beskrivs företaget där studien har genomförts. 

 

I kapitel två beskrivs de teoretiska utgångspunkterna för den här studien. Dessa innefattar 

kunskap om vad tillit är och hur det skapas enligt forskningen, samt olika för studien relevan-

ta aspekter av ledarskapsteorier. 

 

I kapitel tre återfinns studiens metodologiska utgångspunkter, design och genomförande. Här 

beskrivs även studiens kvalitetskriterier och etiska aspekter. 

 

I kapitel fyra redovisas resultatet som bygger på den analyserade empirin. 

 

I kapitel fem integreras de teoretiska utgångspunkterna med resultatet i en resultatdiskussion 

som besvarar studiens frågeställningar. Kapitlet avslutas med slutsatser för att återknyta till 

studiens syfte, samt förslag till vidare forskning.  
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2 TILLIT OCH LEDARSKAP - NÅGRA TEORETISKA 

UTGÅNGSPUNKTER 
Detta kapitel beskriver de teoretiska utgångspunkterna i studien. Teorin som presenteras är 

viktig för att skapa förståelse för studiens syfte och för att kunna besvara frågeställningarna. 

Kapitlet behandlar teorier kring tillit, ledarskap, samt ledarskap och tillit. 

2.1 TILLIT 

2.1.1 VAD ÄR TILLIT? 

Tillit är ett mångfacetterat begrepp som beskrivs på olika sätt, i olika situationer och av olika 

författare. För att skapa en förståelse för fenomenet tillit som är studiens fokus behövs 

kunskap från befintliga vetenskapliga teorier och forskningsmaterial. I ett samhällsvetenskap-

ligt fokus så studeras tillit inom olika ämnesdiscipliner som psykologi, sociologi, ekonomi, 

statsvetenskap, filosofi, historia etc. Varje disciplin studerar och definierar tillit utifrån olika 

perspektiv. Lewicki och Bunker (1996) gör en kategorisering av hur tillit beskrivs inom olika 

områden och sammanhang enligt följande: 

 Ibland betraktas tillit främst som värderingar, förväntningar eller känslor som djupt 

rotade i personligheten och baseras på individens tidiga psykosociala utveckling. 

 I andra sammanhang betraktas tillit som ett institutionellt fenomen och förekommer 

både inom och mellan organisationer.  

 Inom ytterligare andra områden beskrivs tillit som förväntningar på parter i ett inter-

personellt sammanhang, där individerna antas agera på ett visst sätt utifrån dessa för-

väntningar. Villkoren i detta sammanhang antas främja eller hämma både utveckling 

och bevarande av tillit. 

 

När det gäller interpersonell tillit i organisationer använder många författare, i den litteratur 

jag har hittat, en definition av tillit skriven av Mayer, Davis och Schoorman (1995). 

Definitionen innebär att en part är villig att vara sårbar för en annan parts handlingar under 

förutsättning att den andra parten kommer att utföra en viss handling som är viktig för den 

första parten. Detta utan att den första parten kan kontrollera eller påverka den andra parten i 

någon betydande utsträckning. I tillitsdefinitionen nämns det att risk är en viktig faktor, det 

vill säga att individen är villig att utsätta sig för risk om det finns en positiv förväntan om att 

lita på en annan individ kan vara fördelaktigt och inte skadligt på något sätt (Mayer et al., 

1995). Om saker och ting skulle vara säkra i vår tillvaro då skulle det inte finnas något behov 

av tillit, vilket medför att risk är ett krav för tillit (ibid.). 

 

Gambetta (1988) är en annan författare som definierar tillitsbegreppet. Definitionen innebär 

att en part kommer att överväga att ingå i ett samarbete med en annan part om sannolikheten 

är tillräcklig stor att den andra parten kommer att utföra en handling som är fördelaktig eller 

åtminstone inte skadlig för den första parten. 

 

Vidare så har Cummings och Bromiley (1996, s304) tagit fram ett mätinstrument för tillit i 

organisationer (OTI, Organizational Trust Inventory) och i det sammanhanget definieras tillit 

i följande termer: ”Handlingar mellan en individ, eller en grupp av individer, och en annan 

individ eller grupp av individer, inom en organisation baseras till största del på att man gör 

rimliga ansträngningar att fullfölja både uttalade och outtalade överenskommelser, att man är 

ärlig i de förhandlingar som föregår överenskommelsen, samt att man inte tar alltför stor 

fördel av (överdrivet utnyttjar) någon annan även om möjligheten finns.” 
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Det innebär att en individ som man har tillit till har ett beteende som är pålitligt, det vill säga 

att individen agerar för att uppfylla åtaganden. Vidare så är individens uttalanden och 

beteenden innan den gör åtaganden är konsistenta med individens egna värderingar och åsikt-

er, det vill säga individen uppträder ärligt. Slutligen så utnyttjar individen inte oförutsedda 

möjligheter för att få fördelar på bekostnad av den andra.  

 

En annan författare som också menar att tillit har med den andra partens beteende att göra är 

Covey (2006). Han menar att tillit finns när en individ har förtroende för en annan individ, 

dennes integritet och förmåga. Motsatsen, misstro, finns när en individ är misstänksam mot en 

annan individ och dess integritet, agenda, kapacitet och erfarenhet (ibid.).  

 

Inledningsvis nämndes att synen på tillit varierar men samtidigt finns det vissa liknande 

aspekter som lyfts fram när man tittar på tillit i det interpersonella sammanhanget. Utifrån de 

olika definitionerna av tillit i kontexten organisation så är den gemensamma nämnaren att tillit 

är en förväntan om hur andra människor kommer att bete sig/handla när de är i en situation 

där de skulle kunna dra egen vinning och utnyttja en annan person, men kan också välja att 

vara ärliga och pålitliga. Tillit till en annan person följer av att den andra personen har vissa 

beteenden som till exempel uppriktighet, förutsägbarhet och sanningsenlighet.  

2.1.2 HUR SKAPAS TILLIT? 

Enligt Levin (2008) baserar människan positiva förväntningar i en tillitssituation mellan två 

individer på följande fyra aspekter; faktorer relaterade till den person som de litar på, de 

personliga (egna) förutsättningarna att känna tillit, vilken typ av relation som finns mellan de 

två personerna, samt den omgivande kontexten/sammanhanget. Den här beskrivningen, av 

faktorer som skapar tillit, utgår från att begreppet är flerdimensionellt. En integrerad modell 

som tar hänsyn till de tre första punkterna ovan beskrivs av Mayer et al. (1995) och refereras 

till i flera olika forskningsstudier. Costa (2003) utgår från deras modell när han beskriver hur 

tillit i team kan skapas enligt nedanstående punkter: 

 Tillförlitlighet till den andra personen baseras på hur man uppfattar den andra 

personens motiv och intentioner som är till grund för deras handlingar.  

 En individ som visar tillit till en annan gör det baserat på en vilja att vara sårbar för 

andra och deras handlingar som den inte kan styra eller kontrollera. De handlingar 

eller beteenden som finns med i en tillitssituation är knutna till hur pålitlig och tro-

värdig du upplever att den andra personen är. Föreställningen om en annan persons 

trovärdighet kan delas upp i de utmärkande dragen förmåga, välvilja och integritet hos 

den personen (Mayer et al., 1995). Hit hör även beteenden som samarbetsförmåga och 

icke-övervakande enligt Costa (2003), som menar att individer genom att iaktta och 

observera dessa beteenden hos varandra kan dra slutsatser om varandras motiv och 

intentioner. 

 Individens egen benägenhet att känna tillit som är beroende av personens bakgrund, 

erfarenheter, kultur, utbildning osv.   

 

Costa (2003) och Levin (2008) menar att de tillitsskapande faktorerna i verkligheten är integr-

erade och tillsammans uppfattas vara byggstenar för tillit. Mayer et al. (1995) menar också att 

nivån av tillit mellan två parter utvecklas med tiden, det vill säga att ju längre tid två parter 

interagerar desto mer erfarenhet av varandra får man i tillitssituationer som gör att tilliten 

byggs upp eller inte. 

 

Tillitsmodellen enligt Mayer et al. (1995) innebär bland annat att graden av tillit hos en 

person till en annan är en följd av den andra personens förmåga, välvilja och integritet, det vill 
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säga att tilliten påverkas av hur den andra agerar. Det är den här aspekten av hur tillit skapas 

som är i fokus i den här studien. Nedan följer en närmare beskrivning av dessa faktorer. 

 

Förmåga syftar här på den betrodda personens kompetens, färdigheter och egenskaper (Mayer 

et al., 1995). Levin (2008) menar att dessa faktorer beskriver en persons förmåga genom hur 

personen till exempel är förberedd, kapabel, skicklig, hängiven, professionell och kunnig. 

Inom ett område kan en person ha hög kompetens och kunskap men inte inom ett annat, vilket 

innebär att om en person vill skapa tillit hos andra så behöver hen agera på ett sådant sätt att 

hen upplevs ha de ”rätta” färdigheterna för just den specifika situationen (Mayer et al., 1995). 

Tillit enligt det här resonemanget är domänspecifikt (ibid.). 

 

Välvilja innebär hur individer uppfattar varandras motiv och intentioner (Mayer et al., 1995). 

En välvillig person är en som visar omtanke till andra genom godhet och lojalitet (Covey, 

2006). Godhet kan yttra sig genom att personen visar respekt och vänlighet i små saker, samt 

står upp för och skyddar andra. Lojalitet uppvisas genom att personen erkänner och berömmer 

andras bidrag, inte avslöjar andras privata information, inte talar illa om andra bakom ryggen, 

samt när det behövs representerar andra som inte är där och kan tala för sig själva (ibid.). 

 

Integritet innebär att personens beteende stämmer överens med de värderingar hen uttrycker, 

samt att personen i fråga är pålitlig, ärlig, rättvis och handlar moraliskt (Levin, 2008; Yukl, 

2012). Det betyder att personlig integritet skapas genom att; personen agerar konsistent under 

en längre tid, det personen gör stämmer överens med det den säger, samt att personen agerar 

och uttalar sig rättvist, moraliskt och ärligt. Integritet är en grundförutsättning för att tillit ska 

kunna skapas människor emellan enligt Yukl (2012). 

2.2 LEDARSKAP 

2.2.1 CHEFSKAP OCH LEDARSKAP 

Tidsaspekten är central för förståelsen av ledarskapsteorierna eftersom de har utvecklats i takt 

med trenderna i samhället och arbetslivet. Forskningen kring ledarskap har ändrats från ett 

fokus på ledares personliga egenskaper, olika beteenden och ledarskapsstilar, till att handla 

om ledarskap som påverkansprocess (Nilsson et al., 2011). Ellström och Kock (2009) menar 

att de stora förändringarna på arbetsmarknaden som globalisering, teknikutveckling och nya 

produktionsfilosofier medför att organisationer lämnar det tidigare dominerande funktions-

tänkandet och blir mer flödes- och processorienterade. Förändringen i organisationerna ställer 

nya krav på ledarskapet som innebär en förmåga att kunna hantera förändring och utveckling, 

vilket Nilsson et al. (2011) menar är ett normskifte från traditionellt chefskap till ett 

förändringsledarskap.  

 

Vad är då skillnaden mellan chef och ledare? En beskrivning som görs av Gustavsson, 

Eriksson, Lundqvist, Nilsson och Ekberg (2008) är att innebörden av chef respektive ledare 

kan delas upp i tre olika synsätt. Det första innebär att det har med olika beteenden att göra 

det vill säga hur en chef respektive ledare agerar. En chef styr, bestämmer och skapar ordning 

och reda, medan en ledare ser till att coacha, stötta och vägleda medarbetarna. Chefen är 

auktoritär och fattar obekväma beslut, medan ledaren arbetar visionärt och står mer i centrum. 

I det andra synsättet förknippas chef respektive ledare med vad de gör det vill säga deras 

arbetsuppgifter. Chefen är expert inom sitt område och arbetet är inriktat på praktiska och 

administrativa saker. Vidare så är det chefen som sätter normer och regler på arbetsplatsen, 

samt är något distanserad. Ledaren å andra sidan leder verksamheten genom att stimulera och 

engagera medarbetare. Arbetet innebär att vara delaktig i den dagliga verksamheten, inspirera 
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och visa vägen snarare än att vara expert. När det gäller det tredje synsättet så sammanfogas 

chef respektive ledare med tjänstens legitimitet i organisationen.  En chef har en utsedd 

befattning med befogenheter som legitimeras från ledningen ovanför, medan ledare får 

legitimitet underifrån av medarbetarna (ibid.). 

 

Även Jönsson och Strannegård (2009, s34) beskriver skillnaden chef respektive ledare genom 

att säga att ”många pratar om att chefer leder saker, medan ledare leder människor”. Vidare 

definierar de begreppen enligt följande: ”Chefskapet kan få saker och ting utförda av andra 

genom de traditionella aktiviteterna planering, organisering, övervakning och kontroll utan att 

bekymra sig alltför mycket om vad som försiggår i folks huvuden. Ledarskapet däremot är 

främst upptaget av vad folk tänker och känner och hur det kan kopplas till miljön, till 

avdelningen och till arbetet/uppgiften.”  Jönsson och Strannegård (2009, s35). Ledare tilldelas 

egenskaper som; nyskapar, utvecklar, inspirerar, långsiktigt perspektiv, frågar vad och varför, 

uppfinner, utmanar status quo. Chefer tilldelas egenskaper som; administrerar, vidmakthåller, 

kontrollerar, kortsiktigt perspektiv, frågar hur och när, påbörjar, accepterar status quo (ibid.). 

Enligt Yukl (2012) behövs båda rollerna och kan innehas av en och samma person. De olika 

rollerna kan ha olika betydelse beroende på situation, det vill säga i en stor och komplex 

organisation är chefskapet viktigare och i en dynamisk och osäker miljö ligger tyngdvikten på 

ledarskapet. I en stor och dynamisk verksamhet behövs båda rollerna (ibid.). 

 

I den här studien kommer inte begreppen chef och ledare att särskiljas. Jag försöker konsekve-

nt använda ordet linjechef och inte chef eller ledare. I de fall där ordet ledning används så 

syftar det till linjechefer. 

2.2.2 LEDARSKAP I TEAMBASERADE ORGANISATIONER 

De nya organisationerna inför team och målstyrda grupper som bland annat medför att 

grupperna får ökad kontroll och autonomi över arbetet med möjligheter till mer utvecklande 

och stimulerande arbetsuppgifter (Ellström & Kock, 2009). För ledaren innebär det mindre 

detaljstyrning över gruppens arbete och rollen blir istället mer stödjande och underlättande, 

det vill säga coachande och konsultativ. För att kunna arbeta konsultativt behöver ledaren ha 

en helhetssyn, förmåga att delegera arbete samt förmåga att ge och få tillit. Andra viktiga 

faktorer för en effektiv ledare i det här sammanhanget beskrivs av Ellström och Kock (2009) 

vara följande: hur ledaren agerar i den dagliga interaktionen med teamet (stödja, utveckla, 

motivera teamet), hur teamet är sammansatt, vilket stöd det ges utifrån (kommunikation, 

information). Utmärkande drag för dessa ledare är att leda genom att ställa frågor så att teamet 

själva får reflektera och lära sig lösa problem, kommunicera öppet genom både positiv och 

negativ feedback, delge teamet viktig information, har en hög integritet, samt förmåga att få 

med sig sina medarbetare.  Den förändrade ledarrollen innebär även att titlar och roller har en 

mindre betydelse jämfört med en hierarkisk och byråkratisk organisation där ledarens 

auktoritet baseras på den formella positionen och specialistkunskap. Nu måste ledaren 

förtjäna sin auktoritet från medarbetarna genom att visa prov på sin kompetens (ibid.). Det är 

nu viktigare med en relationskompetens än med produktkompetens då ledaren inte i lika stor 

utsträckning agerar som expert inom verksamhetsområdet de leder (ibid.). 

 

Det ”nya” ledarskapet kan sammanfattas genom följande tre aspekter enligt Ellström och 

Kock (2009).  

1. Relationsinriktat ledarskap genom stödja, vägleda, bygga relationer och skapa bra 

arbetsklimat och arbetstillfredsställelse. 

2. Inspirerande och motiverande ledarskap genom att vara förebild, skapa delaktighet och 

engagemang för att arbeta mot uppsatta mål. 
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3. Ledarskap för lärande och utveckling genom att främja förmågan att lösa problem, 

reflektera och se alternativa lösningar. 

 

Dessa aspekter av ledarskapet känns igen i teorierna om det transformativa ledarskapet och 

även i det coachande ledarskapet (ibid.).  

2.2.3 TRANSFORMATIVT, TRANSAKTIONELLT OCH COACHANDE LEDARSKAP 

Ledarskapsstil kan definieras som beteendemönster som är karakteristiska för ledare och som 

påverkar medarbetare. Enligt Ellström och Kock (2009) bör dagens ledarskap kunna hantera 

förändring och utveckling för att kunna möta omvärldens tuffa krav. Nilsson et al. (2011) 

redovisar Bass’ Full Range Theory där två huvudledarstilar, transformativt och transaktionellt 

ledarskap tillsammans med låt-gå-ledarskapet bildar de ledarstilar som ska fungera i alla 

dessa sammanhang. Den transaktionella och transformativa ledarskapsstilen kompletterar 

varandra i ett effektivt ledarskap menar Yukl (2012). 

 

Transaktionellt ledarskap handlar om en utbytesprocess mellan ledare och medarbetare där 

typiskt ledarbeteende är att belöna för att få andra att prestera, samt att straffa vid otillräcklig 

prestation. Ledaren agerar genom att använda villkorliga belöningar, samt genom att aktivt 

söka och passivt hantera avvikelser (Yukl, 2012). Villkorlig belöning innebär att ledaren 

genom sitt agerande förtydligar vilket arbete som krävs för att uppnå belöningar, samt 

använder incitament och villkorliga belöningar i syfte att påverka och motivera medarbetare. 

Ledarens agerande för att passivt söka avvikelser innebär att använda villkorliga bestraffning-

ar och andra korrigerande åtgärder i situationer när medarbetare inte levererar acceptabla 

resultat. Då ledaren aktivt söker och hanterar avvikelser innebär det att leta efter misstag och 

skärpa reglerna för att undvika misstag (ibid.). 

 

Transformativt ledarskap fokuserar på att förändra och utveckla medarbetare till att prestera 

det där lilla extra genom att känna tillit, lojalitet, beundran och respekt för ledaren enligt Yukl 

(2012). De ledarbeteenden som uppvisas här kan sammanfattas genom de 4I som beskrivs av 

Yukl (2012) och Robbins och Judge (2014). Idealiserad påverkan innebär att ledaren fungerar 

som förebild och ger prov på mod och engagemang, samt gör uppoffringar för att gynna 

medarbetare (Yukl, 2012). Det är beteenden hos ledaren som väcker starka känslor hos 

medarbetarna och identifikation med ledaren. Ledaren målar upp visioner och medarbetarna 

att känna sig stolta, samtidigt vinner ledaren respekt och tillit (ibid.). Intellektuell stimulans 

handlar om att ledaren uppmuntrar och utmanar till kreativa tankar och innovation (Robbins 

& Judge, 2014). Det är enligt Yukl (2012) beteenden hos ledaren som ökar medarbetarnas 

medvetenhet om problem, samt påverkar dem att se problem ur nya perspektiv. Individuell 

omtanke syftar till att erbjuda varje medarbetare stöd, uppmuntran och coachning, samt att 

vara lyhörd för deras behov (ibid.). Inspirerande motivation handlar om att ledaren förmedlar 

en attraktiv vision och ger energi till medarbetarna (ibid.). Ledaren gör det genom att 

kommunicera ut höga förväntningar, använder symboler för att få till ett fokus för 

arbetsinsatserna, samt förmedlar syftet på ett tydligt sätt (Robbins & Judge, 2014).  

 

Coachande ledarskap finns inte entydigt definierat i litteraturen. Däremot finns ett stort antal 

definitioner av coachning som begrepp och fenomen. Enligt Gjerde (2012, s30) definieras 

coachning enligt följande: “Coachning är en samarbetande, anpassad, lösningsfokuserad och 

systematisk kommunikationsprocess som främjar handling, lärande och utveckling - på det 

personliga och det yrkesmässiga planet - genom bland annat medvetandegörande, motivation 

och ansvarighet”. Definitionen är intresseväckande då den förmedlar en bild av coachning 

som en metod eller förhållningssätt som kan användas i ledarskapsrollen.  
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Vidare så menar Gjerde (2012) att den nya ledarskapsrollen är tredelad och består av ledars-

kap, administration och coachning. Dessa tre roller överlappar varandra och har följande 

syften; i ledarskapsrollen ska chefen förmedla och förankra visionen hos medarbetare, den 

administrativa rollen innebär att tillhandahålla ett ramverk för att kunna uppnå mål och 

strategier på ett effektivt sätt, den coachande rollen ska frigöra medarbetarnas potential. 

Gjerde (2012) poängterar att coachning är ett kompletterande verktyg med användbara 

metoder och ska alltså inte likställas med ledning.  

 

Ledarens coachande förhållningssätt som beskrivs av Blomqvist och Röding (2010) är att 

sätta fokus på samtalet och leda genom frågor. De menar att coachningens huvuduppgift är att 

lyssna med intresse och ställa frågor som för samtalet vidare, samt att svaren finns inom oss 

själva om vi får hjälp med frågor. En coach vill inte förändra människor utan i stället hjälpa 

människor att utveckla sin potential och färdigheter, genom att på ett strukturerat sätt använda 

sig av samtalet. Ansvaret för att hitta lösningar och förverkliga mål ligger hos medarbetaren 

och det är inte chefen som talar om vad som gäller genom färdiga svar eller lösningar (ibid.).  

 

Den coachande ledarstilen innebär enligt Gjerde (2012, s343) ”att använda aktivt lyssnande 

och kraftfulla frågor i syfte att bidra till att medarbetarna själva finner bra svar, upplever 

självbestämmande och bemästring”. Förutom dessa färdigheter kan ledarrollen även inkludera 

coachningens målfokusering, handlingsåtagande, starka sidor (fokuspersonens resurser), 

resurser och lärande (ibid.).  

2.3 LEDARSKAP OCH TILLIT 

2.3.1 TILLITSSKAPANDE LEDARSKAPSASPEKTER 

En senare forskningsstudie av Burke et al. (2007) fokuserar på tillit i ledarskap med utgångs-

punkt i bland annat den tidigare nämnda tillitsmodellen av Mayers et al. (1995). Förutom 

utmärkande egenskaper hos båda parter (ledare och medarbetare) och beteende hos motparten 

(ledaren) utvecklar de tillitsmodellen vidare med att lägga till kontextens betydelse, samt 

beskriva effekten av tillit. De använder sig av kontexten organisationer och ledarskap i 

modellen och knyter an olika ledarskapsteorier som de menar visar på aspekter i ledarens 

beteende som kan tillskrivas tillitsfulla och framgångsrika ledare. Relevant teori för den här 

studien är därför de aspekter kring ledarens beteende och egenskaper som framställs vara 

viktiga för att skapa tillit enligt Burke et al. (2007). Utgångspunkten i deras modell för tillit i 

ledarskap är ledarens förmåga, välvilja och integritet enligt Mayer et al. (1995) men med nya 

aspekter tillagda för de här tre faktorerna. 

 

Burke et al. (2007) menar att ledare betraktas vara effektiva och ha en god förmåga om de 

dels kan sätta upp mål och uppgifter som är utmanande, tydliga och konsekventa för 

medarbetarna, dels skapa en bra arbetsstruktur med avseende på arbetssätt, resursallokering, 

normer för beteende och teamsammansättning (ibid.). När medarbetare får utmaningar i sitt 

arbete generar det fokus i arbetet samt motivation eftersom de upplever att det de gör värderas 

högt, målen gör att medarbetare utvecklas och är delaktiga. Förutom att sätta upp en effektiv 

struktur för arbetet och se till att det finns resurser är det viktigt att ledaren jobbar med normer 

som till exempel medarbetarnas anpassning till att arbeta i team, ett lärande tankesätt och 

öppen kommunikation nämner Burke et al. (2007). Hurley (2011) beskriver hur tillit till en 

ledare skapas genom att den har kompetens att kunna leverera sina åtaganden, det vill säga att 

det är viktigt att kunna få rätt saker gjorda och att leverera resultat. Det innebär en förmåga att 

känna till sin kapacitet, kommunicera tydligt och inte lova för mycket. Vidare så har ledaren 
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färdigheter och arbetssätt som gör det möjligt att kontinuerligt leverera i tid och med tiden 

skapa en meritlista som signalerar kompetens och förmåga (ibid.).   

 

Välvilja betyder att ledare genuint bryr sig om sina medarbetare och visar uppriktig omtanke i 

relationerna (Burke et al., 2007). Medarbetarna återgäldar det beteendet genom att de 

motiveras till att arbeta hårdare, bli uthålligare och ta på sig extra uppgifter utan att förvänta 

sig något i retur. Ledarna skapar det genom ett coachande förhållningssätt och att upprätthålla 

en stödjande miljö. I den coachande rollen ska ledaren hjälpa medarbetarna att utvecklas och 

teamet att tillsammans koordinera och utföra sina uppgifter genom deras gemensamma 

resurser. Ledaren behöver ha kunskap och insikt om i vilken fas som teamet befinner sig i och 

anpassa coachningen till det (ibid.). Förutom utbildningsmöjligheter, belönings- och 

informationssystem innebär den stödjande miljön även ett ledarskapsbeteende baserat på 

bland annat transformativt och coachande ledarskap (ibid.).  

 

Personlig integritet relateras till olika beteenden och egenskaper (Burke et al., 2007; Yukl, 

2012). Det handlar om ärlighet som innebär att ledaren väljer att tala sanning och presentera 

rätt information istället för att vilseleda andra. Det innebär även att ledaren har förmåga att 

hålla löften och vara lojal. Vidare nämns förmåga att ta ansvar för medarbetarna, inte föra 

vidare det som är sagt i förtroende, samt att ledaren föregår med gott exempel och agerar på 

det sätt som förespråkas. Ytterligare faktorer är att ledaren har gemensamma värderingar med 

medarbetarna, samt tar ansvar för sina handlingar och beslut (Burke et al., 2007; Yukl, 2012). 

När medarbetaren upplever att ledaren har integritet då startar en process att vilja avslöja 

information som leder till en växelverkan där båda parter känner en förpliktelse och 

motivation att dela information (Burke et al., 2007). Kvalitativ information är viktig i 

kommunikationen mellan chef och medarbetare och det skapar tillit enligt Thomas, Zolin och 

Harman (2009). Det innebär att den information som chefen presenterar ska komma i tid, vara 

korrekt och användbar. Det gör det möjligt för medarbetare att utföra ett bra jobb. Om 

informationen istället är irrelevant, felaktig och kommer för sent blir medarbetare mer på sin 

vakt och mindre tillitsfulla (ibid). Två andra aspekter som Burke et al. (2007) lyfter fram är 

ledarens förmåga att ta ansvar och uppfattning av rättvisa. Ledare som håller sig själva 

ansvariga för sina handlingar och beslut, delar ut belöningar konsistent, samt respektfullt 

bemöter och kommunicerar med medarbetare anses som tillitsfulla (ibid.). Likväl är det 

viktigt för tillit att ledarens och medarbetarnas värderingar (till exempel vad som är rätt/fel, 

bra/dåligt, viktigt/ oviktigt) stämmer överens eftersom man då upplever att man är lika 

varandra (ibid.). 

 

Hurley (2011) menar att det är genom kommunikationen i sitt agerande som en person bygger 

tillit och i grunden innebär en tillitsfull relation att det finns en god kommunikation. Han 

menar att vi till exempel hittar likheter med andra, uttrycker vår välvilja, tydliggör möjligheter 

och förbättrar förutsägbarhet genom öppen kommunikation. När till exempel en person vill 

visa äkta välvilja krävs kommunikationsförmågan empatiskt eller aktivt lyssnande. Det 

innebär att man ställer frågor, sonderar den andra personens förhoppningar och farhågor, 

omformulerar svaren tillbaka till den andra och tar sig tid för samtalet (ibid.). Kommunikation 

som är tydlig och öppen är kanske det viktigaste förtroendeskapande verktyget som finns 

tillgängligt menar Hurley (2011). De frågor en ledare eller medarbetare kan ställa sig för att få 

en insikt i hur kommunikationen fungerar är; har parterna en öppen tvåvägskommunikation? 

Hur ofta kommunicerar de? Är de öppna och tillgängliga för varandra? Delar de med sig av 

information i tid även om det kan påverka de negativt? Är parterna bra på att lyssna och ta in 

andras perspektiv? 
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En annan form av kommunikation som är viktig och skapar tillit är feedback enligt Hurley 

(2011). Feedback från omgivningen är även en förutsättning för att kunna lära och utvecklas. 

Det kräver ett aktivt lyssnande, tillit och respekt för att det ska fungera (Blomqvist & Röding, 

2010). Det förekommer fyra sorters feedback på en arbetsplats enligt Eraut (2006): direkt 

feedback på genomförd handling, informella konversationer utanför arbetet, formella 

situationer där ledare uppmanas att ge feedback till underordnade, samt situationer i det 

dagliga arbetet där ledare värderar medarbetarnas styrkor och svagheter. 

2.3.2 TRANSFORMATIVT LEDARSKAP OCH TILLIT 

Gillespie och Mann (2004) utgår från 4I när de beskriver transformativt ledarskap och gör 

följande kopplingar mellan dessa handlingar och tillit till ledaren: 

 Idealiserad påverkan – genom att kommunicera viktiga värderingar och gemensamt 

syfte påvisar ledaren sin integritet, kompetens och därmed tillförlitlighet. 

 Inspirerande motivation – genom att tryggt kommunicera övertygande och attraktiva 

visioner, och uppnåeliga mål till teamet så motiverar och fokuserar ledaren 

medarbetarna till att jobba mot gemensamma mål. Genom att ha gemensamma mål 

kan medarbetarna förutsäga ledarens beteende och uppleva att ledaren kommer att 

agera på ömsesidigt fördelaktiga sätt och det skapar tillit till ledaren. 

 Individualiserad omtanke – genom att ledaren kommunicerar sin vilja att förstå 

medarbetarnas individuella behov och kapacitet, samt anstränger sig för att hjälpa de 

att utveckla sina styrkor och betjänar deras behov, kan ledaren påvisa att hen 

värdesätter och bryr sig om medarbetarna. Ju mer stödjande ledaren uppfattas vara 

desto djupare tillit skapas till ledaren. 

 Intellektuell stimulans – ledare som uppmuntrar och lär medarbetarna att utmana 

gamla tankesätt och tänka mer kritiskt ur olika perspektiv, coachar och utvecklar i 

huvudsak sina medarbetare. Ledare som agerar för att skapa respekt, stolthet och 

självförtroende i team, kommer medarbetare att lita på. 

2.3.3 COACHANDE LEDARSKAP OCH TILLIT 

En viktig aspekt i det coachande ledarskapet är enligt Gjerde (2012) det arbetsförhållande som 

coach och fokusperson skapar tillsammans, det vill säga relationen mellan coach och fokus-

person är viktig. En bra arbetsrelation är en viktig förutsättning för att lyckas med 

coachningen och den byggs bland annat upp av tillit, ömsesidig respekt och mod (ibid.). Tillit 

skapas genom att i handling visa att man är pålitlig, ärlig och konsekvent. Tillit är ömsesidig 

genom att coachen litar på att fokuspersonen är kreativ och resursstark, samt att fokus-

personen litar på att coachen inte har en dold agenda. Det verkliga syftet är att förverkliga 

dennes potential. Coachen visar respekt mot personen genom att inte agera som expert utan 

intar en mer ödmjuk roll, samtidigt har fokuspersonen respekt för coachen i sin yrkesroll. 

Mod bygger på att våga anta nya utmaningar, våga göra fel eller göra bort sig, både för 

coachen och för fokuspersonen (ibid.). Sammanfattningsvis är coachning en ömsesidig 

process som ställer krav på att båda parter är medvetna och deltar i processen kring 

coachning. 

 

Whitmore (2013) menar att chefens roll är dels att få jobbet gjort och dels att utveckla 

personalen. I verkligheten är det ofta svårt att hitta tid till att arbeta med till exempel 

långsiktig planering, visioner, nya produkter och ibland till och med att hinna med själva 

arbetet. Framför allt är det problem att hinna utveckla sin personal då tidspress och kostnads-

tryck sätter gränser (ibid.). Coachens mål är att skapa medvetenhet, ansvarskänsla och själv-

tillit enligt Whitmore (2013). När ledaren coachar sin personal så börjar medarbetarna 

utvecklas och ta på sig mer ansvar, vilket också bidrar till att medarbetarna blir med själv-
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gående och inte behöver fråga ledaren om allt utan skapar utrymme för egna initiativ. 

Whitmore (2013) menar att genom att använda coachningens principer för att leda blir arbetet 

gjort med högre kvalitet samtidigt som medarbetarna utvecklas. I ett coachande ledarskap 

poängterar även Whitmore (2013) vikten av relationen mellan coachen och den coachade för 

att coachning ska fungera på bästa sätt. Relationen menar han ska präglas av förtroende, 

trygghet och samarbete. Coachning är inte bara en teknik utan ett sätt att leda, tänka, behandla 

och förhålla sig till människor. Det ställer krav på chefen vad gäller empati, integritet och 

neutralitet (ibid.).     

2.3.4 BETYDELSEN AV TILLIT I LEDARSKAP 

Tillit är ett fundamentalt viktigt fenomen i organisationer enligt Burke et al. (2007) och några 

av de effekter som genereras när tillit finns mellan ledare och medarbetare är bättre 

kommunikation, minskad personalomsättning, ökad produktivitet, viljan att följa, samt 

lärande och kunskapsdelning.  

 

Där tillit finns förbättras kommunikationen eftersom både ledare och medarbetare är mer 

villiga att kommunicera öppet och ofta, samtidigt som tilliten växer än mer menar Burke et al. 

(2007). Anledningen är att genom tillit försvinner riskkänslan och individerna vågar dela 

information, kunskap och feedback som annars är förknippat med en risk där individen kan 

känna sig sårbar. När kommunikationskanalerna öppnas upp så leder det till kunskapsdelning 

och att nödvändig information når fram, vilket i sin tur leder till innovation och möjligheter 

att förhindra fel (ibid.). Om tillit däremot saknas kan individer hålla inne med information 

som hindrar flödet av information och som i sin tur kan leda till att kapacitet och produktivitet 

försämras (ibid.). Även författaren Nyhan (2000) beskriver att ökad produktivitet fås genom 

förbättrad problemlösning och det sker genom att skapa en tillitsfull miljö. En sådan miljö är 

öppen, experimenterande och feedback på prestationer möjlig. Det menar Nyhan (2000)  

påverkar kvalitén på gruppens problemlösande och beslutstagande.   

 

Enligt Burke et al. (2007) underlättas lärande om det finns tillit mellan ledare och 

medarbetare. Orsaken menar han är att när medarbetare uppfattar en ledare som kompetent, 

välvillig och med personlig integritet så är de mer benägna att ta till sig ny kunskap och 

feedback från ledaren. Lärande innebär att individ och/eller grupp permanent förändrar 

beteende som resultat av att de i samarbete med andra förvärvar, delar och kombinerar 

kunskap (Burke et al., 2007). Kunskap förvärvas genom att testa antaganden, öppet diskutera 

skillnader, utforma nya rutiner och anpassa strategier när det går fel. För att kunna lära krävs 

det att kunna ta emot och införliva feedback från andra (ibid.).  

 

Vidare så menar Burke et al. (2007) att ledaren genom att agera rättvist kan få medarbetare att 

känna sig trygga och lojala, vilket minskar risken att de slutar. I det här avseendet påverkar 

tillit indirekt omsättningen i organisationen. Medarbetare som har tillit till ledare genom att 

hen uppfattas kapabel, välvillig och har integritet, kommer att vara mer benägna att följa 

ledarens riktlinjer och uppsatta mål (ibid.).  
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3 METOD 
I detta kapitel beskrivs först de metodologiska utgångspunkterna sedan redogörs arbets-

gången för studien under avsnitten studiens design och studiens genomförande. Kapitlet 

avslutas med kvalitetsvärderingar, samt de etiska överväganden som studien antagit. 

3.1 METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Anledningen till att jag valde att göra en undersökning om tillit i ledarskap är att många 

organisationer väljer att organisera sig i team som ska vara självstyrande och frågan som 

uppstår är hur ledarskapet för dessa team fungerar? En viktig aspekt i det sammanhanget är att 

det finns en tillit mellan linjechef och team. En litteratursökning på ämnet tillit i ledarskap 

visade att det finns få studier gjorda, vilket väckte ett intresse att bidra med ny kunskap i 

området. Tillit i den här studien är ett upplevelsebaserat fenomen som skapas mellan två 

individer och är svårt att observera utifrån. Forskningsrapporten författad av Burke et al. 

(2007) visar att det finns tillitsskapande faktorer hos ledare i organisationer och den här 

studien försöker utifrån dessa faktorer förstå vilka förutsättningar det finns mellan ledning och 

medarbetare i en agil teambaserad organisation. 

 

Bryman (2011) beskriver gällande kunskapsteoretiska frågor att epistemologi handlar om hur 

verkligheten kan undersökas och vad som kan anses som vetenskaplig kunskap. Det 

kunskapsteoretiska perspektivet i den här studien är tolkningsinriktat då den strävar efter att 

tolka och förstå linjechefers och medarbetares utsagor i förhållande till deras sociala 

verklighet. När det gäller studiens syn på hur verkligheten är skapad, det vill säga den 

ontologiska ståndpunkten, så är den konstruktionistisk. I Nationalencyklopedin (2004) 

förklaras konstruktionism som en samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten 

eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, det vill säga att de är produkter av 

mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande. Bryman (2011) tillägger att de sociala 

företeelserna befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering och därför uppfattas kunskapen 

som forskaren producerar som något obestämbart. Tillit och ledarskap ses här som fenomen 

som är beroende av människan och hennes interaktion, och därmed socialt konstruerade. 

Enligt Bryman (2011) antar oftast kvalitativa studier den synen och det innebär att 

verkligheten är socialt skapad, där det sociala innebär att människor är medverkande aktörer 

och tillsammans med andra konstruerar sina kunskaper (ibid).  

 

När det gäller metodologiska utgångspunkter är det vanligt att diskutera en studie i termer av 

induktiv respektive deduktiv ansats. En strikt deduktiv ansats syftar enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) att bekräfta eller förkasta på förhand uppställda hypoteser, samt att 

datainsamlingen styrs av tidigare forskning. En induktiv ansats enligt Alvesson och Sköldberg 

(2008) är en mer öppen forskningsstrategi där empirin styr teoribildning i syfte att skapa 

något nytt. Med utgångspunkt i studiens syfte, att utifrån ledningens och medarbetarnas 

uppfattning beskriva förutsättningar för tillit, framstår det som svårt att tillämpa en strikt 

deduktiv ansats. Samtidigt framstår det även svårt att mot bakgrund av den givna tidsramen 

för denna studie tillämpa en induktiv ansats. Bryman (2011) framhåller att det är ovanligt att 

en studie genomförs i absolut enighet med en enda åberopad ansats. Det är mer vanligt att tala 

om ett övervägande deduktivt eller induktivt tema som man inspirerats av men inte helt styrs 

av. Med inspiration av Bryman (2011) har jag därför låtit syfte, teori och empiri växa fram i 

växelverkan med teori från tidigare forskning. 

 

Bryman (2011) framhåller att kvalitativa resultat inbegriper fördjupade studier av ett fenomen 

och avsikten är därför inte att dra slutsatser om kontexter som ligger utanför den studerade 
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situationen. I likhet med det så är inte studiens ambition att generalisera resultatet till att gälla 

andra organisationer, utan avsikten är att skapa en förståelse kring tillit i ledarskap. 

3.2 STUDIENS DESIGN 

Den viktigaste utgångspunkten vid val av forskningsstrategi är att den ska baseras på det 

studerade fenomenets karaktär (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). Studiens syfte är att 

beskriva och analysera linjechefers och medarbetares uppfattningar om förutsättningar för 

tillit mellan ledning och medarbetare i olika agila team. Det innebär att studieobjektet utgörs 

av människors upplevelse, det vill säga deras vardagsverklighet enligt hur de uppfattar den. 

En kvalitativ forskningsansats kan vara lämplig i de fall forskaren vill beskriva upplevelser 

och få djupare förståelse för det studerade fenomenet (Patel & Davidson, 2011). Jag anser att 

en kvalitativ ansats bäst fångar linjechefers och medarbetares subjektiva uppfattningar och 

upplevelser, samt möjliggör att syftet med studien kan uppnås. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att intervjuer i forskningssyfte betraktas som en 

kunskapsproducerande verksamhet och är enligt Bryman (2011) den vanligaste metoden inom 

kvalitativ forskning. Den här typen av forskning är intressant då intervjuerna medför en 

flexibilitet och möjlighet att få fylliga och detaljerade svar (ibid.). Flexibiliteten tar sig uttryck 

genom att man kan göra avvikningar från sina frågor och ställa följdfrågor för att fånga 

respondenternas upplevelser och beskrivningar (Bryman, 2011). I den här studien är det 

viktigt att få en inblick i respondenternas verklighet och upplevelser och därmed få ut en mer 

djupgående information och då passar den kvalitativa intervjuformen bra som metod. 

3.3 STUDIENS GENOMFÖRANDE  

Enligt Brymans (2011) rekommendation påbörjades undersökningen med litteraturgenom-

gång. När syfte och frågeställningar var formulerade övergick studien till att bestämma hur 

den skulle utföras genom att besluta om undersökningsgrupp och teknik för att samla 

information. Sedan vidtog genomförandet, samt bearbetning och analys av empirin (Patel & 

Davidson, 2011). Studien avslutades genom att formulera resultat, diskussion och slutsatser 

som beskrivs i kapitlen fyra och fem. 

3.3.1 LITTERATURGENOMGÅNG 

Jag upplevde att fenomenet tillit var svårt och diffust att definiera för att jag skulle kunna 

ställa frågor om det utan en förberedelse. Risken var att respondenterna inte skulle kunna 

svara på mina frågor. Studien påbörjades därför med att jag skaffade kunskap om problem-

området genom att läsa relevant litteratur (Patel & Davidson, 2011). Sökningen startade med 

att leta efter olika typer av litteratur om tillit och tillit i ledarskap genom att använda sökorden 

”tillit”, ”tillit ledarskap” och ”tillit ledarskap organisation” (både på svenska och engelska) i 

bland annat databaserna Libris, Diva, Swepub. Det gav några få träffar och litteratur som 

beskrev tillit generellt. Genom att söka i Encyclopedia of Leadership där texterna är skrivna 

av företrädare i ämnet hittade jag referenser till olika författare som har skrivit om tillit i 

organisationer och ledarskap. Referenserna ledde till forskningsrapporter i ämnet. Efter att ha 

läst ett 20-tal rapporter om tillit i organisationer kunde jag urskilja några återkommande 

definitioner av interpersonell tillit inom organisationer. Det fanns även en forskningsrapport 

författad av Burke et al. (2007) som innehöll teorier om tillit i ledarskap i organisationer som 

var spännande att hämta inspiration från till studien. 

3.3.2 URVAL OCH UNDERSÖKNINGSGRUPP 

Studien baseras på ett målinriktat urval, vilket enligt Bryman (2011) innebär att man väljer ut 

enheter eller människor utifrån undersökningens syfte på grundval av kriteriet att kunna 
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besvara undersökningens avsikt. Studiens syfte är att förstå linjechefers och medarbetares 

uppfattningar om svårigheter och möjligheter för tillit mellan ledning och medarbetare i olika 

agila team. För att uppnå syftet vänder sig studien till linjechefer och deras medarbetare i en 

teambaserad organisation samt med en agil arbetsmetodik. Anledningen till att välja en 

teambaserad organisation som har en agil arbetsmetodik är att det finns en uttalad strategi i 

metodiken och därmed även i organisationen att teamen ska vara självstyrande. Det innebär 

att ledarskapet behöver ta höjd för att kunna leda de självstyrande teamen och det utgör en 

intressant kontext att studera tillit i. Studiens population består därmed av alla linjechefer och 

deras teammedlemmar i en agil organisation.  

 

Det målinriktade valet resulterade i att jag kontaktade ett företag i Mellansverige som nyligen 

infört en teambaserad organisation och agil arbetsmetodik. Jag har tidigare arbetat på 

företaget men under andra arbets- och organisationsformer. En avdelningschef kontaktades 

via telefon som presenterade idén om studien för sina linjechefer på ett ledningsmöte. Det 

fanns tid och intresse hos två av dessa linjechefer att delta i studien. Ett initialt möte ägde rum 

med dessa linjechefer för att förmedla en bild av vad tanken med studien var och om den 

aktuella problemformuleringen var relevant att studera i deras organisation. Då jag 

tidsmässigt var begränsad till att hinna med sex respondenter var önskemålet att intervjua två 

linjechefer och en medarbetare ur var och ett av deras två team. Linjecheferna valde själva att 

ingå i studien och tog sedan kontakt med möjliga respondenter i teamen. Kontakten med 

avdelningschefen resulterade i ett snöbollsurval, vilket Bryman (2011) beskriver som en 

urvalsprocess där jag initialt tar kontakt med ett mindre antal personer som är relevanta för 

studiens ämne och genom dessa får kontakt med ytterligare respondenter. 

 

Undersökningsgruppen omfattade sex respondenter varav två var linjechefer och fyra var 

medarbetare i linjechefernas agila team. En linjechef hade medarbetare ur två olika team 

medan en hade två medarbetare ur ett team. Respondenterna bestod av 3 kvinnor och 3 män 

med olika lång arbetslivserfarenhet. Linjecheferna var en man och en kvinna. Alla sex 

respondenter hade tidsmässigt lika lång erfarenhet av att arbeta agilt i en teambaserad 

organisation. 

3.3.3 INSAMLING AV EMPIRI 

Då fokus för studien var att fånga linjechefers och medarbetares uppfattning kring tillit i 

ledarskap var det lämpligt att använda kvalitativ intervju som metod. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009), och Patel och Davidson (2011), innebär metoden en möjlighet att komma 

åt och beskriva respondenternas upplevda värld. Efter litteraturgenomgång utformades två 

intervjuguider (se bilaga 1), en intervjuguide utformades till linjechefen och en till 

teammedlemmen. Exakt samma frågor kunde inte ställas till båda parter eftersom frågorna 

handlade om linjechefernas arbetssätt och linjecheferna själva deltog i studien. Utformningen 

av intervjuguiderna gjordes i enlighet med Brymans (2011) rekommendationer. Frågorna 

strukturerades i teman för att lättare kunna svara på studiens frågeställningar, ordningen på 

teman och frågor beaktades så att de kom i en bra följd, ett begripligt språk användes, samt att 

ledande frågor undveks. Intervjuguiderna innehöll förutom bakgrundsfrågor och avslutning, 

fem frågeområden. De öppna frågorna kompletterades med specifika följdfrågor för att få en 

varierande beskrivning enligt Kvale och Brinkmann (2009). Det innebär att intervjuerna var 

av semistrukturerad karaktär, vilket Patel och Davidson (2011) menar är att forskaren 

använder en lista med specifika teman som ska behandlas samtidigt som respondenten har en 

stor frihet att utforma svaren. Metoden medförde en kontroll över att relevanta frågor för 

studiens syfte berördes och hanns med. Trots att frågorna ställdes i den ordning som de stod i 
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guiden fanns det utrymme att ställa följdfrågor som gav möjlighet att få ut mer av respondent-

ernas svar. 

 

Inför de kommande intervjuerna genomfördes en pilotintervju för att testa frågorna till 

linjechefen och göra eventuella ändringar som kunde vara av vikt för studiens kommande 

resultat. En person intervjuades med liknande arbetssituation och erfarenhet som 

respondenterna, var tillgänglig vid tidpunkten, samt villig att ställa upp. En pilotintervju 

medför dels att intervjuaren får tillfälle att öva och bli van vid frågorna, dels möjligheten att 

testa om frågorna kan förstås av respondenten (Bryman, 2011). Efter pilotintervjun gjordes 

några mindre justeringar av frågorna. 

 

Inledningsvis skickades ett mail ut i form av ett missivbrev (se bilaga 3) till alla sex respond-

enter för att presentera mig och forskningsämnet. Genom att svara på mailet accepterade de 

att delta och då bokades tid och plats för genomförandet av intervjuerna. I samband med 

respektive intervjutillfälle informerades respondenterna om de fyra etiska aspekterna 

(Bryman, 2011). De sex intervjuerna genomfördes mellan datumen 2014-02-05 och 2014-02-

07 i den aktuella organisationens lokaler, närmare bestämt i ett konferensrum bredvid 

receptionen i huvudbyggnaden. Det kan antas att det var positivt för respondenterna att 

intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen eftersom den miljön kändes naturlig att samtala om 

det aktuella ämnet och respondenterna kunde känna sig trygga. Respondenterna godkände att 

intervjuerna spelades in på telefonen. Det var inte aktuellt att föra anteckningar då jag utförde 

intervjuerna själv, dessutom finns det en risk enligt Bryman (2011) att anteckningar kan 

avleda koncentrationen från samtalet och därmed kan relevant information och helhetsintryck 

gå till spillo. Det var lättare att fokusera på respondenten och vara uppmärksam på hur 

intervjun fortlöpte genom att spela in den. Intervjuerna med respondenterna tog olika lång tid 

beroende på hur detaljerat och ingående de svarat. De pågick i genomsnitt mellan 1 – 1,5 

timme. 

 

3.3.4 ANALYS OCH BEARBETNING AV DATA 

I studien har jag använt en kvalitativ innehållsanalys där syftet är att få fram kondenserade 

och översiktliga begrepp och kategorier som beskriver det studerade fenomenet (Bryman, 

2011). Tekniken som jag använde i innehållsanalysen liknar det Kvale och Brinkmann (2009) 

kallar för meningskoncentrering och innebär att den som utför studien drar ihop respond-

enternas svar till kortare formuleringar av huvudinnebörden. Analysen genomförs i följande 

fem steg: 1) alla intervjuer läses för att få en känsla för helheten, 2) de naturliga menings-

enheterna fastställs, 3) teman formuleras utifrån meningsenheterna och respondenternas 

uttalanden tematiseras, 4) meningsenheterna analyseras i förhållande till studiens syfte, 5) 

intervjuns centrala teman formuleras i en beskrivande utsaga (ibid.). 

 

Bearbetning av datamaterialet började med att intervjuerna transkriberades omgående och 

arbetet var klart inom två veckor. I det första steget lästes alla intervjuer igenom för att få en 

helhetskänsla för respondenternas uppfattningar om vad tillit är, vilken betydelse det har och 

ledningens arbetssätt. Det som framgick var att åsikterna var rätt så lika hos respondenterna 

om vad tillit innebär och hur linjecheferna arbetar. I steg två fördjupades analysen genom att 

med penna i handen notera i marginalen de meningar och fraser (meningsenheter) som 

innehöll information som var relevant för studiens syfte och frågeställningar. I steg tre 

bearbetades noteringarna vidare för att hitta mönster och kategorier, intervjusvaren jämfördes 

fråga för fråga för att hitta likheter, skillnader och mönster, emellanåt lästes ursprungstexten i 

sin helhet. Detta tillvägagångssätt resulterade i att mönster kunde urskiljas i de olika menings-
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enheterna i de olika svaren och bilda teman där de olika meningsenheterna placerades. De 

teman som hittades var: ”Tillit – en fråga om ärlighet, öppenhet och stöd”, ”Tillit förbättrar 

kommunikationen och viljan att dela information”, ”Tillit möjliggör självstyrande team”, 

”Tillit ökar effektiviteten”, ”Ledningens dubbla roller”, ”Arbetsprocess, arbetsuppgifter och 

mål för teamen”, ”Kompetens, lärande och utveckling”, ”Feedback viktigt men 

problematiskt”, samt ”Kommunikation och information”. I det fjärde steget återknöts 

meningsenheterna och teman till studiens syfte och frågeställningar. I det här skedet hade en 

helhetsbild skapats av respondenternas uppfattningar om förutsättningar för tillit mellan 

ledning och medarbetare. I det avslutande femte steget beskrevs analysen i form av en 

deskriptiv utsaga där rubrikerna utgörs av analysens teman. Det utgör resultatdelen i den här 

studien 

 

Under bearbetning och resultatsammanställning kodades respondenternas citat med IP1 till 

IP6 för att säkerställa att alla respondenter var representerade. Dessa koder har tagits bort i 

den slutgiltiga rapporten för att skydda respondenternas identitet. I respondenternas citat i 

resultatdelen används ibland tre punkter mellan två snedställda streck (/…/) för att 

representera att vissa meningar har utelämnats i respondentens utsaga. I vissa fall anges tre 

punkter i citaten (…) vilket anger en tankepaus i respondentens svar. 

3.4 KVALITETSKRITERIER 

För att hålla en hög kvalitet på det material som samlades in och bearbetades användes 

Brymans (2011) fyra olika kvalitetskriterier till hjälp. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering av objektivitet. Ett trovärdigt resultat innebär att dels säkerställa 

att forskningen följt relevanta regler, dels att respondenterna bekräftar att jag uppfattat deras 

verklighet rätt (ibid.). Studiens trovärdighet styrks genom att jag följt och beskrivit 

forskningsprocessen enligt Patel och Davidson (2011), samt att intervjuerna har spelats in och 

därmed har det inte varit nödvändigt att bekräfta utsagorna med respondenterna. Vad gäller 

överförbarhet menar Bryman (2011) att det är viktigt att forskaren producerar fylliga 

beskrivningar av detaljerna i den unika kontexten, som sedan kan användas av andra för att 

bedöma huruvida resultaten är överförbara till en annan miljö. Jag har haft som mål att ge en 

så detaljerad och tydlig bild som möjligt genom hela rapporten för att gynna överförbarhet, 

vilken finns att tillgå i studien. Det innebär även att pålitligheten stärks, vilket Bryman (2011) 

beskriver som en rik och fullständig beskrivning av studiens alla steg. Möjligheten att styrka 

och konfirmera betyder att jag inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretiska 

kunskaper påverka resultatet (ibid). Jag har varit medveten om och reflekterat över det faktum 

att min tidigare anställning i företaget skulle kunna medföra att mina värderingar och åsikter 

påverkat arbetet med studien. I min roll som intervjuare var det därför viktigt att inta en god 

lyssnande förmåga vid intervjuerna, samt en objektivitet vid bearbetning och analys av 

empirin. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) påpekar även vikten av forskarens roll i kvalitativa under-

sökningar som en avgörande faktor för forskningens kvalitet. De menar att den kvalitativa 

forskaren ska vara ansvarsfull, moralisk och ha kunskap om etiska riktlinjer i samband med 

undersökningen, samt att undersökningsresultatet ska redogöras korrekt. Jag har under arbetet 

med studien varit införstådd och följt dessa rekommendationer. 

3.5 ETISKA ASPEKTER 

I en undersökning är det viktigt att tänka på de etiska riktlinjer som utvecklats av 

Vetenskapsrådet (2011) för att ta hänsyn till individens rättigheter i forskningssammanhang. 
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Arbetet i den här studien har därför genomförts i enlighet med de fyra etiska kraven som 

beskrivs av Bryman (2011) enligt följande: 

 

 Informationskravet uppnåddes genom att informera de tilltänkta respondenterna dels 

via ett missivbrev (se bilaga 3), dels vid intervjutillfället. Vid dessa tillfällen delgavs 

varje respondent information om studiens syfte, vad materialet skulle användas till, 

samt att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande i studien. 

 Samtyckeskravet har säkerställts genom att informera respondenterna om att deras 

medverkan i studien var frivillig och de själva fick bestämma om, hur och på vilka 

villkor de var med i studien. 

 Konfidentialitetskravet har säkerställts genom att uppgifterna kring respondenterna har 

behandlats på ett konfidentiellt sätt så att dessa individer inte har kunnat identifieras. 

Hänsyn har även tagits till att skydda organisationens anonymitet. Transkriberingar 

utfördes så att ingen utomstående kunde avlyssna och allt material förvarades utom 

räckhåll för obehöriga. Ljudinspelningar av intervjuer och insamlat material har 

förstörts efter att studien har avslutats. 

 Nyttjandekravet har bemötts genom att endast författaren har haft tillgång till det 

insamlade materialet och endast använt det till forskningens ändamål.  
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4 RESULTAT 
I följande kapitel redovisas resultatet som bygger på den analys och bearbetning som utförts 

på intervjuerna i studien. Analysen presenteras under rubriker som motsvarar frågeställning-

arna som är hur linjechefer och medarbetare uppfattar tillit som fenomen, vilken betydelse 

tillit har i en agil organisation, samt hur ledningen arbetar i de agila teamen. Under dessa 

rubriker beskrivs de centrala teman som analysen resulterat i och som ger en samlad bild av 

linjechefers och medarbetares uppfattning om tillit i ledarskap.        

4.1 TILLIT - EN FRÅGA OM ÄRLIGHET, ÖPPENHET OCH STÖD 

För att kunna skapa en förståelse kring tillit i ledarskap är det intressant att i ett första steg ta 

reda på hur respondenterna uppfattar tillit. Linjecheferna uttrycker att tillit handlar om att 

individer är ärliga och uppriktiga sinsemellan. När man känner tillit till någon så finns det en 

förväntan om att man kommer att få stöd av den individen. En av dem lyfter också att tillit är 

något som byggs upp med tiden. 
 

”När jag litar på en person så att man inte får en kniv i ryggen. Jag har förtroende för att det som 

personen säger till mig är ärligt och uppriktigt och inte på någon floskelnivå. /…/ Jag valde /…/ en 

person som jag tror kan stötta och som jag kan lita på.” 

 

”Ett team har ju sina klassiska faser ju, och tillit kommer ju med tiden man bygger upp man visar, lär 

känna varandra privat, vad de kan, hur de beter sig och när de berättar, det är ju lättare och lyfta och 

ifrågasätta sina kollegor om något de gjort och säga: -Det funkar inte det här. De måste ha 

missförstått varandra, måste lösa det här… sådant där kanske är jobbigare i början i en relationsfas 

innan man känner varandra, där kan man säga: -Hörru du Hasse, vad har du gjort egentligen här? 

Då kan man skoja om det. Det vet man inte hur någon ska ta i början Så visst absolut tilliten växer 

fram också.” 

 

Medarbetarna beskriver tillit som att det finns en öppenhet mellan individer och att man vågar 

berätta om saker, samtidigt är det viktigt att man tar ansvar och håller det man lovar. 
 
”Tillit är när någon tar ansvar för det de gör. Och är det någonting så vågar de berätta det. Man 

håller inte inne på det. Utan upp med saker direkt till ytan. Om någon ber mig göra det så gör jag det. 

Man kan lita på att jag gör det.” 

 

”Det är väl att man är betrodd att göra sitt arbete och att man på något sätt förväntar sig att i fall jag 

säger till den här personen så blir det gjort för att jag vet att han kommer att göra det på ett bra sätt.” 

 

Sammantaget visar resultatet att respondenterna verkar ha en liknande uppfattning om 

innebörden av tillit. Det är att det finns en förväntan hos en person att den andra personen har 

vissa beteenden och egenskaper. Dessa är att vara ärlig, uppriktig och trovärdig (lever upp till 

det man lovar). Vidare så ska den andra personen vilja ge stöd och visa förståelse. Det finns 

en öppenhet så att man vågar berätta och kan prata om allt. 

4.2 TILLIT ÄR VIKTIGT FÖR DEN AGILA ORGANISATIONEN 

4.2.1 TILLIT FÖRBÄTTRAR KOMMUNIKATIONEN OCH VILJAN ATT DELA INFORMATION 

Linjecheferna berättar att om tillit finns mellan dem och medarbetarna så är kommunikationen 

mycket öppnare och möjligheten att prata om flera olika saker ökar. I de fall tilliten inte finns 

påverkas kommunikationen negativt genom att man vaktar vad man säger, tycker och tänker 

eftersom man tror att det kan resultera i något dåligt. 

 
”… där man ständigt är på sin vakt som jag ser som lite motsatsen att man kanske vaktar vad man 

säger, tycker och tänker för man tror det ska komma något illa ut utav det. /…/ När man tex i ett 

sådant uppföljningsmöte när man sitter tillsammans enskilt om man har en så att säga högt i tak om 
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man har en möjlighet till att diskutera och reflektera, diskutera feedback, om man har ett bra sånt 

klimat då har man bra tillit alltså förtroende för varandra på något sätt. /…/ Det är klart att jag vill ju 

skapa ett klimat där jag vill att mina anställda alltid ska våga komma till mig. /…/ Jag vill skapa en 

känsla av att det är ok att prata med mig om det är något som är tokigt, om ”Kalle” [figurativt namn] 

är dum eller ja… inte bara vad utan även hur-aspekten.” 

 

De intervjuade medarbetarna framför likt linjecheferna att kommunikation och tillit har en 

koppling. Om tilliten finns då blir det lättare att kommunicera och samarbeta, visar resultatet. 

Medarbetarna upplever att när de litar på varandra så vågar de ställa frågar och be om hjälp i 

tid, annars kan det bli att någon sitter med en uppgift alldeles för länge och inte kommer 

vidare bara för att man inte säger att man har ett problem och sitter fast. Vilket givetvis inte 

alls är bra för teamets gemensamma ansvar och fortskridandet i arbetet poängterar respond-

enterna. Medarbetarna uttrycker att om tillit inte finns så syns det på kroppspråket hos berörda 

parter genom att en stelhet visar sig och en annan faktor är att man drar sig undan och inte vill 

prata med den andra personen. Om det istället finns tillit infinner det sig en känsla av 

öppenhet och avslappnad atmosfär som gör att man kan man prata om vad som helst, vilket 

leder till ett bättre samarbete. 
 

”En tillitsfull relation till chefen är öppen. Att man kan prata, ganska lättsamt. Man kan skoja om 

saker vid kaffeautomaten om vad som helst. Det blir inte det här spända i luften. En avslappnad 

atmosfär. Det kan man märka när vissa chefer kommer in på medarbetarnas kroppsspråk som blir 

stelt. Ja man ser på kroppshållningen.” 

 

”Jag känner att X [namn på kollega] vill köra det själv. Antingen så litar X inte på mig, eller så vill X 

inte blanda in mig eller så bara inte tänker på det. Om X skulle vara mer öppen mot mig skulle jag 

känna mer förtroende för X. Så det är inte den första personen jag går till om jag stöter på problem. 

För jag har inte riktigt den kommunikationen med X som gör att jag vill anförtro mig till X. Det finns 

andra som jag hellre föredrar och går till. Det är nog så lite grann att jag känner mig lite förminskad 

i X närhet.” 

 

En av medarbetarna uttrycker att vissa kollegor undanhåller eller vill inte dela med sig av 

information och erfarenhet som är viktig och skulle gagna hela teamet, medan en annan 

respondent förklarar att det inte är roligt att delge andra information om man känner att de 

inte lyssnar. Det framförs att det handlar om att lita på att det finns ett givande och tagande, 

en förväntan att man på något sätt får tillbaka det man ger. 
  

”Det är väl lite sån här… tillit och att man på något sätt man får tillbaka det man ger på något sätt. 

Så att i fall jag hjälper någon så vet jag att jag kommer att få hjälp tillbaka om jag behöver.” 

 

”Jag har upplevt nu, att tanken med det vi har på tavlan är det vi jobbar med, men det klart att det 

finns grejer som inte hamnar där, som man sedan upplever att... jag hade kontakt med de här och de 

här av något av ett skäl. Det kanske man tar upp på då på ett morgonmöte. Då är det någon som 

säger ja men den kontakten har ju jag haft länge… och så säger man jaha... och det visste inte jag om. 

Det kan vara lite så där att man... det kanske inte är tillit och förtroende... men det är ändå lite sådär 

att man kan känna sig lite oviktig och lite bortglömd i vissa sammanhang. Den kommunikationen 

kanske hela teamet borde veta om. Speciellt ensamvargen som gärna har egna lösningar. Jag känner 

att då vi båda är testare... att jag kanske också skulle vara med i den diskussionen. Men så är det 

inte.” 

4.2.2 TILLIT MÖJLIGGÖR SJÄLVSTYRANDE TEAM 

Linjecheferna är tydliga med att tillit är en grundförutsättning för att kunna leda agila team. 

De poängterar att själva arbetssättet och teamorganisationen bygger på att det finns ett 

förtroende för teamen. Arbetsmetodiken innebär enligt linjecheferna att teamen är själv-

styrande och har mandat att styra över sitt eget uppdrag. De estimerar själva vad de ska göra, 

vem som ska göra det och hur lång tid det tar. Om ledaren inte har förtroende för teamet utan 
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går in och detaljstyr teamet och deras arbete då tar linjechefen tillbaka ansvaret från teamet 

och då är de inte självstyrande, enligt en av linjecheferna. 
 

”Om jag ger de friheten att göra jobbet på sitt sätt och inte försöker kontrollera och styra så ökar 

deras engagemang och deras vilja att göra ett bra jobb. Om jag börjar styra och kontroller så kan det 

få en omvänd effekt att de lägger ansvaret på mig igen, att jag ska se till att det blir gjort även om det 

är de som utför jobbet så kommer jag få ta ansvaret.” 

 

”Jag tror eftersom vi strävar mot självstyrande team... man måste kunna backa ifrån att vara för 

mycket i och peta i saker, man måste kunna faktiskt lita på och känna tillit för teamet att de är 

kompetenta att lösa uppgiften och känner man att de inte är det så måste man försöka hitta vad kan 

jag stötta de med för att de ska bli det. ” 

 

En annan aspekt som lyfts fram av en linjechef är att tillit går i båda riktningar och byggs upp 

dels genom att linjechefen litar på teamen och låter teamen styra, dels genom att teamen litar 

på linjechefen och vågar fråga och be om hjälp. 
 
”Jag tror att tilliten är väldigt viktig och jag tror den är en förutsättning för att på sikt skapa mer 

självstyrande, mer väl fungerande team. Det bygger på en tillit från både ledarens sida att man 

faktiskt låter de styra sitt eget arbete och från individernas sida att de kan komma till sin chef och 

faktiskt berätta vad som inte funkar och be om stöd och hjälp.” 

 

Två av medarbetarna nämner att i det nya teamarbetet så finns det nu ett beroende att kunna 

lita på varandra som inte fanns förr. Då kunde man undvika den person man inte hade förtro-

ende för men i den nya teamkonstellationen är det svårt då man är beroende av varandras 

kompetenser och att samarbetet fungerar. Respondenterna framhåller att man måste kunna lita 

på att alla tar ansvar och bidrar, samt vågar lyfta saker i teamet för att deras gemensamma 

arbete ska kunna fortskrida.  
 

”Vi pratar inte så mycket om tillit i teamet egentligen utan det är mer att hur man agerar... jamen jag 

tog den där uppgiften så då gör väl jag den. Så där har vi också på något sätt en tillit till att alla gör 

det de ska så fort de tagit en lapp, en uppgift, så slutar ju alla andra jobba på den också typ för då har 

den här personen ansvaret att göra den på något sätt. Så där har ju du en tillit som vi har i 

vardagen… att man förväntar sig att de gör det de har lovat när de tog sin uppgift.” 

4.2.3 TILLIT ÖKAR EFFEKTIVITETEN 

En av linjecheferna återger att de duktiga och intellektuella medarbetarna inte vill ha någon 

som kontrollerar och styr dem. När de får förtroende från linjechefen upplever hen ett engage-

mang från teamet som resulterar i ett bra samarbete och att de driver på sin uppgift framåt på 

ett bra sätt. Tillit medför enligt linjecheferna ett mycket bättre samarbete och engagemang, 

ökad prestationsförmåga och bra klimat där medarbetare vill och vågar ha en dialog. 
 

”Jag tror att det funkar mycket bättre… samarbete, prestation allting funkar bättre i ett sammanhang 

där man faktiskt känner tillit till varandra. Än där man ständigt är på sin vakt som jag ser som lite 

motsatsen att man kanske vaktar vad man säger, tycker och tänker för man tror det ska komma något 

illa ut utav det.” 

 

”Den reflektion man kan göra är om man ger individerna ger stort utrymme att utforma sin egen 

tillvaro så det som händer är inte att de sätter sig och surfar aftonbladet och fikar hela dagarna utan 

det som händer är att de försöker effektivisera hur de kan göra mer saker och resultat. Det är när 

man styr de och säger att du får inte gå och fika det är då det blir revolt och alla sätter sig och fikar. 

Det är så det funkar. Den typen av individer vi har som är jätteintellektuella och superduktiga på det 

de gör de vill inte ha någon som kontrollerar.” 

 

Den aspekt som medarbetarna lyfter fram angående effektivitet är vad som händer när det inte 

finns tillit, det vill säga när det finns en misstro till den andra parten, och det som inträffar då 
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är egentligen att man går in och granskar vad den andra har gjort. Vilket innebär ett 

dubbelarbete som är ineffektivt. Det framgår inte av resultatet om det här är något som sker i 

teamen eller om det är en generell uppfattning de har angående en arbetssituation där man inte 

litar på varandra. 
 

”Det är snarare om det inte finns tillit. Då är det ganska stort problem. DÅ är det inte roligt. Jobbar 

man med någon man inte känner tillit, man blir väldigt vaksam då. Man dubbelkollar allt, är lite på 

helspänn, man kan inte slappna av.” 

 

”Att man inte litar på att den andra personen gör det på rätt sätt. Det blir lätt att man kontrollerar det 

efteråt att jamen jag vill gärna hinna granska den där koden du skrev för att jag litar inte på att du 

faktiskt gjort den bra.” 

4.3 LEDNINGENS ROLL OCH ARBETE I DEN AGILA ORGANISATIONEN 

4.3.1 LEDNINGENS DUBBLA ROLLER 

Linjecheferna beskriver att ledarskapet för de agila teamen innefattar två olika roller. En roll 

som är mer uppgiftsorienterad och en roll som är mer relationsorienterad. Till den uppgifts-

orienterade rollen hör beskrivningen av produktägarrollen som liknar en projektledarroll och 

är ny för linjecheferna i och med införandet av det agila arbetssättet. Respondenterna beskriv-

er produktägarrollen som mer tekniskt problemlösande och där är linjechefens uppgift bland 

annat att prioritera arbetsuppgifterna och undanröja praktiska hinder, samt sköta koordinering 

med övriga team och beställare av funktionaliteten. Respondenterna nämner att ett hinder kan 

vara att verktyg och processer inte finns tillgängliga eller inte fungerar. Den relationsorient-

erade rollen kallar respondenterna för linjechef och denna roll fokuserar mer på personal-

vårdande aspekter. I linjechefsrollen arbetar linjechefen mer individuellt med personalen 

angående kompetensbreddning, motivation och mål. 
 

”Vi har en kombinerad roll. Vi har både en produktägarroll, alltså den som har backloggen för 

teamet och linjechef för individerna i sektionen. Så en del av mitt jobb är att se till att de vet vad de 

ska göra, i vilken ordning, och den andra delen av mitt jobb är att få de att känna sig motiverade och 

veta vad deras fokusområde för kompetensbreddning är och alltså funkar kommunikationen bra i 

teamet, trivs du på jobbet? Alltså hela tiden så att säga mer den personalvårdande aspekten av att 

vara chef.” 

 

På liknande sätt återger medarbetarna linjechefernas två olika roller. I den ena uppfattas 

linjechefen som beställare av funktionalitet och talar om vad som ska göras, en mer styrande 

och instruerande roll. I den andra är linjechefen personalvårdande, ser till individens utveck-

ling, samt undanröjer hinder. En mer stödjande roll. Flera respondenter framhåller att linje-

cheferna inte detaljstyr teamen utan stödjer de genom att undanröja hinder. Det som de 

poängterar är viktigt när det gäller att leda agila team är att lyssna och förstå människor, 

kunna ge stöd när det uppstår problem, samt att vara delaktig och närvarande för att lättare 

kunna göra rätt bedömningar i olika beslut.  
 

”En ledare för mig ska finnas där när man behöver dem och stötta. Det känns mer att de ska hjälpa 

till o vägleda en och hjälpa en och hitta rättfram och inte säga vart man ska gå någonstans utan 

kunna hjälpa en att själv ställa frågor och sådär. Närvaro är viktigt för mig och så känna personerna, 

tror att det finns många aspekter som kan påverka. Det är ju en del av det. En ledare behöver inte 

kunna allt själv men ska vara väldigt bra på att lyssna och vara där.” 

 

En av respondenterna upplever att de dubbla rollerna försvårar arbetssituationen och gör 

ledarskapet otydligt. 
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”Det är lite diffust. Vi har ju... det som var linjechef förut… nu då. Det är ju delvis den gamla 

projektledarrollen och linjechefsrollen. Det är lite svårt att veta ibland vad X [namn på chefen] är för 

chef. Förut var det så att projektet pushade och linjen höll tillbaks. Nu är det liksom samma person 

som ska säga vad vi ska jobba med och vad som är viktigast samtidigt.” 

 

Linjecheferna framför att den klassiska, styrande och instruerande chefsrollen inte är förenlig 

med det agila arbetssättet som innebär att teamen ska ha ett helhetsansvar. De upplever att det 

viktigaste i det agila ledarskapet är för chefen att kunna ta ett steg tillbaka och sluta detalj-

styra, genom att använda förtroende. Linjechefen ska stödja teamen genom att försöka hjälpa 

till och röja under hinder för dem. En av linjecheferna berättar att hen vill coacha medarbetar-

na och få de att ändra sitt tankesätt, få de att förstå att de själva också kan påverka och för-

bättra sin tillvaro. 
 
”Att våga ta ett steg tillbaka och ha ett stort förtroende för teamet, att lita på att de gör det bästa av 

situationen… men jag vet att en mer klassisk chefsroll som man tänker sig kanske att någon säger att 

ok den här uppgiften ska vara klar jag vill att du rapporterar en gång i veckan och sen så vill jag få 

ett PM när det är färdigt och det ska redovisas så här. Den är mer instruerande och styrande som 

säger egentligen vad är uppgiften, hur ska den göras, när ska den vara klar. Det måste man släppa 

lite grann. För annars så kommer teamet aldrig komma till det läget att känna att de får styra över sin 

vardag. För då är man ju hela tiden där som chef och säger om det stämmer ändå så det är nog det 

jag känner att där måste man acceptera och måste ha ett stort förtroende för teamen. /…/ Det blir en 

kombination av att coacha då eller på något sätt försöka förändra tankarna att vad kan du själv göra 

kontra att komma med någon sorts trygghet. 

 

Vidare så poängterar linjecheferna att deras viktigaste förmåga i arbetet är att visa förtroende 

och lyssna. De nämner även förmågan att kunna vara flexibel och veta när man ska stödja och 

när man ska instruera teamet. Enligt en av respondenterna så behöver linjechefen använda 

tillit för att hitta balansen mellan att stödja och instruera. 
 

”Det jag alltid tycker är viktigt det är att kunna lyssna och känna in en situation. Just få känslan av 

hur funkar det? Jag är ju alltid en chef när jag kommer in i teamet så jag ser inte och får inte höra 

allting utan vissa saker sägs och märks ju bara när jag inte är där men att försöka lägga örat mot 

rälsen tänkte jag säga och lyssna in hur det faktiskt funkar, känns som att det är viktigt att försöka ha 

den förmågan. Sedan så tror jag, eftersom vi strävar mot självstyrande team så måste man kunna 

backa ifrån att vara för mycket i och peta i saker, man måste kunna faktiskt lita på och känna tillit för 

teamet att de är kompetenta att lösa uppgiften och känner man att de inte är det så måste man försöka 

hitta vad kan jag stötta de med för att de ska bli det?” 

 

Det som framförs av linjecheferna som en svårighet i deras dubbla roller är att få tid till den 

relationsinriktade rollen på grund av att det hela tiden är mycket förändringar som avlöser 

varandra. De upplever att förändringarna medför en hög arbetsbelastning som gör att de måste 

fokusera på den uppgiftsorienterade rollen. Linjechefen upplever att arbetet i den relations-

orienterade rollen är väldigt viktigt för medarbetarna genom att till exempel kunna stödja, 

motivera och inspirera dem. 

 
”Tiden gör att det blir mer fokus på att vi ska nå det tekniska målet än hur vi ska ta oss dit. Att jobba 

med teamets utveckling och de mjukare sidorna av hur vi gör saker är lätt att prioritera undan. Jag 

vill ha mitt fokus på att undanröja hinder och se till att teamet funkar bra tillsammans där blir det lätt 

att jag prioriterar ner det trots att det är det jag tycker egentligen är viktigast. Det blir lätt att 

prioritera ner den delen för att ”vadet” har ett så högt tryck. /…/ Lite just nu upplever jag så att vi 

inte hinner riktigt landa, reflektera, göra något bättre utan vi förändrar vi landar lite men vi hinner 

inte reflektera innan vi står inför nästa förändring.” 

 

Medarbetarna uttrycker att linjechefen i den agila verksamheten bör vara flexibel och ha 

förmågan att coacha team och individer genom att ställa frågor och formulera utmaningar. 

Vidare så behöver chefen vara närvarande och delaktig för att kunna ge rätt stöd. Kunskaps-
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mässigt framhåller de att chefen bör ha kunskap om de olika teamrollerna och vad själv-

styrande team innebär. 

 
”De är flexibla, kan hjälpa en och ställa frågor eller hjälpa en att man själv ställer frågorna, man ska 

vara coachad. Det är nog vad jag tycker är viktigast.” 

 

”Jag tror att det är viktigt att cheferna vet vad det innebär, att det agila teamet till viss del kan styra 

mycket själv och sådana saker… mycket… vi fick gå kurs i agil testning t ex. Men cheferna har inte 

gått den kursen, så de vet inte riktigt vad det innebär.” 

 

Enligt medarbetarnas utsagor så utför linjecheferna sitt arbete genom att delegera ansvaret och 

inte detaljstyra. De stöttar och hjälper mest genom att delta på morgonmötena där de delger 

information och ger råd vid olika problem. Det finns en öppenhet och medarbetarna känner att 

linjecheferna är lyhörda och bra på att lyssna. Kunskapsmässigt så har linjecheferna den 

kompetens de behöver. 

 
”X [namn på linjechef] är väldigt insatt i produktutvecklingen överhuvudtaget. /…/ Så X har full 

kompetens att leda oss på den nivå X ska göra.” 

 

”När man har IPM [utvecklingssamtal] med X [namn på linjechef] så kan man ta upp en sak som jag 

tror att X redan har förstått i många fall. Jag tror att X är ganska lyhörd och ser saker.” 

 

Det finns vissa aspekter som medarbetarna beskriver hör ihop med en linjechef som är en 

förebild. Den bild som framställs är inte enhetlig men de olika svaren från respondenterna 

anger vad just de upplever att en chef gör eller har som förmåga, som är förebildande. Det är 

att visa omtanke, vara närvarande, visa en öppenhet och se till att informera medarbetare så 

mycket som möjligt. Det är även viktigt att chefen själv antar utmaningar och visar det, samt 

att chefen är duktig på de mjuka färdigheterna. Till dessa räknas att vara lyhörd och kunna 

fånga upp människor, vara en god lyssnare, ge spontan feedback, samt hjälpa individer på 

traven genom att coacha dem. Två av medarbetarna säger att de ser sin linjechef som förebild 

och två anser inte det. 
 

”Ska X [namn på linjechef] vara en förebild för mig ska X vara bra på de mjuka färdigheterna som 

jag uppskattar. /…/ Jag tycker om det här med att lära mig nya saker och ställa mig utanför min 

bekvämlighetszon. Då vill jag ju ha någon som också gör det. /…/ Mjuka färdigheter, ja det är liksom 

lyhördhet och lyssna på människor, och hjälpa dem på traven, spontan feedback. För det är så jag 

själv vill vara liksom. Då har jag en chef som också är det, så är det lättare för mig att lära mig. Jag 

försöker att se en chef ändå både som en coach men en lärare som jag kan lära sig från, att föra 

vidare kompetens. Hur man kan agera.” 

4.3.2 ARBETSPROCESS, ARBETSUPPGIFTER OCH MÅL FÖR TEAMEN 

Linjecheferna beskriver att de behöver ha en helhetsförståelse för arbetet och inte någon 

detaljkunskap. De behöver förstå hur arbetsprocessen hänger ihop och ställa tydliga krav och 

förväntningar mot teamen angående att förbättra arbetsmetodiken, samt vad och när de lever-

erar. De följer teamens progress, håller ordning på vilket team som gör vad, samt hjälper till 

när teamen får problem eller behöver koordinera sig med andra för att komma framåt. De är 

inte insatta i hur arbetsuppgifterna utförs av teamet eller hur de är fördelade. Det är teamets 

ansvar. Vidare så framhåller linjecheferna att medarbetare tar bra ansvar för arbetsuppgifterna 

men de är lite sämre på att arbeta med själva arbetsprocessen.  
 
”De driver ju sin feature i mål, de lyfter hinder som vi stöter på, på vägen. /…/ Det man möjligen 

skulle önska i större utsträckning att man tar tag i lite mer saker själv istället för att förvänta sig att 

jag lyfter och någon annan får fixa. Lite mer den attityden skulle behövas, men man höjer flaggan för 

att det finns problem och tar ansvar för sina uppgifter. Det är väl mer på ”hur”... där skulle man 

kunna göra ännu mer. Vissa är jätteduktiga dem... jamen det här... och så skriver man i Confluence 
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[internt verktyg för att hantera förbättringar] en sida så här gör man och då sprids det liksom och då 

blir det blir fler som bidrar. Medan andra är mer... det här finns inte, varför fixar ingen det här?” 

 

Medarbetarna uttrycker likväl att chefen behöver vara insatt på en övergripande nivå och 

ansvara för prioriteringen av arbetsuppgifter. Någon större teknisk detaljkunskap är inte nöd-

vändig. När prioriteringen är gjord bestämmer teamet vem som gör vad. Tre av fyra medarb-

etare uppfattar att alla i teamen tar ansvar och är lika delaktiga för arbetsuppgifter och arbets-

processen. En medarbetare poängterar att ansvaret för arbetsprocessen är uppdelat då det är 

vissa som tar mer ansvar. Det beror enligt beskrivningen på hur man är som person, det vill 

säga vad man har för intressen.  
 

”Ansvar för våra arbetsuppgifter tycker jag är jämnt fördelat. Ansvar för arbetssättet, är det vissa 

som tar mer. Men det handlar nog om intresset, viljan att försöka förbättra snarare än att … Vissa är 

ju så att de kan bara sätta sig och tänka ” Nu sitter jag still i båten”… Jag är inte sådan. Vi är ju 

några sådana som driver ganska mycket på just arbetssätt. De andra tar ansvar för respektive uppgift 

i teamet. Lite olika hur man är som person.” 

 

De utmaningar som linjecheferna upplever med att arbeta agilt är att målinriktat jobba med 

kompetensbreddning, samt att få teamen att bli effektiva. Målarbetet med kompetens-

breddning upplevs svårt då det behöver anpassas för att fungera både för individ och för team. 

Vissa team uppfattar att de har svårt för att axla ansvaret fullt ut och de menar att det kan ha 

att göra med teamets mognad, vilket kan resultera i sämre progress eller resultat i arbetet. 
 

”Vi har fortfarande våra utvecklingssamtal på individnivå vi har inte utvecklingssamtal för teamet. 

Just den knytningen hur jag knyter ihop teamets mål och kompetensplaner och sånt till varje individ 

som jag sedan faktiskt har den egentliga diskussionen med. /…/ Det som inte funkar bra är att de inte 

får ur sig så mycket istället det är lite för mycket trivsel gemyt, lite för lite jävlar anamma, om man får 

säga så alltså...Vi ska fixa till det här och bli färdiga i tid. Viljan att faktiskt, när vi jobbar i Scrum 

[agil metod för utveckling av mjukvara], så har vi en sprintplanering där vi kommer överens om så 

här många poäng ska vi ta in och är vi överens om att vi tar in den här mängden jobb och sedan gång 

efter gång så uppnåsinte den här mängden jobb. Jag tror att jag har något att jobba med där att få de 

motiverade och taggade att vilja uppnå, visa omvärlden att vi kan att vi är snabba att vi är duktiga.” 

 

De utmaningar som medarbetarna upplever i det agila teamarbetet är att man tvingas göra nya 

saker hela tiden. När teamet får en uppgift att lösa är det inte alltid som det finns något 

arbetsmoment där man har kompetens, vilket innebär att i en uppgift kan det vara enbart test 

under tre veckor och är man designer så måste man då ta sig an testuppgifter istället. 

Medarbetarna tycker även att det är mycket mer ansvar nu som kan vara svårt att hantera. En 

av dem framför svårigheten med ansvaret och menar att dels är det svårt för teamet att förstå 

allt som ingår i ansvaret för teamet, dels är det lätt att missa saker när det är väldigt många 

saker att ha koll på och rentav en omöjlighet.  
 

”Nackdelarna det är väl att vi får väldigt mycket ansvar till teamen det blir väldigt mycket nedtryckt 

att nu har ju ni alla delarna så nu är ni ansvariga för allt det här. När man förut bara fokuserade på 

sin lilla bit så var världen ganska enkel då behövde man bara fokusera på det och nu helt plötsligt…” 

 

Vad gäller målarbetet så beskriver linjecheferna att arbetet med målen för arbetsuppgifterna 

stöds av den agila arbetsmetoden. Arbetet med de personliga målen stöds av ett verktyg, en 

förväntningsmatris, som man har tagit fram för att matcha och synliggöra individens och 

teamets mål. Ansvaret för de personliga målen ligger nu mer på medarbetaren själv jämfört 

med tidigare och linjechefen stöttar det arbetet via flera återkommande utvecklingssamtal med 

medarbetaren (minst 1 samtal i månaden enligt en linjechef). 
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”Så jag ser inte ett särskilt stort behov att sätta mål för arbetet som sådant eller en teknisk uppgift 

som någon ska utföra. Där har vi egentligen ett hjälpmedel så... i Scrum-metodiken [agil metod för 

utveckling av mjukvara]... däremot har vi jobbat väldigt mycket med mål mer ur det mer personliga 

planet. Vi har arbetat fram en förväntningsmatris i ledningsgruppen för att ge en tydligare bild av vad 

vi förväntar oss av en mjukvaruutvecklare på den här nivån. Hur kommunikativ man ska vara, räcker 

det med att jag jobbar med mig själv och mitt team eller ska jag faktiskt sprida kunskaper utanför mitt 

team. Så vi kommer att försöka knyta in individmålen till förväntningsmatrisen och till den 

kompetensplan vi har för teamet.” 

 

”Tittar man på individmålen så har man ju förändrat den från att det är chefen som skriver målen till 

att det är den anställde som föreslår mål och som vi sen diskuterar kring och kommer fram till årets 

mål. Så där har man ju vridit över ansvaret i högre utsträckning på varje medarbetare egentligen än 

vad det var tidigare.” 

 

Enligt medarbetarna delas målarbetet in i mål för arbetsuppgifterna, mål för teamet och mål 

för individerna. Chefen sätter tillsammans med teamet upp målen för arbetsuppgifterna i 

rollen som produkt ägare, teamet arbetar fram mål för själva teamet och individen ansvarar för 

att själv ta fram sina mål för att sedan tillsammans med chefen arbeta med dessa. Respondent-

erna svarar enhälligt att alla i teamet är lika delaktiga i målarbetet och planeringen av arbets-

uppgifter. 
 

”Vi försöker hålla det ganska jämt fördelat alltså de flesta av de här övningarna gör vi tillsammans 

så det är ju hela teamet som sitter ihop och försöker fundera ut hur stora saker är och hur mycket vi 

kommer hinna göra.” 

 

”Mål för arbetsuppgifterna... det gör vi ju på något sätt tillsammans lite. Vi bestämmer ju på våra 

sprintplaneringar vad ungefär, hur många stories vi tror vi klarar av att göra under de här 

nästkommande veckorna som vi har den här sprinten. Fast chefen är med så hen sitter med och styr 

upp lite. Men så där är vi ju alla delaktiga på något sätt och bestämmer ungefär så här mycket har vi 

klarat av innan och då verkar det troligt att vi klarar av ungefär så här mycket nu och sen så ser hur 

det ligger till med semestrar och så där och försöker planera upp det hela tillsammans.” 

 

”Det gör nog både vi i teamet och chefen. Vi har ju enskilda IPM-samtal [utvecklingssamtal] när man 

har enskilda mål och så i de målen idag kommer ofta teammål. Så att det ligger ju på personen fast 

det blir ju i teamet. /…/ Sedan har vi i teamet satt upp lite hur vi vill jobba och vad vi vill kunna 

komma till för kunskapsnivåer på olika saker. Man ska i teamet då ta en viss roll. Så det ligger ju på 

person, fast det blir ju i teamet. Teamet har egna mål för teamet och så har vi tillsammans med chefen 

mer individuella mål. Som ofta inkluderas då i teamarbetet.” 

 

Under arbetsprocessen säger linjecheferna att de försöker tänka på rättviseaspekter i förhåll-

ande till teamen genom att de tänker på att agera mer mot teamen istället för individerna i 

teamet. Ett exempel som tas upp är när linjechefen har en arbetsuppgift som har kommit 

utifrån så får teammedlemmarna själva bestämma vem som kan ta sig an den nya arbets-

uppgiften. Det finns även en medvetenhet att behandla alla lika genom att ge alla samma ut-

rymme, samt att inte utse en person hela tiden det vill säga att inte hjältemarkera någon. En 

annan faktor som en av respondenterna anser har med rättvisa att göra är användningen av 

förväntningsmatrisen, då den synliggör olika ansvar inom teamet och hur det sedan kopplas 

till lönestrukturen.  

 
”Där försöker vi jobba mer med förväntningsmatrisen istället för att spänna upp faktiskt att den som 

har högre ansvar, även om man sitter i ett team med ett gemensamt mål, så har de individerna ett 

större ansvar... att ta mer ansvar. Att synliggöra så att det inte ska bli en rättvise... varför fick 

”Kalle” så och ”Pelle” så här..” 

 

Det som upplevs som rättvisa i arbetet av samtliga medarbetare är hur fördelningen av arbets-

uppgifter sker. Det är viktigt att det sker på ett rättvist sätt och det kan chefen åstadkomma 
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genom att fråga innan ett beslut tas eller att teamet får uppgiften och tillsammans beslutar om 

fördelningen. Det är viktigt att inte hjältemarkera någon utan att alla blir sedda och får lika 

stort utrymme. Samtliga respondenter upplever att deras chefer agerar rättvist. 
 

”Att man inte alltid får den där tråkiga uppgiften till exempel eftersom jag alltid har gjort den så ska 

jag alltid göra den på något vis då blir det lite orättvist.”   

 

”Jag kan väl känna att en person inte ska ha all uppmärksamhet eller förtroende för vissa uppgifter 

utan man kanske ska dela det på teamet... att du tar ansvar för det här och du tar ansvar för det här. 

För att ansvar är ändå liksom en grej tycker jag som gör att man styrks lite. /.../ Jag tycker ändå på 

något vis att alla i teamet syns och alla blir sedda.” 

4.3.3 KOMPETENS, LÄRANDE OCH UTVECKLING  

Linjecheferna uppfattar att teamen har den kompetens de behöver för att klara arbetet, men 

samtidigt pekar de på att det finns ett behov av kontinuerligt lärande. En av respondenterna 

säger att det måste till en lärande organisation med individer som har en vilja att både dela 

med sig och ta till sig av andras kunskap, samt en vilja att förbättra.  
 

”Ja det gör det. Det är ju ett kontinuerligt behov och av spridning liksom. Det kanske inte är så att 

man behöver gå på kurser utan snarare att vi kanske ska dra ihop en presentation av det här blocket 

istället så kanske fler kan läsa den och ta till sig. Vi försöker ju skapa en lärande organisation så att 

man ska vilja både dela med sig och ta till sig andras kunskap. Och att vilja förbättra.” 

 

Vidare nämner linjecheferna att det nya arbetssättet i agila team innebär att det kontinuerligt 

finns utmanande arbetsuppgifter men att det är lite individberoende hur medarbetarna vill anta 

dessa uppgifter. De upplever att det inte sker på helt eget initiativ utan det behövs 

utvecklingssamtal för att medarbetarna ska komma till insikt och vilja göra val som är 

utmanande. De beskriver att många tycker att det är roligt och utvecklande med nya arbets-

uppgifter men det finns även de som inte riktigt gillar det.  
 

”Väldigt varierande. Vissa vill ha det... så är vi ju som människor... vissa vill ha det som det alltid har 

varit och andra är Yes! Det är klart att vi vill hoppa på något nytt.” 

 

”Jag tror att det måste man vara beredd på, att jag måste göra saker som jag inte är van vid och jag 

måste jobba med att lära andra och själv vara den som lär mig saker. ” 

 

En linjechef säger att hen coachar sina medarbetare till att vara nytänkande och innovativa 

genom att ställa frågor och inte ge lösningar. Linjecheferna beskriver att det även finns stöd 

för reflektion och lärande i själva arbetsmetodiken. När teamet är klart med sin uppgift efter 

tre veckor ska de hålla ett möte som kallas för ”retrospective”. Det innebär att teamet samlas 

och går igenom erfarenheter, reflekterar kring dessa och tar med sig förbättringar inför nästa 

uppgift och treveckorsperiod.  
 
”I Scrum-metodiken [agil metod för utveckling av mjukvara] finns det inbyggt liksom preskriberat i 

processen här ska ni reflektera och försöka förbättra er egen process hela tiden och det bidrar ju 

såklart till att de får fundera på hur kan vi förändra och förbättra vårt arbete. /…/ Om jag identifierar 

ett problem eller ett område som man skulle kunna förändra någonting så vill inte jag komma med 

lösningen eller säga att mitt sätt är det sättet saker och ting ska göras på utan försöker hela tiden att 

få individerna och teamen själva att reflektera och komma fram till hur de skulle kunna förändra eller 

göra saker bättre. ” 

 

Linjecheferna säger vidare att de själva inte har deltagit i någon större utbildningssatsning för 

ledare av agila team och de berättar att de inte anser sig ha något större behov av en sådan 

utbildning.  
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”Nej inte specifikt för agila organisationer... eller har jag det? Vi kör ju lean-boken men den är inte 

specifik för ledare utan den är generellt för alla, alla anställda. Det har varit en del seminarier men 

det har inte varit mycket som har varit specifikt för ledare. /…/ Man får hitta sin ledarstil. /…/ Man 

får förstå att vi försöker skapa självstyrande team så min roll är framför allt att stötta snarare än att 

styra. Så tycker jag inte det är ett så jättestort behov.” 

 

När det gäller medarbetarna upplever de att linjecheferna i stort sett har den kompetens som 

behövs för att leda agila team. De är insatta i produktutvecklingen och har en förståelse för 

deras arbete. En respondent anser att chefen skulle kunna vara mer coachande och det skulle 

innebära att stödja teamet genom att lära teamet att fokusera på rätt saker och göra rätt priorit-

eringar, gärna ”pusha” team och individer mer. 
 
”Det är svårt, tycker vår ledare gör ett bra jobb. X [en av linjecheferna] lägger sig inte i så mycket, 

låter oss göra, fast ibland kan man tycka att ” gå in mer o pusha”, varit mer coachande det kunde X 

vara bättre på... teamet, om det har hinder, hjälpa oss fokusera på det som är prioriterat, det är ju 

lätt. När det kommer saker utifrån vad ska vi prioritera, hjälp oss prioritera, lära oss att prioritera 

bättre, att man inte sitter för länge med saker. Sedan även personligt, jag skulle vilja ha mer 

utmaning, ställa mig ännu mer utanför bekvämlighetszonen.” 

 

Medarbetarna framhåller att teamen har kompletterande kunskaper men då det hela tiden 

kommer in nya saker så finns det ett stort behov att bredda sig och lära. De anser att det finns 

möjlighet att gå externa utbildningar men behovet är snarare att dessa inte räcker till utan man 

måste lära av varandra genom att arbeta. 
 

”Man kan inte kunna allt. Det blir för mycket. Det är nya områden vi jobbar med. Det enda som kan 

lära oss det är tid. Man måste jobba med det för att lära sig. Produktkännedom. Det har utökat 

enormt. Det finns ingen utbildning som kan ge det. Utan det är bara arbeta.” 

 

Medarbetarna ger även uttryck för att det finns utmanande arbetsuppgifter och det upplevs 

olika. Vissa trivs med det och stimuleras av utmaningarna. De beskriver att de tycker om att 

det är mycket nytt hela tiden och att de får ett stort ansvar. Andra känner att det är svårt och 

tungt. Den utmaning som medarbetarna upplever vad gäller kompetens är att det är svårt att 

behålla sin kompetens på djupet då det finns krav på att alla ska kunna göra allt. En annan 

svårighet som framförs av en respondent är att få tid till kompetensutveckling då det finns så 

mycket att göra att den får stå tillbaka. 
 

”I höstas hade vi lite dåligt med tid. Då blev det att kompetensutvecklingen fick stå åt sidan. Vår chef 

sa samtidigt att -Ni ska ju inte göra så, men det är ju jag som prioriterar backloggen, så jag förstår ju 

varför ni prioriterar så.”  

 

”Samtidigt så är det svårt att behålla sin egen kompetens på djupet inom sin egen gren så att säga. 

Att man delvis då förväntas att bredda sig också. Då sitter man några få testare till exempel. Det blir 

inte det här naturliga lärandet som kunde vara när man var en större grupp testare. Man delade med 

sig och hjälpte varan och stöttade. Nu är det teamet som gäller och då finns ju den kunskapen som 

finns där. Det bli svårt på något sätt att ta in mer. Det bli små öar som sitter. Det är inte så mycket 

djup. Det är det jag känner.” 

 

”Ja det får jag eftersom jag känner att vi är i läget att vi inte har något som jag kan göra hela tiden. 

Samtidigt som det är roligt, så är det faktiskt ganska jobbigt med. Jag kommer aldrig att bli 

programmerare.” 

 

”Vi får ganska varierande uppgifter och ganska ofta, vi har bytt område som vi jobbar inom just nu så 

då är allt utmanande. Även om vi håller på med samma uppgifter egentligen bara att vi gör på ett 

annat sätt i koden. Det är positivt tycker jag. /…/ Jag tycker det är lite farligt att bredda sig alltför 

mycket på något sätt så tappar man skärpan också. Jag tycker det är väldigt spännande att gräva mig 

ner i saker så jag kan sitta och dyka ner mig väldigt långt i hur man ska koda något för att det ska bli 
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bra, men det hjälper ju inte vårt team när vi kommer till en teststory och jag sitter och kan jättemycket 

om hur man designar det. Om testaren är sjuk blir det också problem.” 

 

Linjecheferna påpekar vidare att det är ett fåtal, och en och samma individer, som är initiativ-

tagande och kommer med förslag. De uppfattar att det hänger ihop med hur man är som 

person, det vill säga att de medarbetare som är vana och intresserad av att tänka i de banorna 

det är de som kommer med förslag och förbättringar. 
 

”Ja fast inte alla skulle jag vilja säga. Jag tror att alla skulle kunna bidra där men det finns de som 

har... vågar jag koppla det till personlighet eller om... det handlar inte så mycket om roll eller så utan 

det är mer kopplat till hur man är som individ. Det är av hela avdelningens personal så är min egen 

reflektion så kanske det är 10 % som står för 80-90 % av förslagen på förändringar, förbättringar 

alltså, det är ofta samma individer ett par i varje team som är de som kommer med nya idéer och 

förslag på förändringar som är mer… antingen helt enkelt tänker mer i de banorna och man gör det 

oftare och då är det lättare att göra det igen och igen.” 

 

Medarbetarnas uppfattning om hur linjechefen uppmuntrar och stödjer nytänkande och 

innovation är lite tveksam och trevande.  

 
”Lite tycker jag. Vi försökte... vi hade uppe att vi skulle... X [en av linjecheferna] tyckte att vi skulle 

prova en ny metodik istället för att vi hade kommit fram till att vi hade... /…/ Sen valde vi att inte göra 

det för att det var lite skrämmande så vi gick tillbaka till samma metodik.” 

 

”Kanske inte så ofta. Det händer att X [en av linjecheferna] har idéer och förslag.” 

 

En utmaning som linjecheferna beskriver finns i samband med kompetensutveckling är att få 

till en kunskapsspridning mellan teammedlemmar. Linjecheferna uppfattar att vissa med-

arbetare inte vill bredda sig utan är mer intresserade av att vara specialister och då är det svårt 

att hantera det, det vill säga tillåta en viss grad av specialisering samtidigt som man har ett 

krav på att bredda sig.  
 

”Sedan finns det ett väldigt stort behov av att de som är specialiserade börjar sprida sin kunskap till 

fler... Så att det är ju en utmaning, dels att få de som är riktigt duktiga att faktiskt sprida sin 

information med vilja, att få de att faktiskt dra upp andra på banan. Det är en trygghet jag kan det 

här och jag är riktigt duktig på det och blir unik liksom.” 

4.3.4 KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 

Kommunikationen mellan linjechefer och medarbetare fungerar bra berättar linjecheferna. Det 

kännetecknas av att personalen ansluter till frivilliga diskussions- och förbättringsmöten, samt 

om det finns problem så lyfts de upp snabbt till cheferna. De har även täta uppföljningsmöten 

som inte är så strukturerade utan det finns utrymme att prata om allt möjligt. En av linje-

cheferna beskriver sitt sätt att arbeta med kommunikation genom att försöka skapa en dialog 

med medarbetarna. Det sker genom att bjuda in medarbetarna till frivilliga möten för att 

diskutera förbättringar på sektionen och hur de arbetar, fattar beslut och så vidare. 
 

”Men den här gången så valde jag att göra de diskussionsmötena helt frivilliga. Det roliga var att 

mer än halva sektionen kom varje gång och ville vara med och diskutera och reflektera och komma 

med förslag på förbättringar och förändringar. Det bygger, alltså vi var inne på tillit och förtroende, 

på något sätt så för mig betyder det att min personal ser en mening med att vara där och diskutera för 

att de tror att det leder till någonting, annars så skulle de inte vara där. Då hade vi ett antal sådana 

sessioner som ledde fram till att vi tycker att de här områdena det här är något vi kan göra med och 

det kommer göra att det funkar bättre. Det handlar om dels om hur vi kommunicerar beslut, motiverar 

varför och även sådant som är kopplat till teamen varför gör vi det här dokumentet, varför skriver jag 

det här kapitlet vem använder den här informationen. Men också jobba med under året vad som är 

förväntan på individen och vad är förväntan på de olika rollerna i teamet… några exempel. Den 
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diskussionen ledde fram till sådant som mycket handlar om samarbete och hur vi kommunicerar med 

varandra.” 

 

I likhet med linjecheferna ger även medarbetarna uttryck för att kommunikationen mellan 

dem och linjecheferna fungerar bra. De flesta tar upp att kommunikationen sker främst vid 

morgonmötena, att den är öppen och man vågar tala ut. Linjecheferna lyssnar mest vid 

morgonmötena och delger information om vad som händer utanför teamet, berättar en av 

medarbetarna. För övrigt förmedlar respondenterna att det som fungerar bra i teamen överlag 

är kommunikationen. Det finns en bra dialog där man kan diskutera och säga vad man tycker, 

samt att man lyfter problem snabbt och är duktiga på att hjälpa varandra.  

 
”Vårt team är väldigt bra på att prata med varandra. Vi har väldigt hög nivå. Man kan säga vad man 

tycker. Det är väldigt praktiskt. Vi är väl det teamet som gnäller mest kan man säga… det här funkar 

inte o det här funkar inte o det här funkar inte… och det är ok. Alla är lite på samma nivå och vågar 

säga till. Det känns bra. Man kan ha diskussioner utan att någon tar illa vid. ” 
 

Några respondenter poängterar att vissa saker kan förbättras, som att dela med sig av sina 

erfarenheter, ge varandra feedback och inte vänta för länge innan man tar hjälp av andra.  
 

”Det som fungerar mindre bra, det är att dela med sig av erfarenheter. Det tror jag vi skulle kunna bli 

bättre på. Om någon har gjort något bra, då berättar man ju det, men hur det gjordes o hur det löstes, 

det är ju ingen som vet förutom den som har gjort det. Det skulle vi kunna bli bättre på. Sedan är det 

kanske, jaa, hjälpa varandra och ifrågasätta, ge feedback och sådant.” 

 

Informationsmässigt så är det svårt beskriver linjecheferna att hitta en lagom nivå av 

information som passar varje individ. De upplever att de försöker vara transparanta så att de 

inte blir ett filter eller en flaskhals. Den information de mailar ut handlar mycket om lön, 

sektionen och administration. Den viktigaste information för teamen att få är den kring arbets-

rutiner och förändringar i dessa. I det fallet finns det många forum där teamen själva kan och 

ska hitta den information de behöver. Det finns ett specifikt team poängterar de som har till 

uppgift att serva övriga team med frågor och problem kring verktyg, processer och det agila 

arbetssättet. 

 
”Ja absolut förändringar i vårt arbetssätt t.ex. förändringar i vilka team som jobbar med vad och 

sådana saker. Ofta behöver jag inte göra så mycket vi har service-team en grupp personer hos oss 

vars uppdrag är att serva xft’erna [krossfunktionella teamen] med information och hjälpa de med 

problem och arbetssätt. Det är ofta de som pushar information.” 

 

När det gäller information från chefen så berättar medarbetarna att den får de via mail eller på 

morgonmöten. Många anser att informationen de får är tillräcklig och en respondent belyser 

att det är nya tider och man måste vara proaktiv och själv söka nödvändig information.  
 

”Det ju mer vi som team som söker informationen. Nu är det nya tider. Och då är det uttalat så att vi 

ska mer proaktivt söka information som vi behöver. Det kommer inte serverat. Visst information 

kommer, om processer och sådant. Annars ska vi som team aktivt söka informationen vi behöver. Vi 

kan inte förvänta oss att det skall komma uppifrån. Den tiden är förbi. Det har vi fått sagt ganska 

nyligen.” 

 

En annan medarbetare poängterar att det händer väldigt mycket och väldigt fort och upplever 

att chefen inte har tid och inte är på plats för att kunna leverera den information som behövs 

för att de ska kunna göra ett bra arbete. 
 
”Det händer väldigt mycket väldigt fort. Det slutade förra månaden att vi inte visste vilka uppgifter vi 

hade. Chefen var borta på möte i 2 dagar. Det finns brister. Mycket handlar om att X [en av 

linjecheferna] själv inte har informationen. X kanske känner att hen inte vill säga något förrän det är 



32 

 

helt klart. Problemet blir att det går ju ändå rykten. Där finns nog förbättringspotential. Jag tror att 

det är bättre att få för mycket information och själv sålla än att det går rykten. Problemet ligger i att 

X inte har tid och att hen inte är på plats.” 

4.3.5 FEEDBACK VIKTIGT MEN PROBLEMATISKT 

Samtidigt som både linjechefer och medarbetare uttrycker att kommunikationen fungerar 

relativt bra så uttrycker båda parter även att linjechefernas arbete med feedback till med-

arbetarna inte är tillräcklig. Det stöd som team och medarbetare behöver är framför allt 

individuell feedback, uppfattar linjecheferna. Det handlar om både spontan feedback och 

feedback på utvecklingssamtal. Linjecheferna påpekar att de är medvetna om att den spontana 

feedbacken kan vara bättre från deras sida. Den sker till nu största del på de mer kontinuerliga 

utvecklingssamtalen och det årliga bedömnings- och utvecklingssamtalet (IPM). En liten del 

äger rum på morgonmötena. För övrigt beskriver de att medarbetarna behöver stöd kring 

arbetsprocessen och koordinering av arbetsuppgifter utanför teamet. 
 

”Framför allt och det är väl lite synd och det blir framför allt via utvecklingssamtalen som man 

kommer in på feedback mellan mig och individerna.” 

 

”Feedback, feedback, feedback det är väl något som jag är alldeles för dålig på att arbeta med. Där 

tror jag att både de inom teamet och även jag borde spegla varandra lite bättre att man faktiskt ger 

spontan och direkt feedback när man ser saker. Annars så känner jag väl att i mångt och mycket så 

klarar de sig väldigt bra utan mig. Det är ju mer lite diskussioner vart ska jag ta vägen framåt liksom, 

lite funderingar på ska jag sitta i det här i teamet resten av mitt liv tills jag går i pension. Vad vill jag 

och hur kan jag hjälpa de att hitta rätt. Den typen av stöd behövs ju alltid, på individnivå. Sen kan ju 

teamet behöva stöd i att den här processen är väldigt knölig kan vi göra något åt det och då kan jag 

börja dra i förutsättningar för det. Vi skulle komma mycket längre om vi fick hjälp av det här 

verktyget eller den här personen som sitter någon helt annanstans.” 

  

Medarbetarna upplever precis som linjecheferna att feedback är viktigt men inte så vanligt 

förekommande. De säger att direkt uppskattning och spontan feedback från chefen är ovanlig 

i det dagliga arbetet. Det sker mest på de kontinuerliga utvecklingssamtalen och det årliga 

bedömningssamtalet (IPM). Enligt medarbetarnas beskrivning så är det viktigt för tillit att 

kunna ha öppna samtal med varandra och dit räknas feedback och uppskattning. 
 

”Det hade kunnat vara bättre… det här spontana det är det som är dåligt. Återkopplingen eller 

feedbacken om man har löst någonting, bara komma förbi och fråga: Funkar det bättre nu? det 

saknar jag. /…/ Jag tycker det ger en viss relation som stärker att man har just den här närvaron och 

bygger tillit. Det är ju någon form av feedback.” 

4.4 SAMMANFATTNING AV RESULTAT 

Linjechefer och medarbetare i den här studien har en liknande syn på vad tillit är. Båda parter 

uppfattar att tillit till en annan person innebär att den andra ska vara ärlig och trovärdig. 

Vidare så finns det en förväntan om att man kan få stöd och hjälp av den andra personen, samt 

att det finns en öppen kommunikation som gör att man vågar prata om allt. Det innebär att 

tillit uppfattas vara vissa egenskaper och beteenden hos en annan individ. 

 

Tillit uppfattas som viktigt i arbetet av både linjechefer och medarbetare. Tillit medför att 

kommunikation och kunskapsdelning förbättras, det underlättar utvecklingen av självstyrande 

team, samt ökar effektiviteten. 

 

När det gäller ledningens arbete visar resultatet att linjecheferna arbetar med varierande 

aktiviteter i den agila verksamheten. Resultatet visar att genom linjechefernas dubbla roller 

finns det möjlighet för de att arbeta både med de uppgiftsorienterad och relationsorienterade 

uppgifterna. Däremot orsakar ett stort förändringstryck och tidspress ett hinder för den 
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relationsorienterade delen. Vidare så är hantering av arbetsprocesser, arbetsuppgifter och mål-

arbete på individ- och teamnivå viktigt enligt resultatet. Det finns del ett decentraliserat 

arbetssätt i organisationen med befintlig delaktighet i mål och planering, dels finns det vissa 

svårigheter när det gäller medarbetarnas vilja att anta nya utmaningar och förbättra arbets-

processerna. Det finns enligt linjecheferna även en medvetenhet om att det är viktigt att stödja 

medarbetarnas kompetensutveckling och kunskapsdelning, samt utveckla deras vilja att anta 

nya utmanande arbetsuppgifter. Däremot uppfattar medarbetarna vissa svårigheter med dels 

kompetensbreddningen eftersom de förlorar sin specialistkompetens, dels kunskapsdelning 

eftersom alla inte delar med sig av erfarenheter och information. Vidare så uppfattar både 

linjechefer och medarbetare att det finns en god kompetens överlag. Resultatet visar att 

ledningen strävar efter att vara relationsinriktad och försöker använda ett coachande 

förhållningssätt. När det gäller kommunikation och information så finns det dels en 

medvetenhet kring dessa faktorer hos alla respondenter, dels aktiviteter i linjechefernas arbete 

för att förbättra kommunikationen. En tydlig och viktig kommunikationsfaktor som nämns i 

resultatet är behovet av feedback och att det inte fungerar tillräckligt bra i praktiken. 
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5 DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras först undersökningens metod och tillvägagångssätt. Sedan följer 

analys och diskussion utifrån det redovisade resultatet och tidigare presenterade teoretiska 

utgångspunkter. Kapitlet avslutas med slutsatser och förslag till fortsatt forskning. 

5.1 METODDISKUSSION 

Då tillit är ett upplevelsebaserat fenomen och syftet är att beskriva respondenternas upp-

fattningar om fenomenet så anser jag att den kvalitativa forskningsansatsen utgör den bästa 

möjligheten att fånga deras upplevelser och kunna besvara studiens syfte. En kvantitativ 

ansats skulle inte fungera eftersom den riktar sig till andra typer av frågeställningar som har 

att göra med samband och relationer, samt betonar kvantifiering av empirin (Patel & 

Davidson, 2011). 

 

Inspirerad av Bryman (2011) så har arbetsgången växlat mellan induktivt och deduktivt enligt 

metodbeskrivningen. Anledningen till att jag utgick från teori vid utformningen av intervju-

guiden har varit att stärka tillförlitligheten i studiens data och analyser genom att samla in 

relevant data för den aktuella problemställningen. Jag anser att det hade varit svårt att med 

enbart en induktiv ansats att ställa rätt frågor då fenomenet tillit är flerdimensionellt och 

upplevelsebaserat som Mayer et al. (1995) beskriver det. Angående de teoretiska utgångs-

punkterna så anser jag att de valda teorierna stärker studiens tillförlitlighet och gjorde det 

möjligt att besvara studiens syfte. Teoretiskt inspirerades jag av en modell kring tillit i ledar-

skap som beskrivs av Burke et al. (2007), men för att kunna besvara studiens syfte så valde 

jag bort en del aspekter i modellen och fokuserade på den del som handlade om tillits-

skapande faktorer hos ledare. 

 

Genom att använda kvalitativ intervju som metod kunde jag skapa en djupare förståelse för 

ledningens och medarbetarnas uppfattningar om tillit. En styrka med kvalitativ intervju är den 

flexibilitet som följdfrågorna utgör, det vill säga genom att använda en semistrukturerad 

intervjuguide medför det en möjlighet att ställa följdfrågor (Bryman, 2011). En svaghet 

däremot är intervjuareffekten vilket bland annat innebär att respondenterna svarar i enlighet 

med vad de tror är socialt önskvärt, det vill säga att de svarar på ett sätt som är önskvärt av 

intervjuaren enligt deras uppfattning (ibid.). Det kan till exempel bero på att något är känsligt 

eller att man vill försköna intervjuresultatet. Eftersom vissa av frågorna kring tillit och 

ledarnas arbetssätt kunde upplevas som känsliga eller svåra, upplevde jag en viss risk när det 

gällde intervjuareffekten. När jag i efterhand läste igenom utsagorna framgick det ändå 

väldigt tydligt att respondenterna var uppriktiga och ärliga i sina svar. En annan metod som 

skulle kunna vara användbar för studiens syfte är observation som enligt Patel och Davidson 

(2011) gör det möjligt att studera beteenden och skeenden i den stund de inträffar. En fördel 

jämfört med intervjumetoden är att forskaren inte är beroende av om respondenten minns 

saker och kan återberätta dem (ibid.). Det skulle också vara tillämpbart och intressant att göra 

observationer under en längre tid för att observera hur det tillitsskapande arbetet fungerar och 

utvecklas med tiden genom att studera ledningens arbetssätt och medarbetarnas agerande. De 

ovan beskrivna känsliga och/eller svåra frågorna skulle kunna undvikas genom att använda 

observation. Metoden var inte aktuell dels på grund av den korta tidsramen dels för att jag tror 

att jag skulle få svårt att få fånga den djupare förståelsen av medarbetarnas och ledningens 

uppfattningar om tillit.  

 

Jag valde att använda den semistrukturerade intervjumetoden eftersom den ger möjlighet att 

anpassa frågor efter samtalet och ställa följdfrågor vid behov, medan den strukturerade 

innebär en förutbestämd ordning av frågor och inga följdfrågor (Bryman, 2011). Intervju-



35 

 

guidens semistrukturerade utformning var ett bra val eftersom det resulterade i en nyanserad 

beskrivning av respondenternas upplevelser. Utformningen av intervjuguiderna gjordes 

grundligt med återkommande granskning av handledaren eftersom vissa frågor kunde vara 

känsliga att ställa och risken fanns att svar uteblev. En styrka med följdfrågorna var att de 

kunde utnyttjas på ett bra sätt för att kringgå känsliga frågor till respondenterna, samtidigt 

kunde de användas för att förtydliga om respondenterna inte förstod huvudfrågan. För att öka 

studiens kvalitetet utförde jag en pilotintervju där jag fick tillfälle att dels öva på intervju-

situationen, dels göra små justeringar i båda intervjuguiderna eftersom de är rätt så lika. Då 

mina två intervjuguider var snarlika och jag inte kunde hitta någon lämplig kandidat till att 

prova medarbetarguiden ansåg jag det vara tillräckligt att bara testa linjechefsguiden. 

 

Två olika urval gjordes i studien där det första målinriktade urvalet innebar att välja lämplig 

organisation och det andra som var ett snöbollsurval resulterade i studiens undersöknings-

grupp. I snöbollsurvalet finns det en svaghet kring de etiska aspekterna där konfidentialitets-

kravet kan ha brustit något. Anledningen är att urvalsprocessen medförde att anonymiteten 

inte kunde upprätthållas fullt ut då linjechefer och medarbetare kände till varandra. Även sam-

tyckeskravet kan ha brister eftersom medarbetarna har en beroendeställning till linjechefen 

som valde ut de till intervjun. Dessa faktorer skulle kunna ha påverkat studiens resultat och 

tillförlitlighet då linjecheferna utsåg lämpliga medarbetare, samtidigt som de själva deltog 

som respondenter och var ämne för studiens fokus. Jag anser att det urvalet kunde ha gjorts 

bättre i den här studien. Ett bättre sätt hade varit om jag kunde ha valt teammedlemmarna och 

bevarat deras identitet gentemot deras linjechef. Å andra sidan upplevde jag att respondent-

erna vid intervjuerna var avslappnade och gav långa utförliga svar som även kändes upp-

riktiga och ärliga vid min genomläsning av utsagorna. För övrigt tillämpades de etiska aspekt-

erna under hela studiearbetet (Bryman, 2011). 

 

Kvale och Brinkman (2009) beskriver reflexiv objektivitet som att forskaren ska vara objektiv 

och värderingsfri under intervjuerna och analysarbetet för att stärka studiens tillförlitlighet. En 

central aspekt i det här sammanhanget är att diskutera förförståelse som Thurén (2007) menar 

ofta är omedveten och präglar vårt sätt att uppfatta verkligheten. Förförståelse kan medföra att 

forskaren påverkar respondenten med sina egna åsikter och värderingar (ibid.). En svårighet i 

den här studien var den teoretiska förförståelse som litteraturgenomgången gav men vilken 

enligt tidigare resonemang var nödvändig för att kunna uppnå studiens syfte. Vidare så 

utfördes studien i en organisation där jag själv har arbetat under många år men under andra 

arbets- och organisationsformer. Under den tiden arbetade jag inte direkt med någon av de 

intervjuade. Min erfarenhet av företaget innebär även den en förförståelse kring respondent-

ernas arbete som skulle kunna påverka respondenternas utsagor och analysarbetet.  

 

Frågan är då om förförståelsen och min tidigare anställning kan ha format empirin och 

analysen? Min tidigare anställning skulle kunna utgöra en risk genom att respondenterna 

eventuellt känner en beroendeställning till mig och berättar det de tror att jag vill höra. Min 

tolkning är att min tidigare anställning inte påverkade respondenternas utsagor eftersom jag 

upplevde att det fanns en generell samstämmighet i alla respondenters utsagor.  Vidare så är 

det enligt Thurén (2007) knappast möjligt för någon att vara helt saklig, utan åsikter och 

ställningstagande. Vi har alla en egen världsbild med oss in i alla situationer som påverkar vår 

tolkning av det som händer (ibid.). Jag anser att förförståelsen i det här fallet medförde en 

förkunskap som underlättade för mig att ställa följdfrågor, dessutom var jag medveten om min 

roll i studien och var därför noga med att lyssna och inte påverka respondenterna på något sätt 

under intervjun. Min tolkning är även att intervjuerna blev trygga och förtroliga eftersom de 

visste att jag hade arbetat där och kunde deras ”språk”. Under analysarbetet var jag noga med 
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att arbeta med ett öppet sinne och hela tiden återknyta till studiens syfte och frågeställningar 

för att undvika att påverkas av min förförståelse.      

 

Under transkriberingen valde jag att inte ta med skratt, långa pauser och små uttryck som 

”öhh” och ”mm”, vilket Kvale och Brinkmann (2009) anser man kan göra för att spara tid vid 

transkribering och analys. Dessutom tillförde det inte något till studiens forskningsfrågor. 

Vidare så använde jag koder för respondenterna när jag förde in deras citat i resultatet, dessa 

togs sedan bort för att skydda deras identitet. Koderna använde jag för att kontrollera att citat 

från samtliga respondenter finns representerade. Då de inte finns med i slutrapporten kan det 

vara svårt för läsaren att avgöra hur citaten är fördelade. Det kan enligt Kvale och Brinkman 

(2009) försvåra granskningen av resultatets äkthet. Jag var noga med att färdigställa transkrib-

eringarna direkt efter intervjuerna eftersom jag lättare kunde gå tillbaka till intervjuerna i 

minnet och återkalla dem vid behov. Direkt på det gjorde jag även analysen av samma 

anledning. Den direkta och intensiva bearbetningen och analysen medförde att den teoretiska 

förförståelsen hölls borta. Analysmetoden innebar att jag systematiskt koncentrerade och 

kategoriserade empirin enligt beskrivningen i metodavsnittet. Jag är medveten om att det finns 

en risk att jag i den här studien omedvetet kan ha missat något relevant i mitt försök att 

presentera en bild av respondenternas verklighet (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

En kvalitativ studie är svår att replikera menar Bryman (2011) eftersom tillvägagångssätten är 

ostrukturerade och beroende av forskarens kreativa förmåga. För att stärka replikerbarheten i 

den här studien har jag försökt vara så transparent och detaljerad som möjligt. Vad gäller 

generaliserbarhet så har det inte varit ett syfte att producera något sådant resultat, vilket 

kvalitativa studier sällan gör enligt Bryman (2011). 

 

Förutom tillförlighet som har tagits upp ovan så kan studiens kvalitet även diskuteras utifrån 

äkthet (Bryman, 2011). Det handlar bland annat om resultatet förmedlar en rättvis bild (ibid.). 

Om studien hade omfattat ett större antal linjechefer och medarbetare hade äktheten varit 

starkare, men likheten i respondenternas utsagor förmedlar ändå att resultatet ger en delvis 

rättvis bild av tillit i ledarskap. 

5.2 RESULTATDISKUSSION 

Syftet med den här studien är att skapa en förståelse för förutsättningarna (möjligheter och 

hinder) för tillit mellan ledning och medarbetare i agila team. Resultatdiskussionen försöker 

besvara syftet utifrån forskningsfrågorna; vad är tillit och vilken betydelse har tillit relaterat 

till agila team, samt ledningens arbetssätt och de möjligheter och hinder som finns för tillit 

mellan ledning och medarbetare. 

5.2.1 BEGREPPET TILLIT OCH DESS BETYDELSE 

En definition av tillit mellan två personer som ofta används inom forskningen är Mayers et al. 

(1995) som menar att tillit är när en individ är villig att utsätta sig själv för en risk att förlora 

något under förutsättning att den andra parten som man litar på kommer att utföra en handling 

som är viktig, och som den första parten inte kan kontrollera. Resultatet visar att både 

linjechefer och medarbetare har en liknande uppfattning om vad tillit är men deras 

beskrivning är inte riktigt i linje med ovanstående definition. De beskriver att tillit är att det 

finns en förväntan hos den första parten att den andra parten som man litar på har vissa 

önskvärda egenskaper och beteenden. Dessa är att vara ärlig och trovärdig, samt agera 

stödjande och kunna kommunicera öppet. Resultatet visar att tillit i det här fallet är en 

förväntan att den person man litar på har vissa önskvärda egenskaper och beteenden. Vilket 

sammanfaller med Cummings och Bromileys (1999), samt Coveys (2006) definitioner av 
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tillit. De menar på ett liknande sätt att tillit till en person innebär förväntningar att den andra 

personen har egenskaper och beteenden som till exempel pålitlighet och ärlighet. De olika 

definitionerna som finns i teorin och resultatet kan betyda att det är svårt att sätta ord på vad 

tillit egentligen är men att det ändå finns en intuitiv uppfattning hos respondenterna om att 

tillit är, eller skapas genom, vissa beteenden och egenskaper hos den andra personen. En 

annan viktig aspekt som lyfts fram i resultatet är att tillit är något som byggs upp med tiden, 

vilket också stöds av forskningen enligt Mayer et al. (1995). 

 

Vilken betydelse har då tillit i en agil organisation? Sammantaget visar resultatet att tillit är 

viktigt i den agila organisationen genom olika faktorer som presenteras av respondenterna. 

Dessa är att kommunikation och viljan att dela information förbättras, att team och individer 

blir effektivare, samt att tillit möjliggör självstyrande team. Vid en jämförelse av dessa 

faktorer med den beskrivning som Björkholm och Brattberg (2010) gör av den agila arbets-

metodiken så finns det en överensstämmelse med de värdegrunder och principer som 

definierar det agila arbetssättet (ibid.). Till exempel förespråkar den agila metoden 

decentralisering och samarbete för att bli effektivare. Enligt resultatet möjliggörs själv-

styrande team och deras effektivitet genom tillit. En tolkning är att om tillit finns mellan 

individer så underlättas den agila arbetsmetodiken. 

 

Självstyrande team är ett grundkoncept i teambaserade organisationer enligt Ellström och 

Kock (2009). För att team ska kunna agera självständigt behöver ledaren visa förtroende för 

teamen (ibid.). Vilket stämmer överens med resultatet i den här studien, det vill säga att tillit 

är en förutsättning för ledaren då hen måste kunna ta ett steg bakåt och låta teamen ta större 

ansvar. Resultatet visar även att tilliten mellan medarbetare i teamen är viktig då det nu finns 

ett mycket starkt beroende till varandra bland annat på grund av att de har kompletterande 

kompetenser och ett stort gemensamt ansvar för arbetsuppgiften. Det framgår även enligt 

linjecheferna att tilliten är tvåvägs och skapas genom att individerna både ger och får tillit. En 

parallell kan dras till det Burke et al. (2007) lyfter fram när de säger att tillit är viktigt för 

viljan att följa och menar att medarbetare som har tillit till ledaren är mer benägna att följa 

ledarens riktlinjer och uppsatta mål.  

 

Resultatet visar att de självstyrande teamen ska ha kompletterande kompetenser och kunna ta 

ett större ansvar för helheten. För att ledaren ska kunna leda och stödja teamen i dessa 

områden, samt att hjälpa medarbetarna inom teamen skapa ett effektivt samarbete, är 

kommunikation och viljan att dela med sig av information av yttersta betydelse menar 

respondenterna. Resultatet visar att genom tillit förbättras dessa två faktorer och det stöds 

även av Burke et al. (2007). De menar att genom tillit främjas kunskapsdelning eftersom 

kommunikationskanalerna öppnas upp så att nödvändig information når fram. Nyhan (2000) 

beskriver också den tillitsfulla miljön som kommunikativ då den är öppen, experimenterande 

och feedback till varandra är möjlig. 

 

En anledning till att man inför ett agilt arbetssätt är att man vill effektivisera, det vill säga 

fokusera på och prioritera att utveckla rätt saker och i rätt tid enligt Björkholm och Brattberg 

(2010). Studiens resultat visar att tillit ökar effektiviteten genom att samarbetet och engage-

manget för arbetet förbättras avsevärt, vilket ökar prestationsförmågan. Tillit ökar också 

effektiviteten genom att man sparar på dubbelarbete eftersom behovet att gå runt och 

kontrollera varandras arbete inte finns i en tillitsfull arbetsmiljö. Det stämmer överens med 

den koppling Nyhan (2000) gör mellan tillit och produktivitet, nämligen att tillit förbättrar 

problemlösningen i teamen genom bra samarbete, engagemang och kommunikation.  
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Sammanfattningsvis kan man i resultatet hitta faktorer som kan kopplas till olika betydelser 

av tillit enligt teorin. Dessa är kommunikation och information, möjliggörande av själv-

styrande team samt en ökad effektivit. Intressant är att de områden som tillit verkar förbättra 

är även de områden som är viktiga att få att fungera när man leder agila team. Viktigt att 

poängtera är ändå att i undersökningen är det bara en respondent som medvetet uttrycker 

betydelsen av tillit och kan beskriva hur hen använder det i sitt arbete. Övriga respondenter 

anar eller känner att tillit är viktigt men har svårt att sätta ord på vilket sätt. Frågan är vad det 

skulle innebära för medarbetare, ledare och organisation om fler vore medvetna om vad tillit 

är, hur det skapas och vilken betydelse det har? 

5.2.2 LEDNINGENS ROLL OCH ARBETE - MÖJLIGHETER FÖR TILLIT 

Både linjechefers och medarbetares beskrivningar av linjechefens dubbla roller är sam-

stämmig och kan tolkas som en uppgiftsorienterad och en relationsorienterad roll. Den 

uppgiftsorienterade är enligt resultatet den som är tekniskt problemlösande och koordiner-

ande, medan den relationsorienterade är personalvårdande och innebär individuellt arbete med 

medarbetarnas kompetensbreddning, mål och motivation. Medarbetarna lägger även till att 

den uppgiftsorienterande är mer styrande och instruerande, medan den andra är mer 

stödjande. Den här uppdelningen kan jämföras med den Jönsson och Strannegård (2009) och 

Gustavsson et al. (2008) beskriver som chefskap och ledarskap. Chefens beteende framställs 

som att chefen styr, bestämmer och skapar ordning, medan ledaren coachar, stöttar och väg-

leder medarbetare (Gustavsson et al., 2008). De tilldelas även olika egenskaper där chefen 

administrerar, upprätthåller, konrollerar, påbörjar, samt frågar hur och när (Jönsson & 

Strannegård, 2009). Ledaren å andra sidan nyskapar, utvecklar, inspirerar, uppfinner, samt 

frågar vad och varför (ibid.). Enligt Yukl (2012) så behövs båda rollerna hos en och samma 

person om verksamheten är stor och dynamisk, vilket den är i det här fallet enligt min 

tolkning. Enligt resultatet så innehar linjecheferna dessa två olika roller och enligt teorin är 

det bra om de kan hantera båda rollerna. Frågan är då vad det innebär för tilliten i den agila 

verksamheten att de två rollerna finns och att linjecheferna kan uppfylla båda? 

 

I ett tillitsperspektiv är det viktigt enligt teorin att linjechefen är bra på båda rollerna eftersom 

Burke et al. (2007) menar att tillit till en ledare skapas när ledaren upplevs ha en god förmåga, 

är välvillig och har personlig integritet. Ledarens förmåga och effektivitet innebär bland annat 

att kunna sätta upp mål, arbetsuppgifter, allokera resurser, samt se till att teamen har 

kompetens att lösa uppgiften. Välvilja visar ledaren genom att skapa bra relationer med med-

arbetarna, visa omtanke och stötta, coacha, motivera och så vidare (ibid.). En tolkning är att 

de dubbla rollerna och arbetet som linjecheferna gör i dessa olika roller behövs lika mycket 

för att medarbetare ska känna tillit till ledarskapet enligt teorin. Linjecheferna skulle med 

andra ord behöva vara effektiva och duktiga i både sitt chefskap och ledarskap för att tillit ska 

utvecklas om man jämför med Burkes et al. (2007) forskning. 

 

I en teambaserad organisation är det viktigt med ett inspirerande och motiverande ledarskap 

som bland annat skapas genom att vara en förebild (Yukl, 2012; Ellström & Kock, 2009). Hur 

chefen agerar som förebild är även en tillitsskapande faktor enligt Burke et al. (2007). Med-

arbetarna säger i resultatet att linjechefen som förebild bör vara duktig på de mjuka 

aspekterna som till exempel att visa omtanke och öppenhet, vara närvarande och lyhörd, samt 

hjälpa folk på traven genom att coacha. Är då linjecheferna förebilder enligt medarbetarna? 

Resultatet visar att två av dem anser det och två uppfattar inte linjechefen som förebild, vilket 

jag tolkar innebär en förbättringsmöjlighet för att skapa tillit i den studerade organisationen. 

Tillit kan skapas genom att chefen medvetet agerar som en förebild i sitt ledarskap och det 

menar Yukl (2012) är ett ledarbeteende i det transformativa ledarskapet. Det innebär att man 
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arbetar med idealiserad påverkan och som förebild ger prov på mod och engagemang, samt 

gör uppoffringar för att gynna medarbetare (ibid.). Gillespie och Mann (2004) tillägger att 

idealiserad påverkan innebär att ledaren bör kommunicera viktiga värderingar och 

gemensamma mål för att konstatera tillförlitlighet. Intressant att notera är att medarbetarna ger 

en varierande och annorlunda beskrivning av linjechefen som förebild jämfört med teorin. 

Medarbetarna nämner faktorer som att vara duktig på de mjuka färdigheterna, se till att 

informera medarbetare, samt själv anta utmaningar och visa det. En tolkning, utifrån hur 

respondenterna har svarat, är att själva frågan kan ha varit svår att svara på eftersom de flesta 

inte verkar ha funderat i banor kring hur en linjechef som förebild ska vara. Frågan som 

kvarstår är hur kan en linjechef i den här organisationen agera för att vara en förebild? 

 

I ett tillitsperspektiv är det viktigt menar Burke et al. (2007) att ledaren har förmåga att sätta 

upp mål och uppgifter som är utmanande, samt se till att medarbetarna har rätt förutsättningar 

att jobba med dessa. Till förutsättningarna hör bland annat att det finns en tydlig arbets-

struktur, tillräckligt med resurser, öppen kommunikation och nödvändig information till-

gänglig (ibid.). Enligt resultatet har både linjechefer och medarbetare en gemensam bild om 

hur målarbetet, ansvaret för arbetsuppgifter och arbetsprocesser ska hanteras. Det framgår att 

linjechefernas roll är att göra en prioritering bland funktionalitetsuppgifterna och tillsammans 

med teamet sätta upp mål för när det ska vara klart och hur det bedöms vara klart. Teamet ska 

sedan ta vid och ansvara för hur medlemmarna på bästa sätt genomför uppgiften, samt själva 

förbättra arbetsprocesser när det behövs. Parallellt ska linjechefer och medarbetare arbeta med 

individuella mål, som även ska anpassas till teamets mål. Linjecheferna beskriver också hur 

viktig kommunikationen är i deras arbete. Linjechefernas arbete inom det här området stöds 

till stor del av den agila arbetsmetodiken enligt resultatet.  

 

Min tolkning är att beskrivningen av linjechefernas arbetssätt innehåller många av de aspekter 

som Burke et al. (2007) nämner är viktiga för tillit genom att ledare visar på förmåga och 

kompetens. Linjecheferna kan med andra ord tolkas ha en bra förmåga och kompetens i den 

här organisationen eftersom de arbetar i enlighet med det Burke et al. (2007) beskriver, 

nämligen att det är viktigt för tillit att ledaren kan hantera arbetsstruktur, resurser, team-

sammansättning och kommunikation. Sammanfattningsvis är tolkningen att den agila arbets-

metodiken stödjer linjechefernas sätt att arbeta med mål, uppgifter, resurser och kommunik-

ation. Det i sin tur kan skapa tillit till ledaren genom att de upplever hens förmåga och 

kompetens (ibid.). Å andra sidan menar Hurley (2011) att tilliten kommer först när ledare med 

tiden skapar en meritlista som visar på deras kompetens och förmåga. Det kan vara bra att 

vara medveten om vid tolkning av resultatet eftersom den här studien inte har inkluderat tids-

aspekten när det gäller undersökningen av tillit. 

 

Resultatet visar att i praktiken åstadkommer linjecheferna ett arbete som är decentraliserat och 

de får medarbetarna delaktiga. Vidare så beskriver medarbetarna att det finns utmanande 

arbetsuppgifter som upplevs motiverande av vissa medarbetare men inte av alla. De beskriver 

även att det kontinuerliga arbetet med att vidareutveckla arbetsprocessen finns som ett krav 

från linjecheferna och att det fördelas jämnt mellan teammedlemmarna och alla bidrar. 

Möjlighet till kompetensutveckling finns på flera olika sätt. Det framgår också att själva 

arbetsmetodiken ger stöd för lärande och utveckling av medarbetarna. Dels genom 

kompetensbreddning då medarbetarna måste ta olika roller eftersom teamet har ett helhets-

ansvar, dels genom återkommande reflektioner i arbetsprocessen för att lära av erfarenheter. 

Däremot så vill medarbetarna ha mer stöd av linjecheferna när det gäller nytänkande, 

innovation och utmaningar.  

 



40 

 

Vidare så stödjer linjecheferna medarbetarna i deras individuella målarbete under utvecklings-

samtalen. De täta utvecklingssamtalen upplevs som positiva, där följs målen upp och med-

arbetarna får feedback från linjechefen. När det gäller kommunikation så upplevs den vara 

öppen och fungera bra. Utöver det så arbetar en av linjecheferna aktivt med skapa en bra 

dialog med medarbetarna. Enligt Burke et al. (2007) skapas tillit om ledaren kan sätta upp mål 

och uppgifter som är utmanande, tydliga och konsekventa för medarbetarna. När medarbetare 

får utmaningar i sitt arbete genererar det fokus i arbetet samt motivation eftersom de upplever 

att det de gör värderas högt, målen gör att medarbetare utvecklas och är delaktiga. Min åsikt 

är att även linjechefernas praktiska arbete kan utgöra en möjlighet för tillit eftersom resultatet 

visar att de har förmågan att hantera arbetsuppgifter, målarbete, kommunikation och utveckl-

ing av medarbetarna. 

 

I en teamorganisation menar Ellström och Kock (2009) är det viktigt att använda ett ledarskap 

för lärande och utveckling för att främja förmågan att lösa problem, reflektera och se alter-

nativa lösningar. Resultatet verkar stödja detta resonemang genom att förmedla att den agila 

arbetsmetodiken och linjecheferna ställer krav på medarbetarna att kontinuerligt reflektera, 

förbättra och utveckla både arbetsprocesserna och sig själva. Även om resultatet visar att 

teamen har den kompetens de behöver så anser linjecheferna att arbetet kräver ett kontinuer-

ligt lärande och en vilja att förbättra. Vilket indikerar att medarbetarnas vilja att utvecklas är 

viktig för arbetet och att linjecheferna är medvetna om det. Både linjechefer och medarbetare 

framhåller att ett sätt för ledarna att stödja medarbetarna i deras lärande och utveckling är att 

coacha dem. På ett likande sätt menar Burke et al. (2007) och Gillespie och Mann (2004) att 

ledaren kan uppnå en stödjande och utvecklande miljö genom att använda sig av ett 

coachande eller transformativt ledarbeteende. Samtidigt är en sådan miljö en tillitsskapande 

faktor då det visar på ledarens välvilja (ibid.).  

 

Det transformativa ledarskapet fokuserar på att förändra och utveckla medarbetare genom att 

kommunicera viktiga värderingar, samt gemensamt syfte och mål (ibid.). Vidare ska ledaren 

förstå medarbetarnas individuella behov och kapacitet, hjälpa de utveckla sina styrkor, samt 

visa att de värdesätter medarbetaren. De beskriver även att ledaren ska uppmuntra till 

kreativitet, stolthet och självförtroende i arbetet (ibid.). Det coachande ledarbeteendet enligt 

Whitmore (2013) ska skapa medvetenhet, ansvarskänsla och självtillit hos medarbetaren. 

Ledaren skapar tillsammans med medarbetaren en bra relation, visar ömsesidig respekt, är 

ärlig och konsekvent, samt använder coachningens principer (Gjerde, 2012). En tolkning 

utifrån detta resonemang är att respondenterna har en medvetenhet kring lärande och 

utveckling genom coachning och det skulle kunna utgöra en möjlighet för linjechefer att 

skapa tillit. 

 

En av linjecheferna beskriver att i praktiken agerar hen coachande genom att ställa frågor och 

inte servera lösningar, samt utmanar medarbetarna till att vara nytänkande och innovativa. 

Vilket sammanfaller med Gjerdes (2012) beskrivning av coachande ledarstil som innebär att 

använda aktivt lyssnade och kraftfulla frågor i syfte att bidra till att medarbetarna själva finner 

bra svar, upplever självbestämmande och bemästring. Linjecheferna beskriver även hur 

viktigt deras relationsorienterade arbete är och de anser att de har ett öppet klimat med bra 

relation till medarbetarna. De är även lyhörda, lyssnar bra och arbetar med kommunikation 

och delaktighet. Det kan tolkas som ett sätt att arbeta med relationerna. Även Gjerde (2012) 

och Whitmore (2013) beskriver hur viktig relationen är mellan ledare och medarbetare för att 

skapa tillit och underlätta coachning.  
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Jämfört med den tidigare beskrivningen av det coachande och transformativa ledarbeteendet 

enligt Burke et al. (2007) och Gillespie och Mann (2004) så verkar linjecheferna delvis arbeta 

med det coachande och/eller transformativa ledarbeteendet, men det är svårt att avgöra i 

vilken utsträckning. Coachning är en tillitsskapande faktor enligt Burke et al. (2007) och 

eftersom den praktiseras delvis av linjecheferna så kan den utgöra en möjlighet för tillit i 

linjechefernas arbete. 

 

En annan tillitsaspekt är uppfattningen om ledarens personliga integritet vilken skapas genom 

att ledaren agerar konsistent under en längre tid och ledarens agerande stämmer överens med 

det hen säger. Vidare ska ledaren agera rättvist, moraliskt och ärligt (Burke et al., 2007; Yukl, 

2012). I den här studien visar resultatet att både ledning och medarbetare är medvetna om 

rättviseaspekten i arbetet. De har en liknande uppfattning och det är att arbetsuppgifter 

fördelas rättvist, medarbetarna lägger till att det är bra om ledaren frågar innan beslut tas. När 

det gäller tillit utifrån ledarens integritet anser Thomas et al. (2009) att kvalitativ information 

är viktig i kommunikationen mellan ledare och medarbetare eftersom det skapar tillit. Det 

innebär att informationen ska komma i tid, vara korrekt och användbar. Motsatsen leder till att 

medarbetarna blir på sin vakt och misstänksamma (ibid.). Resultatet visar på en skillnad i 

uppfattning om hur informationen fungerar. Linjecheferna beskriver att det är generellt svårt 

att hitta rätt nivå av information till varje individ, samtidigt finns det ett flertal olika forum för 

informationsspridning som medarbetaren ska söka upp vid behov. Medarbetarna uttrycker att 

de får den information de behöver av linjecheferna, förutom en respondent som inte är nöjd. 

Dessutom beskriver några att det är nya tider och att man själv måste vara proaktiv och leta 

information. Linjechefernas arbete med information kan tolkas vara både en möjlighet och ett 

hinder för tillit, medan arbetet med att agera rättvist kan enligt min åsikt utgöra en möjlighet. 

 

Enligt Hurley (2011) är kommunikation som är öppen och tydlig det viktigaste tillitsskapande 

verktyget som finns tillgängligt. Det är genom kommunikationen i ledarens agerande som 

ledaren bygger tillitsfulla relationer med medarbetare. Resultatet visar att både linjechefer och 

medarbetare upplever att kommunikationen fungerar bra överlag. En av linjecheferna arbetar 

medvetet med att förbättra dialogen med sina medarbetare. Ytterligare ett sätt att skapa tillit 

och även lärande och utveckling är att använda feedback menar Blomqvist och Röding 

(2010). Feedback är den viktigaste delen av kommunikationsaspekten poängterar alla 

respondenter och den används till största del på utvecklingssamtal. Det finns en medvetenhet 

att kommunikation är viktigt och speciellt feedback, vilket kan utgöra en möjlighet för tillit. I 

praktiken upplevs kommunikationen fungera bra och kan tolkas utgöra en möjlighet, medan 

feedback inte fungerar fullt ut enligt resultatet och sannolikt utgör både en möjlighet och ett 

hinder för tillit. 

5.2.3 LEDNINGENS ROLL OCH ARBETE - HINDER FÖR TILLIT  

Ett problem med ledningens dubbla roller enligt resultatet är att rollerna upplevs otydliga och 

kan leda till misstro om man inte förstår hur ledarskapet ska fungera. Anledningen till 

otydligheten är att det är samma person (linjechefen) som både ska ställa krav på 

medarbetarna och värna om dem när till exempel arbetsbelastningen blir för stor. Det blir 

svårt för medarbetaren att framföra om något upplevs svårt i arbetet till linjechefen, samtidigt 

som linjechefen ställer kraven, som ett exempel. Vidare så framgår det i resultatet att 

linjecheferna säger att de har ont om tid och inte har utrymme för att arbeta med de ”mjuka” 

aspekterna i ledarskapet. Vilket stämmer överens med Whitmores (2013) beskrivning att det 

framför allt är svårt att hinna utveckla sin personal då tidspress och kostnadstryck sätter 

gränser. Samtidigt poängterar alla respondenter att den relationsorienterade eller ”mjuka” 

delen av ledarskapet är den som är viktigast. På ett liknande sätt instämmer medarbetarna att 
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de saknar en mer coachande chef som kan hjälpa de med motivation och utmaningar i arbetet. 

Resultatet tyder på att linjecheferna inte har tid eller möjlighet för att utveckla och upp-

rätthålla den relationsorienterade rollen. Enligt tidigare resonemang så behövs både den 

relations- och uppgiftsorienterade rollen hos en ledare för att främja tillit genom ledarens 

kompetens och välvilja (Burke et al., 2007; Yukl, 2012). För att skapa tillit är det därmed 

viktigt för ledare och medarbetare att förstå och tydliggöra de båda rollernas betydelse, samt 

skapa möjligheter att utöva mer av den relationsorienterade rollen. I det här perspektivet 

tolkar jag att de dubbla rollerna och tidsbristen kan utgöra ett hinder i linjechefernas 

tillitsskapande arbete. 

 

Under föregående avsnitt om möjligheter för tillit diskuterades ledaren som förebild som 

tillitsskapande faktor. Resultatet visar att två medarbetare inte uppfattar linjechefen som 

förebild. Det tyder på att linjechefernas agerande som förebilder inte är helt på plats och kan 

betraktas som ett hinder alternativt en förbättringsmöjlighet. Frågan är hur en linjechef i den 

här organisationen kan agera för att vara en förebild? En av medarbetarna som inte ser 

linjechefen som förebild uttrycker att linjechefen själv ska föregå med gott exempel och anta 

nya utmaningar för att inspirera hen. Det stämmer med det Yukl (2012) menar, för att skapa 

tillit som förebild behöver ledaren ge prov på mod och engagemang, samt gör uppoffringar 

för att stödja medarbetare. Det väcker i sin tur starka känslor hos medarbetarna och identi-

fikation med ledaren (ibid.). Gillespie och Mann (2004) tillägger att ledaren bör kommunicera 

viktiga värderingar och gemensamma mål för att skapa tillit som förebild.  

 

Enligt Hurley (2011) och Blomqvist och Röding (2010) är feedback en form av kommunika-

tion som skapar tillit och kräver tillit, aktivt lyssnande och respekt för att fungera. Feedback är 

dessutom en förutsättning för att kunna lära och utvecklas (Hurley, 2011). Resultatet visar att 

både linjechefer och medarbetare är av åsikten att feedback till medarbetarna är bristfällig 

eftersom de saknar spontan feedback och även direkt uppskattning. Feedback utövas av linje-

cheferna mest på utvecklingssamtal och det årliga bedömningssamtalet, någon gång ibland på 

morgonmöten. Enligt Eurat (2006) finns det fyra sorters feedback på en arbetsplats: direkt 

feedback på genomförd handling, informella konversationer utanför arbetet, formella 

situationer där ledare uppmanas att ge feedback till underordnad, samt situationer i det dagliga 

arbetet där ledare värderar medarbetarnas styrkor och svagheter. Enligt teorin innebär det att 

linjecheferna till största del endast arbetar med en typ av feedback, den formella. Det framgår 

inte av resultatet hur respondenterna definierar feedback och om linjecheferna har kunskap 

om feedbackteknik eller inte. Det som framgår är att de många förändringar som konstant sker 

i organisationen skapar ett högt tryck med stort resultatfokus. Det medför en hög arbets-

belastning för linjecheferna som får lite tid över åt de relationsorienterade och mjuka aspekt-

erna i ledarskapet, vilket är viktigt i det tillitsskapande arbetet enligt tidigare resonemang. Till 

de mjuka aspekterna hör förmågan att kommunicera och ge feedback som är det viktigaste 

verktyget för att skapa tillit enligt Hurley (2011). Då medvetenheten kring feedback finns så 

kan det tolkas vara en möjlighet för tillit enligt föregående avsnitt, men då det upplevs som 

bristfälligt i praktiken kan det även vara ett hinder. 

 

Den agila metodiken bygger bland annat på ständig reflektion, lärande och förbättring för att 

skapa effektivitet och kvalitet. Av den anledningen är arbetet med kompetensutveckling 

väldigt viktigt, vilket lyfts fram i resultatet. Det verkar råda en oenighet mellan linjechefer 

och medarbetare angående kompetensbreddning och att alla ska kunna allt. Linjecheferna vill 

att medarbetarna ska bredda sin kompetens och kunna arbeta med alla arbetsuppgifter, det vill 

säga arbeta som systemerare, designer och testare. Medarbetarna är inte övertygade eftersom 

de upplever att de tappar djupet i sin kompetens. Det är svårt att vidareutveckla sitt 
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kompetensområde eftersom det inte finns så många andra i teamet som man kan lära av inom 

just sitt fält. Medarbetarna känner också att de tappar sin specialistkunskap som gör de unika, 

vilket innebär att de förlorar lite av sin trygghet i arbetsrollen. Den här oenigheten i hur med-

arbetarna ska utvecklas kompetensmässigt kan leda till en misstro till arbetssättet och 

ledningen. Därmed skulle kompetensbreddningen som den agila arbetsmetodiken förespråkar, 

och linjecheferna därmed följer och arbetar med, kunna utgöra ett hinder för tillit.  

 

Resultatet visar även att det finns en skillnad i hur arbetet med förändringar och innovationer 

upplevs mellan linjechefer och medarbetare. Linjecheferna menar att det beror på vilket 

intresse man har som individ och att det då kan vara svårt att få fler att tänka i förbättrings-

banor, medan medarbetare saknar ett initiativtagande från ledarna i hur man tänker och 

arbetar med förbättringar. Det skulle kunna innebära att linjecheferna kan bli bättre på att 

stödja och hjälpa medarbetarna i förändringsarbetet, vilket även kommer att utveckla tilliten 

genom ledarens välvilja enligt Burke et al. (2007). Ett sätt att göra det är enligt ovanstående 

resonemang att ledaren arbetar med det transformativa, alternativt coachande ledarskapet. 

5.3 SLUTSATSER  

Studiens syfte var att studera förutsättningarna för tillit mellan ledning och medarbetare i 

olika agila team med fokus på ledningens tillitsskapande arbete, vilket har uppnåtts. 

 

Sammanfattningsvis så visar den här studien att det finns flera aspekter som tyder på att 

förutsättningarna för tillit i de studerade teamen är goda samtidigt som det finns olika hinder 

för att realisera ett tillitsskapande ledningsarbete. 

 

En slutsats är att förutsättningarna för ett tillitsskapande arbete kan ses ur både ett teoretiskt 

och praktiskt perspektiv.  

 

Det teoretiska perspektivet innebär att det i de studerade teamen finns ideologiska utgångs-

punkter och en planering av arbetets organisering som främjar tillit. Ideologiskt så har 

ledningen och medarbetarna en medvetenhet om vad begreppet tillit är för dem och hur tillit 

kan skapas. Tillit ses också som en mycket betydelsefull faktor i det agila teamarbetet. Det 

finns även en förväntan att det agila arbetssättet bygger på tillit.  

 

Det praktiska perspektivet innebär att ledningen i flera avseenden anstränger sig att arbeta på 

ett sätt som kan antas främja tillit mellan ledning och medarbetare, samtidigt som det också 

finns problem och utvecklingspotential i detta arbete.  

 

Öppen kommunikation och information främjar tillit i de studerade teamen förutom feedback 

som är en bristvara och utgör en utvecklingspotential. Vidare så visar resultatet att arbets-

situationen innehåller många delar som är tillitsskapande. Dessa är att det finns en delaktighet 

i utformningen av mål och arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, samt ansvar och möjlighet 

till självbestämmande. Resultatet indikerar att den agila arbetsmetodiken stödjer det tillits-

skapande arbetet. Vidare så utgör ledningens förmåga att agera rättvist också en tillits-

skapande faktor. Även ledningens dubbla roller kan ses som tillitsskapande då de represen-

terar en uppgiftsorienterad och relationsorienterad roll som anses vara viktiga aspekter hos en 

ledare enligt Burke et al. (2007). I praktiken finns det vissa problem med de dubbla rollerna 

och det är att de kan uppfattas som otydliga av medarbetarna, samt att ledningens tidsbrist 

medför att det finns för lite tid för den viktiga relationsorienterade rollen. Ytterligare en 

hindrande faktor är att ledningen inte ses som förebilder av medarbetarna i teamen, vilket kan 

indikera att det finns problem i den tillitsskapande processen. Den agila arbetsmetodiken 
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ställer krav på medarbetarnas kompetensbreddning och ett mycket större ansvar för helheten 

än tidigare vilket upplevs som svårt av vissa medarbetare och kan även det utgöra ett hinder i 

ledningens tillisskapande arbete. 

 

Ytterligare en slutsats är att en mer coachande eller transformativ ledarskapsstil skulle kunna 

medföra en möjlighet för ledningen i deras tillitsskapande arbete. Anledningen är att dessa 

ledarbeteenden är tillitsskapande enligt Burke et al. (2007), samtidigt som resultatet visar att 

linjecheferna till viss del har ett coachande förhållningssätt och att medarbetarna vill bli mer 

coachade. Ytterligare en anledning är att de områden i linjechefernas arbete som behöver för-

bättras, det vill säga den relationsorienterade rollen, feedback, samt arbetet med förändringar 

och innovationer, är områden som skulle kunna vara lämpliga att hantera med hjälp av dessa 

ledarskapsstilar. 

 

Sammanfattningsvis visar Figur 1 de faktorer i ledningens arbete som utgör möjligheter och 

hinder för tillit. 

 

Möjligheter för tillit Hinder för tillit 

 Ledningens dubbla roller 

 Kommunikation och information 

 Utformningen av mål och 

arbetsuppgifter 

 Lärande och utvecklingsmöjligheter 

 Ansvar och möjlighet till 

självbestämmande 

 Rättvisa 

 Agil arbetsmetodik 

 Coachande/transformativ 

ledarskapsstil 

 

 Obalans och otydlighet i ledningens 

dubbla roller 

 Tidsbrist 

 Brist på feedback 

 Krav på kompetensbreddning 

 Brist på ledarförebilder  

 

Figur 1. Möjligheter och hinder för tillit i den studerade agila organisationen 

5.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Jag har under studiens gång lagt märke till att tillit som fenomen automatiskt väcker intresse 

hos människor och det kan tänkas bero på precis som Ramiréz (2001) säger, att det är ett 

fenomen som alla intuitivt kan knyta an till då det finns i vår vardag och att det samtidigt är 

svårt att beskriva. Det allmänna intresset för tillit och dess breda omfattning kan skapa många 

infallsvinklar att studera tillit i. 

 

Utifrån studiens resultat skulle det vara spännande att göra en kvalitativ undersökning under 

en längre tidsperiod, använda olika datainsamlingsmetoder, samt ha ett större urval linjechefer 

och medarbetare i samma kontext för att bekräfta fynden i den här studien. Det skulle även 

vara önskvärt att göra en jämförande undersökning med ett företag i en annan bransch 

alternativt undersöka tillit i ledarskap i en organisation som inte är teambaserad för att skapa 

förståelse om det finns skillnader i förutsättningar för tillit jämfört med den här studien. Det 

skulle kunna bidra med djupare förståelse kring ämnet tillit i ledarskap. Det vore även mycket 

intressant att göra en kvantitativ undersökning om tillit i en teambaserad organisation där 

ledarskapet uttalat är coachande, för att se om det finns tydliga samband. 

  



45 

 

6 REFERENSER 
 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 

 

Aronsson, G., & Karlsson, J. C. (2001). Tillitens ansikten. Lund: Studentlitteratur. 

 

Björkholm, T., & Brattberg, H. (2010.). Prioritera, fokusera, leverera. Din snabbguide till 

Lean, Agile, Scrum och XP. [Elektronisk] E-bok Hämtad 2013-12-09 från 

http://www.crisp.se/bok-lean-agile-scrum-xp 

 

Blomqvist, C, & Röding, P. (2010). Ledarskap: personen, reflektionen, samtalet.  Lund: 

Studentlitteratur 

  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Burke, C. S., Sims, D. E., Lazzara, E. H., & Salas, E. (2007). Trust in leadership: A multi-

level review and integration. The Leadership Quarterly, 18, 606-632. 

 

Costa, A. (2003). Work team trust and effectiveness. Personell Review, 32, 605-622.  

 

Covey, S. (2006). The speed of trust. The one thing that changes everything. London: Simon 

& Schuster. 

 

Cummings, L. L., & Bromiley, P. (1996). The organizational trust inventory (OTI). In R. M. 

Kramer & T. R. Tyler (Eds.), Trust in organizations: frontiers of theory and research  (pp. 

302-319). Thousand Oaks, Calif. : Sage. 

 

Ellström, P-E., & Kock, H. (2009). Mot ett förändrat ledarskap: om chefers arbete i team- 

och processorganiserad verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 

Eraut, M. (2006). Feedback. Learning in Health and Social Care, 5, 111-118. 

 

Gambetta, D. G. (1988). Can we trust trust? In D. G. Gambetta (Ed.), Trust: 213-237. New 

York. Basil Blackwell. 

 

Gillespie, N. A., & Mann, L. (2004). Transformational leadership and shared values: the 

building blocks of trust. Journal of Managerial Psychology, 19, 588−607.  

 

Gjerde, S. (2012). Coaching: vad, varför, hur. Lund: Studentlitteratur. 

 

Gustavsson, M., Fogelberg Eriksson, A., Lundqvist, D., Nilsson, P., & Ekberg, K. (2008). 

Lokalt ledarskap i en global organisation - kvinnor och mäns möjligheter att bli chefer och 

utöva ledarskap inom ett verkstadsindustriföretag. Linköpings universitet, HELIX Working 

Papers 08/8. 

 

Hurley, R. (2011) Wiley Finance: Decision to Trust: How Leaders Create High-Trust 

Organizations. Hoboken, NJ, USA: Jossey-Bass 

http://site.ebrary.com/lib/linkoping/Doc?id=10501335&ppg=91 

 

http://www.crisp.se/bok-lean-agile-scrum-xp
http://site.ebrary.com/lib/linkoping/Doc?id=10501335&ppg=91


46 

 

Jacobsen, D., & Thorsvik, J. (2010). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: 

Studentlittertur. 

 

Jönsson, S., & Strannegård, L. (2009). Ledarskapsboken. Malmö: Liber AB. 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Levin, D. (2008). Trust. In S. Clegg, & J. Bailey (Eds.), International encyclopedia of 

organization studies. (pp. 1574-1580). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. doi: 

http://dx.doi.org/10.4135/9781412956246.n544 

 

Lewicki, R., & Bunker, B. (1996). Developing and Maintaining Trust in Work Relationships. 

In R. Kramer, & T. Tyler, Trust in Organizations. Frontiers of Theory and Resarch (pp.114-

139). London: Thousands Oaks. 

 

Lima, C. (2007). Kommunikation, organisation och ledarskap. Malmö: Liber. 

 

Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of 

organizational trust. Academy ol Management Review,20, 709-734. 

 

Nilsson, P., Wallo, A., Rönnqvist, D., & Davidson. B. (2011). Human Resource 

Development: att utveckla medarbetare och organisationer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nationalencyklopedins ordbok. (2004). Malmö: [Nationalencyklopedin] Bra böcker.  

 

Nyhan, R. C. (2000). Changing the paradigm: Trust and its role in public sector organizations. 

The American Review of Public Administration, 30, 87-109 

 

Ramiréz, J. L.(2001) Den mänskliga existensens grund – en undersökning om tillitens 

fenomenologi. I G. Aronsson & J.C Karlsson (Red.). I Tillitens ansikte (s. 129-150). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2014). Essentials of organizational behavior. Boston, Mass: 

Pearson  

 

Strömberg, A. (1998). Stora synonymordboken. Stockholm: Strömberg.  

 

Svedberg, L. (2012) Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Sveningsson, S., & Alvesson, M. (2010). Ledarskap. Malmö: Liber AB 

 

Thomas, G. F., & Zolin, R., & Hartman, J. (2009).  The central role of communication in 

developing trust and its effect on employee involvement.  Journal of Business 

Communication. Vol. 46, Issue 3. P287-310. 

 

Thompson, P., & McHug, D. (2009). Att arbeta i organisationer: ett kritiskt perspektiv på 

organisation och arbete. Malmö: Liber. 

 

http://dx.doi.org/10.4135/9781412956246.n544


47 

 

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber. 

 

Patel, R., & Davidson B. (2011). Forskningsmetodikens Grunder att Planera, Genomföra och 

Rapportera en Undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie. (2011:1). 

Bromma: CM-gruppen AB. 

 

Walter, G. (2002). Ord och motsatsord: svensk antonymordbok. Stockholm: Bonnier.  

 

Whitmore, J. (2013). Nya coaching för bättre resultat. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Yukl, G. (2012). Ledarskap i organisationer. Harlow: Pearson Education Limited. 



 

 

BILAGA 1 

 

Intervjuguide Linjechef 
Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat på företaget? 

2. Hur länge har du varit linjechef? 

3. Hur länge har du varit linjechef i en teambaserad organisation? 

4. Vad har du för utbildnings- och yrkesbakgrund? 

 

Ledarskap 

1. Kan du berätta om vad agila team innebär? 

2. Hur ser du på din roll som ledare för de agila teamen? 

a. Hur arbetar du? 

b. Vad ser du som din viktigaste uppgift? 

3. Har det skett någon förändring av din ledarstil/ledarroll med införandet av agila team? 

a. Om ja, ge ett exempel på hur? 

4. Finns det något som är särskilt viktigt att tänka på som ledare för agila team? 

5. Finns det några särskilda möjligheter respektive utmaningar med att arbeta i agila team? 

a. Ge exempel på vad som fungerar bra i de egna teamen. 

b. Ge exempel på vad som fungerar mindre bra eller upplevs som problem i de egna 

teamen. 

 

Förmåga 

1. Finns det några färdigheter eller någon kunskap som du ser är särskilt viktig när gäller att leda 

agila team? 

2. I vilken utsträckning behöver du som ledare för teamen vara insatt i deras arbetsuppgifter? 

a. Sätta upp mål för arbetet? 

b. Utforma arbetsuppgifter? 

c. Deltar medarbetarna i arbetet med att utforma mål och arbetsuppgifter? 

3. Har du deltagit i någon utbildnings- eller utvecklingssatsning för ledare i agila organisationer? 

a. Om ja, vilken/vilka? 

b. Om nej, upplever du att du skulle ha behov av att delta i sådana utbildnings- eller 

utvecklingssatsning? 

4. Hur ser du på kompetensen hos dina medarbetare? 

a. Finns det ”rätt” kompetens i teamen? 

b. Finns det behov av utbildning/utveckling? 

c. Finns det en vilja att anta nya utmanande arbetsuppgifter? 

d. Finns det motivation och engagemang hos medarbetarna? 

e. Arbetar du med att uppmuntra till nytänkande och innovation i teamen? Hur? 

 

Välvilja 

1. Vilken typ av stöd och hjälp behöver teamen och individerna i teamen från dig för att fungera 

bra? 

2. Brukar medarbetarna i teamen prata med dig om det uppstår problem eller om de gjort något 

misstag i arbetet? 

a. Om ja, hur hanterar du en sådan situation? 

b. Finns det några gemensamma problemlösningsmöten eller tid för reflektion och 

diskussion av arbetsuppgifter i teamen? 

3. Vilka typer av relationsinriktade frågor eller problem uppstår i arbetet 

a. Mellan medarbetare i teamen? 

b. Mellan medarbetarna och dig som ledare? 

4. Är det vanligt att medarbetare i teamen ifrågasätter ledningens förslag och beslut? 

a. Om ja, hur hanterar du det? 

5. Är det vanligt att medarbetare kommer med egna förslag och initiativ till förändring? 



 

 

a. Om ja, hur hanterar du det? 

6. Efterfrågar medarbetarna i teamen feedback och hur arbetar du med det? 

7. Hur tycker du att kommunikationen med team och medarbetare fungerar? 

a. Hur arbetar du med att få till en bra dialog med team och medarbetare? 

 

Tillit och dess betydelse 

1. Vad är tillit (förtroende) för dig? 

a. Beskriv en situation där du har upplevt tillit 

2. Är frågor som rör tillit (förtroende) viktiga i ditt arbete? 

a. Om ja på vilket sätt, exemplifiera. 

3. Gör du något speciellt för att skapa tillit i arbetet och hur? Ge exempel. 

4. Vad kännetecknar en tillitsfull (förtroendefull) relation mellan chef och medarbetare? 

a. Hur upplever du relationen till medarbetarna i teamen när det gäller tillit? 

 

Integritet 

1. Hur arbetar du med rättvisefrågor i ditt arbete som teamledare? 

2. Efterfrågar medarbetarna i teamen information och hur arbetar du med den biten? 

a. Vilken typ av information är viktig att ge till teammedlemmarna? 

3. Upplever du att medarbetare i teamen tar mycket eget ansvar för arbetsuppgifter och 

arbetssätt? 

a. Om ja eller nej, ge exempel. 

4. Vilka värderingar och tankesätt i arbetet är viktiga för att teamarbetet ska fungera? 

 

Avslutande fråga: Har du något du funderar över eller vill tillägga? 
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Intervjuguide Medarbetare i teamet 
Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat på företaget? 

2. Hur länge har du arbetat för din nuvarande linjechef? 

3. Vad har du för utbildnings- och yrkesbakgrund? 

 

Ledarskap 

1. Kan du berätta om ditt arbete i det agila teamet? 

2. Berätta om hur du ser på ledarskapets roll i den teambaserade organisationen? 

a. Vad upplever du är viktigt hos en chef som leder agila team? 

b. Upplever du att ledarskapet har förändrats efter införandet av agila team? Ge exempel. 

3. Finns det några särskilda möjligheter respektive utmaningar med att arbeta i agila team? 

a. Ge exempel på vad som fungerar bra i de egna teamen. 

b. Ge exempel på vad som fungerar mindre bra eller upplevs som problem i de egna 

teamen. 

 

Förmåga 

1. Finns det några färdigheter eller någon kunskap som du ser är viktigt att chefen har när det 

gäller att leda agila team? 

2. I vilken utsträckning är chefen insatt i teamets arbetsuppgifter? 

a. Behöver chefen vara insatt? 

b. Vem sätter upp mål för arbetet? 

c. Vem bestämmer arbetsuppgifterna? 

d. Hur delaktig är du som teammedlem i detta arbete? 

3. Upplever du att ni har ”rätt” kompetens i teamet? 

a. Finns det behov av och möjlighet till utbildnings- och utvecklingsinsatser? 

b. Får du nya och utmanande arbetsuppgifter efterhand? Hur upplever du det? 

c. Hur arbetar ledaren med att motivera och engagera dig?  

4. Upplever du att din chef har den kompetens som behövs som ledare av agila team? Ge ex. 

5. Uppmanar ledaren till nytänkande och innovation i teamarbetet? 

 

Välvilja 

1. Hur upplever du att chefen arbetar med att stödja teamen och individerna i teamen? 

2. Upplever du att det är viktigt att få uppskattning i arbetet? 

a. Visar chefen uppskattning till dig och teamet? Om ja, på vilket sätt? 

3. Pratar du med chefen om du får problem i arbetet eller gjort något misstag? 

a. Om inte, hur löser du det? 

b. Hur hanterar chefen situationen när det uppstår ett fel eller problem av något slag i 

teamet? 

c. Är chefen lyhörd och förstående om du kommer till hen med dina problem? 

4. På vilket sätt upplever du att chefen arbetar med feedback? 

5. Hur tycker du att kommunikationen/dialogen fungerar mellan dig, teamet och chefen? 

 

Tillit och dess betydelse 

1. Vad är tillit (förtroende) för dig? 

a. Beskriv en situation där du har upplevt tillit 

2. Är frågor som rör tillit (förtroende) viktiga i ditt arbete? 

a. Om ja på vilket sätt, exemplifiera. 

3. Vad kännetecknar en tillitsfull (förtroendefull) relation mellan medarbetare och chef? 

a. Hur upplever du relationen till din chef när det gäller tillit? 

4. Vilken typ av agerande hos chefen försämrar tillit (förtroende)?  



 

 

 

 

Integritet 

1. Vad är rättvisa för dig i arbetet? 

a. Upplever du dig rättvist behandlad av din chef? 

2. Hur fungerar informationen ni får från chefen för att ni ska kunna utföra ett bra arbete?  

a. Upplever du att du får tillräckligt med information från din chef för att kunna utföra 

ett bra arbete? 

b. För att ha insikt i viktiga frågor som rör arbetet? 

3. Upplever du att medarbetare i teamen tar mycket eget ansvar för arbetsuppgifter och 

arbetssätt?  

a. Om ja eller nej, ge exempel. 

4. Vilka värderingar och tankesätt i arbetet är viktiga för att teamarbetet ska fungera? 

5. Upplever du att det finns en öppenhet om företagets mål och kommande förändringar som du 

får ta del av via chefen? 

6. Hur kan chefen arbeta för att vara en förebild enligt dig? / Ser du chefen som en förebild? Om 

ja: på vilket sätt. Om nej: varför inte. 

 

Avslutande fråga: Har du något du funderar över eller vill tillägga? 
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Missivbrev 

Linköpings universitetet  

Institutionen för pedagogik 

 

Till Dig som är linjechef eller teammedlem på [företaget] i [staden] 

– förfrågan om medverkan i en undersökning 

Hej 

Mitt namn är Samka Nyberg och för er som inte känner mig sen tidigare så har jag varit anställd på 

[företaget] i 20 år och är inte det längre. Nu studerar jag pedagogik och är inne på min tredje termin 

som ska leda till en fil kand. För att komma dit ska jag slutföra en C-uppsats och det är i det avseendet 

som jag kontaktar dig. 

 

Mitt intresse och fokus i uppsatsen är att närmare studera ledarskap och tillit i en teambaserad organis-

ation. Då jag har lång erfarenhet av att jobba på [företaget] och är nyfiken på förändringsarbetet och 

ledarskapet ur ett nytt pedagogiskt perspektiv hoppas jag kunna genomföra min studie hos er.  

 

Jag har varit i kontakt med X [avdelningschef] och några sektionschefer och fått godkänt att göra det. 

 

Intervjun kommer att ta cirka en timme. Deltagandet i studien är frivilligt men det är viktigt för att få 

ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Intervjuerna är konfidentiella och namn kommer inte att 

redovisas i studien. Det innebär att det inte kommer att gå att härleda din åsikt till dig. 

 

Jag hoppas att studiens slutsatser kan komma att vara till nytta i ditt arbete. 

 

Jag vore ytterst tacksam om ni vill ställa upp som informanter och ber er därför att se över möjligheten 

att delta i den här studien. Om du har någon fråga eller fundering tveka inte att kontakta mig. 

 

Tack på förhand 

Samka Nyberg 
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Handledare: Barbro Nilsson 
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