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ABSTRACT

The purpose of this study was to make an inventory of and to analyze accessible types of 

explanations for employee’s trust in the company management and the consequences of the 

extent of this trust, in the context of organizations. The method used to gather information 

was a qualitative literary survey. The first stage of the information search was executed in the 

Swedish national library catalogue, LIBRIS, and in the library catalogue of the technical 

university of Luleå, Lucia. The second stage of information gathering was executed in the 

databases Sociological Abstracts and Academic search elite. The results of the study indicates

that actual working conditions, internal processes in the human mind, external relations of the 

organization and different combinations of these factors can affect the extent of employee’s 

trust for the management of an organization.  For the employees the trust may engender 

consequences such as sense of wellbeing in the workplace, for the organization consequences 

such as organizational success. Employee’s distrust for company management may engender

effects such as reduced trust in business managements in general. 



SAMMANFATTNING

Syftet med studien var att göra en översikt över, samt en analys av, befintliga 

förklaringsmodeller för vad som kan ligga till grund för en arbetsgrupps inställning till 

ledningen inom en organisation. Syftet var vidare att sammanställa och analysera befintliga 

förklaringsmodeller över vilken betydelse arbetsgruppens inställning till ledningen kan ha för 

de anställda samt organisationen. Den datainsamlingsmetod som användes var kvalitativ 

litteraturstudie. En inledande informationssökning utfördes i den nationella 

bibliotekskatalogen LIBRIS samt i Luleå tekniska universitets bibliotekskatalog Lucia. En 

andra sökning utfördes i databaserna Sociological Abstracts samt Academic search elite.

Resultaten av studien visar att olika faktorer kan påverka de anställdas förtroende för 

ledningen inom en organisation. Dessa faktorer kan vara faktiska förhållanden på 

arbetsplatsen, inre processer i människans medvetande, organisationens yttre relationer samt 

olika kombinationer av dessa faktorer. För de anställda kan förtroendet få följder såsom ökad 

trivsel på arbetsplatsen, för organisationen följder såsom ökad organisatorisk framgång. 

Anställdas misstro mot ledningen kan få storskaliga konsekvenser såsom minskat förtroende 

för företagsledningar i allmänhet.
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1. INLEDNING 

Mellan den 21:a september och 8:e oktober 2006 genomförde fackförbundet SACO en 

enkätundersökning bland sina medlemmar, anställda på Migrationsverket. Resultatet av 

undersökningen visade bland annat att SACO:s medlemmar, anställda på Migrationsverket, 

var missnöjda med verkets högsta ledning. I undersökningen framkom att många av de 

tillfrågade inte kände uppskattning eller respekt för sin yrkesroll från myndighetens ledning. 

Nära 80 % av de tillfrågade kände inte förtroende för myndighetens sätt att styra och leda 

verksamheten. Väldigt många kände även stress över sin arbetssituation. Det mest frekvent 

lämnade svarsalternativet för vad som behövde förändras för att stressen skulle minska, var 

”Ledningen”. Över hälften av de tillfrågade uppgav att de inte trodde att Migrationsverket 

skulle klara sina uppdrag för 2006 och nära 85 % av dem uppgav ”verkets dåliga styrning och 

ledning” som en av förklaringarna till detta (Saco, 2006).

SACO:s medlemsundersökning har fått stort medialt utrymme sedan resultaten publicerades i 

slutet av 2006. Verket har även fått annan kritik i media de senaste åren. Ett exempel är en 

artikel som Dagens Nyheter publicerade i december 2005, i vilken det påstås att tjänstemän på 

Migrationsverket i Solna firat och, på arbetstid i Migrationsverkets lokaler, skålat i 

champagne efter att en rysk familj med sjukt barn fått lämna Sverige (Dagens Nyheter 1, 

2005). I november 2003 rapporterade Dagens Nyheter om en annan väl omskriven händelse 

där Migrationsverket är inblandat. Genom ett tips i början av 2001 fick polisen kännedom om 

att en handläggare anställd på Migrationsverket sålt svenska medborgarskap. Personerna som 

köpt sitt medborgarskap skulle enligt Migrationsverkets regler ha fått avslag på sin ansökan 

om medborgarskap, bland annat på grund av kriminalitet. Mannen som nu har erkänt till att i 

utbyte mot pengar ha beviljat medborgarskap dömdes till två års fängelse för bland annat 

mutbrott (Sveriges Radio, 2003). Dagens Nyheter kallar händelsen en av Sveriges största 

mutskandaler hittills (Dagens Nyheter 2, 2003).

I slutet av 2003 fick Statskontoret i uppdrag från regeringen att utreda om Migrationsverkets 

verksamhet och organisation levde upp till de av regeringen uppsatta målen. I augusti 2004 

överlämnades slutredovisningen till regeringen. Rapporten innehåller en mängd negativ kritik 

av Migrationsverket och bland annat framgår att verksamheten inte gjort enhetliga 

bedömningar, att handläggningstiderna varit för långa och att verket haft svårt att få 
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allmänhetens förtroende, detta trots omorganisationer och ledningsbyten (Statskontoret, 

2004). Utredningen har blivit uppmärksammad i media, bland annat i Dagens Nyheter som i 

augusti 2004 publicerade en artikel där statskontorets rapport omnämndes som svidande och 

skarp kritik mot Migrationsverkets ledning (Dagens Nyheter 3, 2004).

1.1 Bakgrund och problemformulering

I enkätundersökningen framkommer att medarbetarna på Migrationsverket var negativt

inställda till ledningen. De kände inte förtroende för ledningens sätt att leda och styra 

verksamheten. Missnöjet gällde även bristen på uppskattning och respekt från ledningen. 

(Saco, 2006). Både före och efter publiceringen av enkätundersökningens resultat har 

Migrationsverket i olika sammanhang omtalats i media. Den omfattande mediala

uppmärksamheten har till stor del varit negativ. 

Människor som ser nyheter i tidningar och på TV vet inte vad som stämmer överens med 

sanningen och debatt och diskussioner kring Migrationsverket har varit oundvikliga. Även om 

det inte ligger någon sanning i nyhetsrapporteringarna eller om kritiken inte alls är berättigad 

borde ett yttre hot som detta kunna påverka de anställdas inställning till ledningen. Att ofta 

höra och läsa negativ kritik mot sin egen arbetsplats borde skapa stress och olust hos 

medarbetarna. Kanske kan kritik inom organisationer och bristande förtroende för ledningen 

bygga på att de anställda vill ta avstånd från yttre fördömande av organisationen.  Anställdas 

kritik mot ledningen skulle kunna vara ett sätt att för sig själva hitta en förklaring till negativ 

uppmärksamhet av organisationen, ett sätt att få bekräftat att det inte är de anställda själva 

som har gjort ett dåligt jobb. 

Detta har väckt intresset för vad som kan ligga bakom att de anställda på en arbetsplats 

uttrycker misstro för ledningen. Kanske finns vid utredningar av bristande 

förtroenderelationer inom organisationer risk för att viktiga faktorer förbises? Indirekta 

orsaker till uttalanden om lågt förtroende, såsom negativ medial uppmärksamhet, kan vara 

svåra att se och kanske är förklaringen inte alltid den som det först verkar? Att de anställda 

har bristande tillit till ledningen på sin arbetsplats torde kunna få konsekvenser både för de 

anställda och för organisationen i stort. Kanske kan detta, oavsett vad som ligger till grund för 
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inställningen, få följder såsom låg trivsel på arbetet, skadade relationer på arbetsplatsen samt 

påverkad organisatorisk produktivitet?

  

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att göra en översikt över, samt en analys av, befintliga 

förklaringsmodeller för vad som kan ligga till grund för en arbetsgrupps inställning till 

ledningen inom en organisation. Syftet är vidare att sammanställa och analysera befintliga 

förklaringsmodeller över vilken betydelse arbetsgruppens inställning till ledningen kan ha för 

de anställda samt organisationen.

Syftet leder till följande frågeställningar:

 Vilka förklaringar kan finnas till en arbetsgrupps förtroende eller misstro för 

ledningen och ledningens sätt att styra och leda verksamheten inom en organisation?

 Vilka följder för organisationen som helhet samt de anställda kan komma ur

arbetsgruppens förtroende respektive misstro för ledningen och ledningens sätt att 

styra och leda verksamheten inom en organisation?

1.3 Avgränsningar

Uppsatsen kommer att behandla anställdas förtroende för ledningen inom organisationer. 

Således kommer den inte att täcka ledningens förtroende för de anställda eller vertikala 

förtroenderelationer mellan anställda eller mellan personer i ledningen. 



4

2. METOD

Då studien handlar om människors varierande sätt att se och tolka sin verklighet genomfördes

den med ett kvalitativt perspektiv. Fokus låg på att se mönster och tendenser inom 

forskningsområdet och människan sågs som det intressanta i analysen och tolkningen. Studien 

utfördes för att öka förståelsen för hur människor i relation till varandra och sin omvärld 

resonerar och reagerar. Undersökningen genomfördes med kvalitativ metod och har inte 

producerat siffror eller statistik utan behandlar och resulterade i ord, skrivna verbala 

formuleringar.  

Studien genomfördes på ett sådant sätt att min egen förförståelse har fått ligga till grund för 

syftet och forskningsfrågorna samt vara en del av den under studien ständigt pågående 

analysen. Under studien fanns ett intresse för att få förståelse för både helheten och delarna 

och förståelsen har utifrån varje ny del utvecklats och förändrats. Undersökningen grundades

inte i någon tidigare studerad vedertagen teori utan syftade till att göra en sammanställning 

och en analys av tidigare forskning inom området. Självklart har egna tankar och funderingar 

kring ämnet och de förklaringsmodeller som troddes kunna komma i fråga haft en inverkan på

urvalet och på studien i helhet. Studien kan utifrån detta sägas vara genomförd med en 

hermeneutisk ansats. Undersökningen resulterade inte i någon enhetligt formulerad teori men 

tillvägagångssättet i studien kan ändå sägas ha sin grund i det induktiva arbetssättet. 

2.1 Litteratursökning

Då syftet med studien var att göra en översikt över samt en analys av redan genomförd 

forskning inom området ansågs kvalitativ litteraturstudie som den mest lämpade 

datainsamlingstekniken. Sökningen delades upp i två omgångar där en första övergripande 

sökning gjordes för att få ett så kallat helikopterperspektiv. Den första sökningen utfördes 

med en ostrukturerad metod som syftade till att få en översikt över området och en grund för 

att fortsätta sökningen på ett mer strukturerat och målinriktat vis. Den första sökningen 

utfördes med hjälp av den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS samt Luleå tekniska 

universitets bibliotekskatalog Lucia. Den nationella söktjänsten LIBRIS har hänvisningar till 

titlar från svenska universitets- och högskolebibliotek samt är gemensam katalog för 
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forskningsbibliotek i Sverige. LIBRIS har även information om titlar på ett trettiotal 

folkbibliotek och katalogen uppdateras dagligen (LIBRIS, 2007). Då LIBRIS har referenser

till ett stort antal titlar befintliga på svenska bibliotek passade den bra för den inledande 

sökningen som hade till syfte att kartlägga området och leda vidare till mer begränsade och 

inriktade sökord. I syfte att direkt kunna söka upp titlar och leta efter nya referenser gjordes 

även sökningar i Luleå tekniska universitets bibliotekskatalog Lucia.

De nedanstående sökorden är de som i den inledande sökningen ledde till användbara titlar. 

Böckerna är sådana som antingen direkt användes i uppsatsen eller som ledde vidare till en 

annan referens. Sökorden användes i olika kombinationer, såväl tillsammans som för sig (se 

närmare Bilaga). Sökningen gjordes i huvudsak på svenska men då de svenska orden inte gav

önskad utdelning användes även engelska översättningar. Sökningarna skedde utan 

begräsningar såsom tidigaste tryckår. Den utökning som användes är asterisk, så kallat ”wild 

card”, som nyttjades då sökorden i sig inte gav önskat resultat och då det på grund av ordens 

uppbyggnad fanns anledning att använda detta redskap. Asterisken fungerar som en ersättare 

för andra bokstäver. En asterisk i slutet av ett ord innebär att sökfunktionen söker efter ordets 

grundform tillsammans med alla befintliga ändelser.

Organisation Organization* 

Organisationer

Organisationssociologi Organizational sociology 

Organisationsteori Organizational theory

Arbetssociologi

Sociologi

Arbetsplats*

Arbetsgrupper

Grupper Groups

Social groups

Grupprocesser Group processes

Ledarskap Leadership 

Skandal*

Legitimitet

Attribution

Social perception
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Attityd*

Socialpsykologi

Den inledande sökningen lade grunden för den sekundära sökningen som utfördes i 

databaserna Sociological Abstracts samt Academic search elite. Sociological Abstracts är den 

databas tillgänglig från Luleå tekniska universitetsbibliotek med flest referenser inom 

sociologi och närliggande ämnesområden. Den innehåller referenser till tidskriftsartiklar inom 

social- och beteendevetenskaperna såsom sociologi och andra besläktade ämnen. Databasen 

har även referenser till avhandlingar, rapporter, konferenspublikationer samt vissa böcker 

(Luleå universitetsbibliotek 1, 2007).

Academic search elite användes för att få en bredare sökning med information publicerad i 

andra tidskrifter än de sociologiskt inriktade, som till stor del inryms i databasen Sociological 

Abstracts. Academic search elite innehåller referenser till över 1500 "peer reviewed" 

tidskrifter, det vill säga tidskrifter där artiklarna innan publicering granskats av andra experter 

inom området. Detta inom ett vitt spann av discipliner, exempelvis samhällsvetenskap och 

humaniora. Academic search elite innehåller totalt abstracts från över 2000 tidskrifter (Luleå 

universitetsbibliotek 2, 2007).

I denna andra sökning användes olika kombinationer av nedanstående sökord, de kursiva 

orden som konstant i sökningarna med ”tilläggsorden” för sig samt tillsammans i olika 

kombinationer. De ord som nedanstående har utskrivits med asterisk har i sökningarna enbart 

använts med asterisk, så kallat ”wild card”. Övriga sökord har använts både med och utan 

asterisk. Sökorden som nedan står inom parentes har sökts med funktionen att minst ett av 

orden inom parentesen ska finnas med i artikelns abstract för att en träff ska genereras (se 

närmare Bilaga). För en kvalitetssäkring av materialet begränsades sökningarna till ”peer 

reviewed” artiklar. Ingen begränsning gjordes för när artiklarna tidigast fick vara publicerade 

men endast artiklar från och med 1994 bedömdes relevanta för uppsatsen. Vid sökningar som 

genererade fler än 30 träffar lades ytterligare sökord till för att begränsa urvalet.

Organization - tilläggsord: mistrust, distrust, legitimacy, internal legitimacy, trust, threat, 

antecedent

Legitimacy - tilläggsord: misstrust, distrust, threat, trust, antecedent, institutional theory
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Employee, management, leader, executive - tilläggsord: scandal, trust, mistrust, distrust, 

organization, media

Trust in - tilläggsord: leadership, management, executive*

(Trust, distrust or mistrust) - tilläggsord: organization, antecedent, management, leader, 

executive, institutional theory, crisis, sociolog*

2.2 Urval och bearbetning

Urvalsprocessen för den inledande sökningen grundades i litteraturens förmåga att bidra till 

att uppnå studiens syfte samt besvara forsningsfrågorna. I ett första steg stod titlar och 

författare som bedömningsgrund för relevans. När en träff utifrån detta bedömdes som 

relevant användes tillgängliga beskrivningar av litteraturen samt ämnesord för att avgöra om 

boken skulle införskaffas för genomläsning. Den inledande sökningen ledde fram till 19 

träffar som lästes i sin helhet. Efter den fullständiga genomläsningen gjordes ytterligare en 

bedömning av litteraturens relevans för studien. Träffar som inte bedömdes som relevanta för 

studien samt vissa träffar som innehöll likvärdig information som andra sorterades bort. 

Urvalet resulterade i tolv träffar som är presenterade i studien.

Även i studiens andra sökning gjordes en bedömning av de träffar som genererades, i avsikt

att se om de var relevanta eller ej i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Detta 

skedde genom en läsning av artiklarnas abstrakt som även stod som grund i bedömningen för 

om studien skulle läsas i sin helhet eller ej. Artikelsökningen ledde fram till 17 träffar som 

lästes i sin helhet. Efter detta sorterades artiklar som bedömdes som irrelevanta för studien 

bort. Visst bortfall bestod även i att vissa artiklar var mycket likartade samt att vissa artiklar 

inte ansågs hålla tillräckligt hög kvalitet i fråga om metod eller inte kunde kvalitetsbedömas 

då de hade bristande metodbeskrivning eller liknande. Från artikelsökningen valdes fyra 

artiklar ut för presentation i uppsatsen.

Bearbetningen av materialet som genererats genom sökningarna i biblioteksdatabaserna samt 

artikeldatabaserna bestod i att granska de framtagna datas syfte och frågeställningar samt 
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resultatinnehåll. Granskningen av data resulterade i upptäckandet av genomgående mönster i 

materialet som sedan stod till grund för de kategorier som materialet delades in i och som 

presenteras i det nedanstående resultatavsnittet. 
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3. RESULTAT

Först i kapitlet beskrivs betydelsen av förtroende för ledningen i en organisation med hjälp av 

teorier om psykosocial arbetsmiljö, Hertzbergs tvåfaktorsteori samt empiriska exempel. 

Därefter följer teorier och empiriska exempel på inre processer i människan som kan påverka 

och påverkas av yttre processer som sker utanför människan samt utanför organisationen. 

Detta är teorier om solidaritet, social perception, attributioner samt grupper och 

arbetsgrupper i kris och svåra situationer. Kapitlet avslutas med teorier och empiriska 

studier rörande legitimitetsbegreppet som länkar samman uppsatsens olika delar. 

3.1 Organisationens inre 

3.1.1 Psykosocial arbetsmiljö

Det finns en mängd teorier om och definitioner av psykosocial arbetsmiljö och psykosocialt

arbetsklimat. Eppler och Nelander (1992) menar att man när man talar om begreppet 

psykosocial arbetsmiljö måste skilja mellan orsak och verkan, genom begrepp de kallar 

psykosociala faktorer och psykosociala effekter. De psykosociala faktorerna träffar människor 

på en arbetsplats i form av upplevelser. Negativa arbetsmiljöfaktorer, exempelvis att arbetet är 

enformigt, kan leda till effekter i form av negativa känslor, trötthet och så vidare. På samma 

sätt kan positiva faktorer i arbetsmiljön leda till positiva psykosociala effekter, såsom upplevd 

tillfredsställelse i arbetet. Psykosociala arbetsmiljöfaktorer kan vara exempelvis 

arbetsorganisation, som för Eppler och Nelander (1992) innefattar den struktur, formell som 

informell, som finns på arbetsplatsen samt hur arbetet planeras och struktureras. Till detta 

räknas även bland annat hur ledare och chefer uppträder och hur dessa roller utformas. En 

annan psykosocial arbetsmiljöfaktor är samarbetsformer, som står för de relationer som finns 

på en arbetsplats. Till detta räknas relationerna inom arbetsgruppen men även mellan 

arbetsgruppen och organisationen. 

Eppler och Nelander (1992) presenterar ett tankesätt som de själva använt sig av i studier av 

psykiska och sociala arbetsmiljöaspekter. Teorin innebär att det sätt på vilket arbetet är 

organiserat och uppbyggt påverkar hur människor känner och upplever sitt arbete. Detta leder 

till konsekvenser för arbetsgruppen i sig samt det utförda arbetet. Ett exempel kan vara att bra 
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respons från ledningen leder till upplevelsen av att ha stor kontroll över hur arbetet faktiskt 

går, och detta kan medföra konsekvensen att det blir en positiv stämning på arbetsplatsen. 

3.1.2 Hertzbergs tvåfaktorsteori 

Den amerikanske forskaren Frederick Herzberg studerade anställda vid olika företag för att 

fastställa faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen. Herzbergs resultat av studien 

presenteras i den välkända tvåfaktorsteorin. Teorin baseras på intervjustudier i vilka 

informanterna uppmanades att beskriva starkt positiva respektive negativa upplevelser i 

arbetet. I analysen av materialet framkom att det inte var samma saker som påverkade om en 

händelse var positiv respektive negativ, alltså inte samma faktorer som leder till trivsel som 

till vantrivsel. Teorin har två av varandra oberoende dimensioner; vantrivsel – ej vantrivsel, 

samt tillfredsställelse – ej tillfredsställelse (Abrahamsson & Andersen, 2005). Trivsel står 

alltså inte i motsats till vantrivsel (Eppler & Nelander, 1992). Att uppleva trivsel på arbetet är 

i Herzbergs terminologi detsamma som att få sina behov uppfyllda eller tillfredsställda. 

Herzberg delade in faktorerna som påverkar trivsel och vantrivsel i motivationsfaktorer 

respektive hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna står för behov som vi önskar tillfredsställa 

och är faktorer såsom prestation, att lyckas med sina arbetsuppgifter, och även att få 

erkännande för sina prestationer från arbetskamrater och ledning. Även utveckling, att bli 

befordrad till en högre ställning, växa i sin yrkesroll, samt att få nya kunskaper och 

möjligheter, räknas till motivationsfaktorerna (Abrahamsson & Andersen, 2005). Den kanske 

allra viktigaste motivationsfaktorn är arbetets och uppgiftens värde i sig (Eppler & Nelander, 

1992), detta innefattar även huruvida arbetet är intressant och så vidare. När dessa behov inte 

är tillfredsställda uppstår motivation till att uppnå dem och detta leder sedan till handling. 

Bristande tillfredsställande av behoven, saknad av motivationsfaktorer, leder inte till 

vantrivsel, bara ett tillstånd av icke-trivsel. När behoven är uppfyllda leder detta till trivsel. 

Ett uppfyllt behov resulterar i att man snart får ett behov av samma faktor, exempelvis leder 

erkännande för sina prestationer till ett större behov av erkännande. 

Hygienfaktorerna kan när de är uppfyllda leda till ett tillstånd utan vantrivsel, men inte i sig 

leda till tillfredsställelse eller trivsel (Abrahamsson & Andersen, 2005). De kan inte få en 

arbetsgrupp att öka prestationen över en viss nivå även om de är uppfyllda (Eppler & 

Nelander, 1992) och inte heller kan uppfyllandet leda till arbetstillfredsställelse. Det kan 

däremot motverka att en arbetsgrupp präglas av exempelvis ointresse eller kritisk attityd 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). Hygienfaktorerna är kopplade till människors primära 
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behov (Eppler & Nelander, 1992) och handlar till exempel om arbetsledningens kompetens 

och uppträdande hos chefer och överordnade, men även arbets- och personalpolitiken i 

organisationen som helhet. Hygienfaktorerna består även av mellanmänskliga relationer, 

mellan arbetskamrater och mellan över- och underordnade. Även fysisk arbetsmiljö, lönenivå, 

statussymboler och andra ekonomiska förmåner samt arbetstrygghet, att ha en fast anställning 

och så vidare, räknas som hygienfaktorer. Personliga förhållanden såsom hemmiljön kan 

också påverka graden av välbefinnande i arbetet (Abrahamsson & Andersen, 2005).

Tvåfaktorsteorin har hjälpt till att utveckla en omfångsrik teori om motivation och har stor 

betydelse i utvecklingen av forskningen inom området. Den är enkel att förstå och att tillämpa 

i utvecklandet av organisationer men den har även fått en del kritik. Bland annat menar många 

att teorin som säger att arbetet ska förändras genom att arbetsuppgifterna förändras, också 

borde innehålla förklaringar av vilka delar av arbetet som ska förändras, något som inte 

framgår av teorin. Teorin har även kritiserats för att ge för vag vägledning om vad som ska 

räknas som motivations- respektive hygienfaktorer (Eppler & Nelander, 1992). 

Tvåfaktorsteorin har även blivit klandrad rörande forskningsmetoden som har sagts 

automatiskt leda till en teori med två oberoende typer av faktorer. Den har även sagts i för stor 

utsträckning generalisera människors skilda behov och lägga för stor, respektive för liten vikt 

vid olika specifika faktorer (Abrahamsson & Andersen, 2005).

3.1.3 Building trust: social capital, distributive justice, and loyalty to the firm

Fiona M. Kay och John Hagan (2003) undersöker vikten och konsekvenserna av förtroende 

allmänt inom organisationer och särskilt inom advokatfirmor. De knyter ihop begreppen 

förtroende och rykte och menar att förtroende bygger på ett bra rykte som uppnåtts genom 

positiva yttre bedömningar över tid. De använder sig av teorier om socialt kapital för att 

undersöka hur förtroende skapas och påverkar den anställdas engagemang för organisationen.

I artikeln betonas de sociala relationernas vikt för etablerandet av förtroende, något som även 

är centralt i teorier om socialt kapital. 

Studiens data består av resultat från en undersökning utförd bland jurister i Ontario, där en 

fjärdedel av Kanadas jurister arbetar. Data valdes genom ett oproportionerligt stratifierat 

slumpmässigt urval av kvinnor och män som anställdes som jurister mellan 1975 och 1990. 

Undersökningen utfördes vid två tillfällen. Det första 1990 och det andra 1996, där de som 
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tackade ja till första undersökningen tillfrågades igen. Analysen i den aktuella studien 

utfördes på de 360 medverkande i undersökningen som 1996 rapporterades arbeta på en 

juristfirma. Studien avser att behandla både förtroende mellan kollegor och förtroende för 

själva firman, organisationen. Detta görs med hjälp av ett mätinstrument kallat linjär 

strukturell ekvationsmodell, LISREL, som ger möjlighet att ta latenta variabler i beaktande i 

hänsyn till de observerade variablerna. Instrumentet möjliggör även att mäta flera aspekter av 

förtroende i samma variabel. Förutom förtroende undersöks även jobbtillfredställelse samt 

engagemang i organisationen. Oberoende variabler i form av demografiska fakta, socialt och 

mänskligt kapital samt olika förhållanden på arbetsplatsen ställs mot de beroende variablerna. 

Resultaten av undersökningen visar att rättvist fördelade förmåner såsom lön efter prestation 

och annat ökar förtroendet för kollegor, organisationens ledning samt organisationen som 

helhet. Detta kan exempelvis bero på att organisationer med väl utbyggda förmånspaket i hög

grad associeras med hög standard och har ett gott rykte bland medarbetare och organisationer. 

Ett lågt förtroende för ledningen kan få långsiktiga negativa konsekvenser för de anställda.  

Upplevelsen av tillfredsställande aspekter av arbetet, såsom rättvis lön och andra förmåner, i 

kombination med upplevelsen av tillfredsställande aspekter, såsom att bli intellektuellt 

utmanad på arbetet, gör de anställda mer benägna att uttrycka sina intentioner att stanna på 

arbetsplatsen. Förtroende för organisationen, byggt på rättvis behandling från ledningen, gör 

att de anställda vill jobba kvar. Undersökningen betonar vikten av sociala relationer på 

arbetsplatsen för skapandet och upprätthållandet av förtroende. Utestängning från de sociala 

nätverken och olika typer av förmåner underminerar förtroendet på arbetsplatsen och ökar 

benägenheten hos de anställda att lämna arbetsplatsen (Kay & Hagan, 2003).

3.1.4 Organizational Success and Worker Dignity: Complementary or Contradictory?

Randy Hodson och Vincent J. Roscigno (2004) undersöker huruvida organisationers 

framgångar är oförenliga med arbetarnas välmående eller om båda går att uppnå med nutida 

arbetsplatsmetoder. De förenar teorier som behandlar metoder på en organisatorisk nivå med 

teorier som behandlar jobbnivån, för att ta reda på vad som är mest fördelaktigt för både 

organisation och anställda. För att kunna jämföra olika arbetsplatsmetoder och efterföljande 

konsekvenser använder de sig av ett omfattande innehållskodat material bestående av 

arbetsplatsetnografier samt kvalitativa jämförande analystekniker. Hodson och Roscigno 
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(2004) visar på tidigare forskning som tyder på att en organisations förmåga att klara sig i den 

moderna ekonomin bygger på både satsningar inom jobbnivån och den organisatoriska nivån.

Arbete på jobbnivå bygger på social utbytesteori och består i stora drag av att investera i och 

bygga upp relationer till de anställda så att de blir mer engagerade i organisationen.  Dessa 

investeringar leder till att påverka de anställdas grad av tillfredsställelse samt att lyfta fram 

arbetets natur och mening. Arbete på organisationsnivå handlar om egenskaper hos ledningen 

såsom kompetens och vänligt beteende. En väl organiserad verksamhet har större chanser att 

upprätthålla legitimitet för ledningen, ett positivt arbetsklimat samt hög produktivitet. Andra 

viktiga komponenter av satsningarna på den organisatoriska nivån är de anställdas 

jobbsäkerhet och möjlighet till deltagande i organiseringen av verksamheten. Satsningar på 

den organisatoriska nivån är viktiga för de anställdas känsla av engagemang i verksamheten 

och dess mål samt för organisationens motståndskraft.  

En av de hypoteser författarna testat är att förändringar i form av stödjande funktioner i 

arbetet har positiva konsekvenser både för de anställdas känsla av värdighet på arbetsplatsen 

samt för organisationens framgångar. De teorier som hypotesen grundas i framhåller vikten av 

relationer mellan ledare och anställda samt arbetsuppgifternas inneboende egenskaper för 

människovärdet och värdigheten för de anställda samt organisationens framgångar. 

Hodson och Roscigno (2004) testar även hypotesen att upplevelsen av värdighet samt 

produktiviteten drar nytta av förändringar i stödjande funktioner, såsom policys för de 

anställda samt satsningar på den organisatoriska nivån. Teorierna bakom hypotesen 

framhåller vikten av organisatoriskt ledarskap, gemensamma mål samt en mer öppen 

behandling av anställda.  Enligt de två sista hypoteserna måste de ovanstående förändringarna 

ske både på en organisatorisk nivå och på en nivå som berör jobbets grundegenskaper, de 

måste dessutom vara konsekventa för att bidra till att resultat uppnås och upprätthållas på 

båda nivåerna. 

Data i studien består av urval från organisatoriska etnografier angående arbetsplatser och 

relationer på arbetsplatser. Urvalet skedde i två omgångar, med hjälp av olika forskare och 

experter. Urvalskriterierna var att fallen skulle vara framtagna med etnografiska metoder 

under minst en sexmånadersperiod, samt att fokus skulle ligga på minst en specifik grupp av 

anställda i ett enskilt organisatoriskt sammanhang.  De slutliga data består av 156 etnografier 

innehållande totalt 204 olika fall som av förste författaren till artikeln tillsammans med tre 
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forskarstudenter kodades utifrån ett speciellt framtaget kodinstrument.  Data analyserades 

med qualitiative comparative analytic- (QCA) tekniker som jämför alla möjliga 

kombinationer av kausala faktorer och bortser från överflödig information. 

Resultaten stöder de två sista hypoteserna. Både förändringar på organisatorisk nivå och 

jobbnivå behövs för att uppnå både organisatorisk framgång samt välmående för de anställda. 

Dessa förändringar måste dessutom vara konsekventa. Effektivt organisatoriskt ledarskap 

samt de anställdas delaktighet i verksamhetens organisation är två av de faktorer som har 

starkast samband med positiva konsekvenser. Kort sagt vill de anställda ha en fungerande 

effektiv ledning och en organisation där se själva får vara delaktiga. Dessa faktorer maximerar 

nivån av både organisatorisk framgång och arbetarnas välmående, ökar känslan av 

meningsfullhet i arbetet samt minskar konflikter både horisontellt och vertikalt inom 

organisationen. I artikeln dras paralleller till Hertzbergs tvåfaktorsteori. Jobbegenskaper, 

såsom dålig behandling från ledningen, som bara sammanfaller med negativa konsekvenser 

jämförs med hygienfaktorer. Dessa egenskaper är nödvändiga till exempel för att motverka 

konflikt. De egenskaper, genomgående fungerande organisation samt de anställdas 

delaktighet, som enbart sammanfaller med positiva konsekvenser jämförs med 

motivationsfaktorer som behövs för att exempelvis uppnå en känsla av meningsfullhet på 

arbetet samt bra samarbetsrelationer (Hodson & Roscigno, 2004).

3.2 Människans inre

3.2.1 Solidaritet 

Durkheim (1893/1984) skilde mellan vad han kallade för mekanisk solidaritet - eller 

solidaritet genom likhet, och organisk solidaritet - eller solidaritet uppkommen genom 

arbetsdelning. Den mekaniska solidariteten bygger på sammanhållning på grund av en 

uppfattning av likhet hos människor i ett samhälle. Vad som anses rätt och fel i ett samhälle 

finns gemensamt i alla medlemmars medvetande. Att en person inte vet om eller inte 

respekterar reglerna är yttersta undantagsfall som förklaras med till exempel psykisk sjukdom. 

Regler som medlemmarna gemensamt tar avstånd från är uppkomna genom slumpmässiga 

omständigheter och kommer sannolikt inte att bestå någon längre tid. Handlingar som straffas 

har brutit mot någon av dessa allmänt kända regler som oftast inte behöver skrivas ut eller ens 
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nämnas för att gälla. I ett samhälle finns trosföreställningar, tankar och känslor som är 

gemensamma för de allra flesta medlemmar. Durkheim (1893/1984) kallade detta system för 

kollektivt medvetande och menade att det var en kraft fristående från människorna. Den finns 

oberoende av människors individuella förhållanden, sträcker sig över geografiska avstånd och 

mellan klasser och dröjer sig kvar fastän människorna i samhället byts ut. Ett brott mot dessa 

gemensamma normer är ett brott just av den andledningen att det bryter mot det kollektiva 

medvetandet. Definitionen av en omoralisk handling är just den att den bryter mot de 

gemensamma normerna. Det är inte för att handlingen i sig är omoralisk eller ett brott som vi 

tar avstånd från den. Vi anser den som ett brott och tar avstånd från den för att den bryter mot 

normerna, i och med detta blir handlingen ett brott. 

Ett brott mot normerna upprör alla berörda individer, rektionen är gemensam, kollektiv och de 

gemensamma känslorna attraherar varandra. Ett hot mot den gemensamma känslan eller 

tankevärlden gör den bara starkare och mer enad. Under hot eller då människor är skilda från 

dem som är lika dem blir behovet av att bekräfta gemenskapen stort. Man längtar då efter sina 

likasinnade, att få se dem och utbyta tankar som bekräftar de gemensamma åsikterna. Det 

kollektiva medvetandet koncentreras och exempelvis efter skandaler träffas människor och 

bekräftar och upprepar den gemensamma åsikten gång på gång. Responsen blir en allmän 

reaktion som inte kommer från någon särskild utan från alla. Undantag från och brott mot de 

allmänna åsikterna tyder dock på att de inte är fullkomligt allmängiltiga och totalt rådande. 

Därför väcker de ett behov av att visa att man fortfarande är enade och att gemenskapen inte 

är försvagad. Ett kollektivt motstånd väcks. 

Inom människan finns två typer av medvetande, ett som omfattar de tillstånd som är 

gemensamma för hela samhället eller gruppen och ett som omfattar de tillstånd som är 

personliga och som bara finns inom oss själva. De är båda sammanlänkade och bildar en 

solidaritet uppstånden från likhet som binder människan till samhället och skapar beteende i 

samförstånd. Alla viljor arbetar som en när denna solidaritet väcks till liv. Denna typ av 

solidaritet är utmärkande för samhällen med en låg grad av differentiering av sociala 

funktioner, arbetsdelning, och Durkheim (1893/1984) såg detta som en snart förlegad 

samhällsform. 

Durkheims (1893/1984) andra form av solidaritet kallas organisk solidaritet och bygger till 

skillnad från den mekaniska solidariteten på antagandet att människor är varandra olika. 
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Människan har en egen personlighet och en sfär av tankar och handlingar som är helt dess

egen. Denna form av solidaritet har uppstått på grund av arbetsdelningen och det faktum att 

varje människa har sin specialiserade roll som övriga medlemmar av samhället är beroende 

av. Det kollektiva medvetandet utvecklas inte i samma takt som det individuella utan blir med 

tiden svagare och svagare. Individuellt fritt tänkande har utvecklats sedan mycket länge 

tillbaka och fortsätter oavbrutet att växa.  Det moderna samhället växer tillsammans och 

parallellt med sina medlemmar. I denna typ av samhälle är inte det totalt gemensamma 

normsystemet nödvändigt eller ens möjligt. Avvikelser och brott mot gemensamma regler 

tolereras i högre grad och straffas inte heller lika hårt som i samhällen med mekanisk 

solidaritet. Samordningen som tidigare skett genom gemensamma regler och normer har 

genom arbetsdelningen till stor del byts ut mot organisering genom ömsesidigt beroende. 

Detta betyder dock inte att det sociala samhället kommer att upplösas och försvinna. Tvärtom 

är det så att en stark känsla av samhörighet uppkommer i och med samhällets utveckling. Den 

organiska solidariteten är starkare än den mekaniska och är den form av solidaritet som helt 

håller på att ta över (Durkheim, 1893/1984).

3.2.2 Social perception

Människor bygger sina uppfattningar och tolkningar av omvärlden genom de kroppsliga 

förnimmelser de får genom sina sinnen. Vi väljer omedvetet själva vilka förnimmelser vi ska 

ta in och tolka och när dessa förnimmelser handlar om människor är det tal om social 

perception. Vi bygger vårt eget agerande mot andra människor utifrån hur vi tror att de ska 

reagera, utifrån deras handlingar, inre och yttre egenskaper samt det sammanhang i vilket vi 

gör perceptionen. Vi uppfattar och drar slutsatser om andra människor och grupper baserat på 

ganska lite information. 

Stora delar av forskningen om social perception handlar om hur vi bedömer andra människor 

och hur vi genom misstolkningar av perceptioner kan dra felaktiga slutsatser om andra 

människor. Bland annat har människor som tillhör grupper en förmåga att underskatta 

faktiska skillnader mellan medlemmar inom sin egen grupp och överskatta skillnader mellan 

den egna gruppen och människor utanför gruppen. Forskning har visat att vi lätt drar negativa 

slutsatser om människor utanför vår egen grupp och lätt drar positiva slutsatser om 

medlemmarna i vår egen grupp (Markovsky, 1994). Den egna gruppens framgångar ges ofta 

förklaringar som har med personliga egenskaper att göra medan misslyckanden ofta förklaras 
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med faktorer i situationen. Det motsatta gäller för utomstående grupper. (Fiske & Taylor, 

1991). Människor har även en förmåga att bygga sina uppfattningar på händelser som inte är 

representativa för verkligheten. Vi bygger hela sanningar på exempel och fragment av ett 

fenomen som inte ger en representativ bild av verkligheten. Får männsikor höra exempelvis

att en VD för ett stort företag omnämnas negativt i media ett par gånger tror de att det måste 

betyda att ledningen är inkompetent eller att det överhuvudtaget inte ”längre” finns några 

ärliga företagsledare (Markovsky, 1994).

Det finns ett antal olika namn och benämningar på forskning som handlar om social 

perception och liknande ämnen. De olika benämningarna handlar om samma fenomen men 

belyser olika aspekter. En av dem som ofta används inom socialpsykologin är ”Attribution 

theory” (Markovsky, 1994), som är ett samlingsnamn för olika bidrag till hur människan 

förklarar händelser med hjälp av information i omvärlden. I teorin görs det ofta skillnad 

mellan ”Attribution theory” och ”Attributional theories”, som handlar om attributioner inom 

ett visst område (Fiske & Taylor, 1991). En sådan teori är ”Attribution theory of leadership”. 

Den rymmer uppfattningen att ledarskap är en uppsättning egenskaper som människan

tillskriver andra människor. Exempel på egenskaper som människor ofta förknippar med 

ledare är aggressivitet, intelligens och vältalighet. Organisationers framgång respektive 

misslyckanden förklaras med hjälp av ledarskapet och de egenskaper som det tillskrivs. 

Ledarskapet och olika egenskaper hos organisationens ledning används som förklaring till 

varför en organisation presterar bra eller dåligt. Organisationers positiva respektive negativa 

utveckling förklaras ofta med egenskaper hos företagets ledning eller VD, oavsett hur mycket 

personen eller personerna haft med saken att göra (Yukl, 2006). 

En ledare för en framgångsrik organisation eller avdelning ses ofta som mer kompetent än en 

ledare för en organisation eller avdelning som det inte går så bra för. Om organisationens 

resultat blir bättre och bättre är det större sannolikhet att ledaren ses som kompetent än om 

resultaten blir sämre. En ledare som nyss har börjat sitt uppdrag får mer ära eller skuld för 

organisationens utveckling om resultaten plötsligt går uppåt eller nedåt än om resultaten efter 

bytet av ledare är ganska stabila. Handlingar som ledaren utför som är direkta och synliga för 

de anställda framkallar mer attributioner än indirekta och diskreta handlingar. När en ledare 

har handlat på ett sätt som skulle kunna förklara en organisations resultat och gjort direkta

ingripanden på ett sätt som verkar relevant, attribueras ofta framgångarna till ledaren 

personligen. Särskilt vid kriser inom organisationen är det viktigt för ledaren att agera på ett 
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tydligt och direkt sätt. Ledaren ses som kompetent när han eller hon agerar på ett sätt som 

syns för de anställda men som inkompetent om han eller hon inte agerar direkt för att lösa 

krisen, eller om agerandet inte får omedelbar synlig effekt.  Ledaren får även i större 

utsträckning ta åt sig äran eller skulden för organisationens positiva eller negativa utveckling 

om han eller hon har gjort nyskapande förändringar i verksamheten än om han eller hon låtit 

verksamheten fortsätta som vanligt. Även variabler i situationen avgör om en ledare får ta åt 

sig äran av framgångar. Till exempel är det mindre troligt att en ledare tillskrivs en framgång 

om omständigheterna varit mycket gynnsamma. Vilken sinnesstämning som råder hos de 

anställda kan avgöra hur ledarens intentioner blir bedömda. En negativt inställd grupp gör till 

exempel mer troligt bedömningen att en ledare handlar för att själv kunna dra nytta av 

situationen (Yukl, 2006).

3.2.3 Intergroup relations and attribution processes

Socialpsykologin är till stor del inriktad på socialpsykologiska processer inom individer och 

tar därför inte nog hänsyn till fenomen inom grupper. Hewstone och Jaspars (1982) framhåller 

i ett kapitel i den socialpsykologiska samlingsvolymen ”Social identity and intergroup 

relations” att detta är en åsikt som delas av flera socialpsykologiska teoretiker. De gör ett 

försök till att ta fram de sociala aspekterna av den klassiska attributionsteorin, som tidigare till 

stor del handlat om individers sätt att tolka sin omgivning. Istället för den tidigare 

inriktningen på hur individer drar kausala slutsatser om sitt eget och andras beteende läggs 

fokus på hur människor i egenskap av medlemmar i sociala grupper drar slutsatser om 

varandra. De knyter ihop teorier om gruppattributioner med empiriskt material från ett antal 

olika studier. De empiriska studierna om attributioner inom grupper anses höra ihop med 

studier om social perception. 

Det finns sedan tidigare grunder för en teori om social attribution. Teorin bygger på forskning 

inom social kategorisering samt sociala representationer. Social kategorisering bygger 

kortfattat på fyra antaganden. Social kategorisering, att dela upp verkligheten i hanterbara 

delar, är nödvändig för att människor ska kunna sortera och hålla ordning på sin tillvaro. 

Processen kan leda till att skillnader inom kategorierna blir förbisedda. Kategoriseringen leder 

i sig till gruppbeteende med negativa bedömningar av utomstående grupper samt favorisering 

av den egna gruppen. Forskningen inom social kategorisering introducerade för 

socialpsykologin uppfattningen om att kategorier i stor skala påverkar individers beteende. 
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Teorier om social attribution har till stor del påverkats av forskning inom social 

kategorisering då begreppet står för individens sätt att ordna sin sociala omgivning och skapa 

och definiera sin egen plats i den. 

Sociala representationer är den andra av de två teorier som ligger till grund för social 

attribution. Begreppet sociala representationer bygger i grunden på Durkheims kollektiva 

medvetande och finns idag definierat på en rad olika sätt. Kort beskrivet är de en uppsättning 

gemensamma normer och uppfattningar som individer, i egenskap av medlemmar av en social 

grupp, har om den egna gruppen och andra grupper. Representationerna kan ses som en länk 

mellan den sociala och den individuella verkligheten och förmedlar gruppmedlemmarnas 

sociala konstruktion av verkligheten (Hewstone & Jaspars, 1982).

Hewstone och Jaspars (1982) kritiserar tidigare teorier som tagit fasta på människors 

beroende av den fysiska verkligheten för att göra bedömningar och framhåller den sociala 

verkligheten som de anser kunna vara en lika objektiv verklighet. Den sociala verkligheten är 

av vikt då människor i sina val påverkas av sin tillhörighet till sociala grupper eller kategorier. 

Människan förstår sin omgivning inte bara med hjälp av personliga möten och relationer utan 

genom relationer mellan storskaliga sociala kategorier som är grundläggande för skapandet 

och utvecklandet av vår sociala identitet och verklighet (Hewstone & Jaspars, 1982).

Ett exempel på en studie som visar på fenomenet social attribution är ett experiment där 

försökspersonerna fick se en fotbollsmatch mellan två konkurrerande college. De skulle 

bedöma antal otillbörliga handlingar för de respektive lagen och det visade sig att 

bedömningarna skedde till fördel för det egna laget. Experimentet visar på hur vårt beteende 

påverkas av våra normer och trossystem och är ett tydligt exempel på hur den traditionella 

attributionsforskningen länkas samman med forskning om social perception.  Ett flertal 

empiriska studier visar på människors benägenhet att ge den egna gruppens framgångar samt 

misslyckanden hos andra grupper interna förklaringar. Detsamma gäller för tendensen att ge 

den egna gruppens misslyckanden samt framgångar för utomstående grupper förklaringar med

externa orsaker. Felaktiga attributioner angående utomstående grupper kan visa sig i form av 

fördomar och stereotyper. Detta är en funktion av den sociala kategoriseringen och 

upplevelsen av tillhörighet till sociala grupper. Ett undantag från tendensen att favorisera sin 

egen grupp kan ses hos underprivilegierade grupper i samhället där negativa attributioner 

oftare görs angående den egna gruppen än för utomstående grupper. Hewstone och Jaspars 



20

(1982) pekar på studier som visar att tendensen för människor att göra felaktiga attributioner 

för att skydda gruppen är större än tendensen att göra felaktiga attributioner som skyddar

individen personligen. Exempelvis är det inte ofta personer skyller misslyckanden på 

gruppmedlemmarna för att själv slippa ta på sig ansvaret. Misslyckandet skylls istället på 

utomstående grupper eller personer. 

3.3 Organisationens yttre

3.3.1 Skandaler

John B. Thompson (2000) reder i sin bok ut begreppet skandal och skandalers förhållande till 

media. Han utvecklar ett analytiskt redskap för att studera skandaler och i synnerhet politiska 

skandaler. Boken utmynnar i reflektioner över vad skandaler har för betydelse för det sociala 

och politiska livet. 

Thompson (2000) utvecklar en social teori om skandaler och menar att skandaler kan 

förklaras som en kamp om symbolisk makt och att i den kampen står förtroende och rykte på 

spel. Kamp om andra former av makt kan också vara aktuella men den symboliska makten är 

något som alltid är en komponent av skandaler. Förtroende och rykte är inte något som 

automatiskt tar skada av skandaler men på grund av risken är skandaler av stor betydelse för 

exempelvis den politiska sfären. Thompson (2000) skiljer mellan två typer av rykte. Ett som 

bygger på personers färdigheter och som upprätthålls genom att visa prov på skicklighet inom 

detta område. Den andra typen av rykte är baserat på personers personliga karaktär och 

uppnås och upprätthålls genom att över tid visa upp ett specifikt kongruent beteende. Båda 

typerna av rykte har fyra egenskaper gemensamma. Den första är att de oftast tar lång tid att 

uppnå. Ett gott rykte kan uppstå mycket hastigt med oftast tar det lång tid och en betydande 

del arbete och ansträngningar för att bygga upp ett gott anseende. Ett rykte är dessutom

diskutabelt. Oavsett form av rykte finns det alltid plats för olika åsikter angående en person 

eller institutions färdigheter eller karaktär. Ryktet är en ovanlig form av resurs och har den 

egenskapen att det till skillnad från olika ekonomiska resurser inte nödvändigtvis minskar 

genom användande. Handlingar genom ett gott rykte gör inte att det blir mindre av det i 

framtiden, medan missbruk av ett gott rykte kan göra att det omedelbart försvinner. Den sista 
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egenskapen Thomson (2000) framhåller är just detta, att ett rykte snabbt kan försvinna och att 

det då kan vara oerhört svårt att återställa. 

Händelser som förbrukar rykte kan drabba inte bara individer utan även de institutioner och 

organisationer de tillhör. Ett förvärvat gott rykte för exempelvis kvalitet och ärlighet är en stor 

tillgång för organisationer och en händelse som minskar detta goda rykte kan vara förödande. 

Skandaler kan även skada det förtroende som finns för individer och organisationer och som 

ligger till grund för nästan alla sociala relationer. Ett förtroende förutsätter ett risktagande och 

organisationer som har förtroende från allmänheten kan dra nytta av att människor, utan att 

säkert kunna veta att de får vad de har rätt till, litar till dem och till deras tjänster. Ett 

förtroende kan leda till besvikelse men är en tilltro till och en beräkning om att så inte 

kommer att ske. Vissa förtroenden, exempelvis för organisationer, bygger inte på personlig 

interaktion mellan individer utan byggs upp över längre avstånd och tid. Denna form av 

förtroende kan inte grundas i personlig vetskap om specifika individers färdigheter eller 

karaktär utan bygger på andra faktorer. En viktig faktor är ryktet, som kan ge ledtrådar om 

dessa faktorer och vara en hjälp för att bedöma en person eller organisations trovärdighet. 

Förtroende har liknande egenskaper som rykte. För det första gör inte användandet av 

förtroende att det minskar. Snarare är det så att användande ökar graden av förtroendet medan 

en låg grad av användande minskar förtroendet (Thompson, 2000). 

Även förtroende är något mycket känsligt som förutom bristen på användning kan skadas 

genom olika överträdelser. Förtroende som bytts mot misstro kan vara mycket svåra att få

tillbaka. Både förtroenden och misstro är självförstärkande och misstro har även en förmåga 

att inte vara mottaglig för motbevis. Djup misstro kan göra att en ledares kompetens och 

färdigheter glöms bort till förmån för personliga egenskaper och karaktäristika. Individers och 

medias fokus på de personliga egenskaperna hos ledaren kan få till följd att tidigare okända 

faktiska brister i ledarens person blir kända. Det finns även risk för att bristande fokus på 

kompetens i längden leder till brist på faktisk kompetens hos politiska och andra ledare. Det 

finns även tendenser till att misstro bildas för en hel grupp människor. Att misstron inte bara 

växer för en specifik person utan för företagsledare eller en stor organisation i allmänhet 

(Thompson, 2000).
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3.3.2 Grupper i kris

Under goda omständigheter i en organisation finns det stort utrymme för individuella åsikter 

och individuellt beteende i arbetsgrupper. När omgivningen runt en grupp är hotande och det 

råder osäkerhet inom gruppen blir utrymmet för individualitet mindre. En hotande omgivning 

gör behovet av en stark vi-känsla och trygghet inom gruppen stort.  Gruppen får ett behov att 

inbördes söka positiv bekräftelse av varandra när detta inte finns att tillgå från omvärlden. 

Detta görs bland annat genom att tycka och tänka lika inom gruppen, eller att i alla fall bara 

uttrycka de åsikter som garanterat är lika inom gruppen (Mathiasson, 1994).

En händelse som kan utlösa en kris är att en organisation är med om en skandal. Blir en 

negativ händelse där ett företag eller en organisation är inblandad uppmärksammad i media 

känner de anställda lätt att de är inblandade i en skandal. Det har i en sådan situation inte 

någon större betydelse om det ligger någon sanning i den påstådda skandalen eller ej. 

Samhället får en negativ syn på företaget eller organisationen och även de som inte är direkt 

inblandade i händelsen, till exempel anställda i företaget, kan känna sig anklagade och 

kränkta. En grupp som utsätts för kritik eller har en dålig relation till världen utanför gruppen 

kan få dålig självkänsla och ibland även sluta sig mot omvärlden. Reaktioner på en kris kan ta 

sig uttryck i gruppreaktioner; känslor och beteenden som är gemensamma för en hel 

arbetsgrupp. Vid omorganisationer eller situationer där gruppens fortsatta existens ifrågasätts 

kan klimatet i arbetsgruppen bli stressigt och oroligt.  En vanlig reaktion, som tidigare nämnts 

i samband med negativ uppmärksamhet runt organisationen, är att gruppen, för att bli av med 

sin egen känsla av skuld försöker hitta syndabockar, ofta i form chefspersoner och 

representanter ur ledningen (Granér, 1994). Syndabocksjakt kan uppstå till exempel om en 

organisation uppvisar negativa resultat eller på något sätt får negativ uppmärksamhet. Då kan 

obehaget med problemen, kombinerat med ett upplevt krav på att lösa problemet, snabbt leda 

till att skulden hastigt läggs på någon som kan hållas ansvarig. Detta kan till exempel vara en 

chef som får ta ansvar för hela problemet, även om det är ett resultat av andras felsteg 

(Svedberg, 2007).

När organisationer genomgår förändringar, nedskärningar eller när något oväntat och 

upprörande sker på en arbetsplats kan tillstånd av kris uppstå. Olika händelser och 

omständigheter kan leda en organisation och dess medlemmar, hela arbetsgrupper, in i en kris. 

En psykologisk kris innebär att de som blir drabbade bringas ur fattningen och kanske måste 

organisera sin verksamhet på ett nytt sätt. Följder av detta kan vara starka känslor och en 
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upplevelse av att inte klara av de nya villkoren. De starka känslorna kan vara svåra att hantera 

och människor vänder sig antingen utåt eller inåt med anklagelser om vem som är ansvarig 

för händelsen som ledde fram till krisen (Granér, 1994). Förväntningarna på en ledare kan 

förändras vid stressiga och påfrestande situationer, till exempel vid hårt tryck från omvärlden. 

De anställda kräver då ofta att ledaren ska vara mer bestämd och ge mer tydlig vägledning än 

vanligt. Det är viktigt att ledaren förser de anställda med relevant information om krisen och 

hur situationen kommer att hanteras, annars finns risk för att illasinnade rykten börjar florera 

(Yukl, 2006).

3.4 Länken mellan det inre och det yttre

3.4.1 Legitimitet och auktoritet

Weber (1922/1983) definierar auktoritet som sannolikheten att en specifik grupp människor 

rättar sig efter en viss order. I begreppet ryms alla tänkbara skäl de som följer en auktoritet

kan tänkas ha för att lyda. Dock finns det i varje rent auktoritetsförhållande någon sorts vilja

att följa. Den lydande gruppen kan ha olika skäl för att följa auktoriteten, bland annat 

målrationella eller materiella skäl, något som leder till en instabil auktoritetsrelation. Inte 

heller värderationella eller affektuella skäl kan garantera en säker grund för auktoritet.  I 

auktoritetsrelationer finns även ett element av legitimitet. Eftersom de olika skälen att lyda 

inte är tillräckliga för att garantera auktoritetsförhållandet behövs även legitimitet. Olika 

former av legitimitet ger olika former av auktoritet och lydnad. Weber (1922/1983) har 

klassificerat olika typer av auktoritet efter vilken typ av legitimitet de eftersträvar. Legitim 

auktoritet finns i tre rena former varav den första kallas den legala auktoriteten och i första 

hand bygger på rationella skäl. Åtlydnaden av denna typ av auktoritet bygger på att vissa 

personer enligt en formell föreskriven ordning har tilldelats legitimitet att utöva auktoritet. 

Den vanligaste auktoriteten av denna typ är en överordnad person, till exempel en chef inom 

en organisation, som utifrån den allmänna legala ordningen ger order och fattar beslut. Den 

legala auktoriteten bygger på ett antal olika förutsättningar. För det första kan bestämmelser 

eller överkommelser göra vilka regler som helst gällande. Personer som tillhör organisationen 

antas följa reglerna som ibland även gäller personer som är utomstående men exempelvis 

ingår i relationer inom organisationens maktområde. Medlemmarna i organisationen följer 

auktoriteten i egenskap av just medlemmar och kan därför sägas enbart följa lagen. Därför 
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finns inga förväntningar på att auktoritetspersonen ska bli efterföljd inom andra områden än 

just organisationen (Weber, 1922/1983).

3.4.2 Legitimitet och normer

Inom organisationer och i hela samhället finns det allmänt godtagna uppfattningar om vilka 

regler och normer som ska gälla, vad som är rätt och fel. Dessa bestämmelser är sådana att de 

inte behöver vara i form av skrivna regler och lagar för att gälla, de är allmänt legitima ändå. 

Att de är legitima betyder just att de är rättfärdigade och godtas av alla som tillhör den grupp 

de gäller (Abrahamsson & Andersen, 2005). Utan att någon egentligen har blivit upplysta om 

normerna förväntas alla känna till och följa dem. Dessa normer blir oftast inte synliga i 

vanliga situationer utan först när någon bryter mot dem (Mathiasson, 1994). Inom en 

organisation finns det krav på medlemmarna att följa dessa bestämmelser och organisationen i 

sig bygger på att medlemmarna följer reglerna och tycker att organisationens syfte är viktigt

(Abrahamsson & Andersen, 2005).

Begreppet legitimitet kan delas upp i yttre och inre legitimitet. En organisations yttre 

legitimitet handlar om hur omvärlden ser på dess verksamhet och resultat, vad organisationen 

producerar i form av varor eller tjänster och om detta är prisvärt eller inte. En positiv bild av 

organisationen är viktig för att hålla intresset för rörelsen uppe. För att överhuvudtaget kunna 

fortsätta driva verksamheten krävs stöd från omvärlden och samarbete med andra människor 

och organisationer. Om den yttre legitimiteten brister kan stora problem med till exempel 

utbyte av varor och tjänster uppstå. Detta är något som blir mer och mer viktigt inom 

organisationer och framförallt något för företagsledningar att arbeta med, inte minst på grund 

av massmedias allt större roll i samhället (Abrahamsson & Andersen, 2005).

Legitimitet är något som också måste finnas inom en organisation. Inre legitimitet innebär att 

organisationens ledning accepteras och att de anställda tycker att de jobbar på en bra 

arbetsplats. För att de anställda inte ska slitas ut och tappa intresse för organisationens 

verksamhet krävs att ledningen inte bara koncentrerar sig på målen och effektiviteten utan 

också på att skapa ett positivt arbetsklimat. Det räcker dock inte att det är bra stämning på 

arbetsplatsen. För att det ska kunna finnas inre legitimitet måste de anställda känna att de gör 

något meningsfullt och att organisationen arbetar mot, och närmar sig ett mål. Den yttre 

legitimiteten samverkar med den inre och kan i sig påverka de anställda att känna sig mer 
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positivt inställda till organisationen. Människor mår bra av att tillhöra en organisation som har 

bra rykte och som i allmänhet uppfattas som värdefull och effektiv (Abrahamsson & 

Andersen, 2005). 

Sambandet mellan samhälle, organisation och medlemmar inom organisationen belyses inom 

den institutionella teorin. Legitimitetsbegreppet är centralt inom den institutionella teorin som 

fokuserar på de normer och regler ur vilka organisationer anses härstamma. Organisationer är 

ur ett institutionellt teoretiskt perspektiv sociala konstruktioner som produceras och 

reproduceras utifrån det sociala sammanhang de befinner sig i. Samtidigt påverkar 

organisationer samhället genom att ge regler och normer legitimitet i samhället (Abrahamsson 

& Andersen, 2005).

3.4.3 Sociopolitical consequences of organizational expression

Dayana Finet (1994) visar genom en fallstudie medias roll i upprätthållandet en organisations 

legitimitet. Hennes fall utgörs av en händelse som fick stor uppmärksamhet i media i New 

York, då ett statligt förvaltningsorgan offentligt tvingats att be en av sina anställda om ursäkt. 

Detta hände efter att en av cheferna beordrat den anställde, som var känd för sina kritiska 

uttalanden om organisationen, att inte med utomstående tala om organisationen. Den anställde 

gick ut i pressen och klagade över restriktionerna och fick ett sådant omfattande stöd från 

media, samhället, facket och så vidare att chefen som beordrat restriktionerna ett par veckor 

senare offentligt bad om ursäkt och tog tillbaka sina order. 

Finet (1994) kritiserar teorier angående organisationers omgivning för att utelämna viktiga 

faktorer i förklaringar till organisationers resultat. Hon framhåller den institutionella teorin 

som inte bara tar hänsyn till ekonomiska och tekniska faktorer i förklarandet av organisatorisk 

framgång. Största fokus ligger där istället på de sociala och politiska faktorerna i 

omgivningen. Begreppet legitimitet som är centralt för institutionell teori och som ofta 

används för att förklara hur en organisation kan påverkas av sociala och politiska händelser 

har en stor del i artikeln. Finet (1994) framhåller att organisationer för att upprätthålla sin 

legitimitet och klara sig från kritik måste leva upp till de allmänna sociala normerna i 

samhället. De organisationer som riskerar sin legitimitet genom att bryta mot normerna kan få 

utstå omfattande kritik. 
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I studien analyseras all nyhetsrapportering angående händelsen ur en omfattande samling 

nyhetstidningar under maj och juni 1989. Totalt analyserades 50 artiklar med hjälp av 

innehållsanalys där antal meningar med referenser till fem variabler räknades och användes 

för att testa studiens hypoteser. De uppställda variablerna var den anställdes kritiska 

inställning till organisationen, chefens tystnadsorder, den positiva bedömningen av den 

anställdes legitimitet, den negativa bedömningen av chefens legitimitet samt motståndet mot 

organisationen och chefen. Studiens regressionsanalysstatistik med mera samt statistiska 

metoder framtogs genom följandet av SPSS-rutiner. 

I studien prövas fyra hypoteser. Alla hypoteser gäller huruvida variablerna har förekommit i 

de undersökta tidningarna. Det första antagandet som testas är att ett signifikant samband 

finns mellan den anställde personens rykte som kritisk till organisationen samt positiva 

bedömningar av den anställdes sociala legitimitet. Studien testar även antagandet att det finns 

ett signifikant samband mellan det sociopolitiska motståndet mot organisationen samt 

pressens positiva bedömning av den anställdes sociala legitimitet. I studien antas även att det i 

pressens rapporteringar av konflikten ska finnas ett signifikant samband mellan den negativa 

bedömningen av den omnämnda chefens sociala legitimitet och dennes omtalade order om 

tystnad. Den sista hypotesen som prövas är att det finns ett samband mellan det sociopolitiska 

motståndet mot organisationen och den negativa bedömningen av den omnämnda chefens 

sociala legitimitet.

Resultaten stödjer den första hypotesen och detta innebär att pressens omnämningar av den 

anställde som kritisk till organisationen gav upphov till positiva bedömningar av den 

anställdes sociala legitimitet. Även hypotes nummer två verifierades och alltså finns ett 

samband mellan det samhälleliga motståndet mot organisationen och den tidigare nämnda 

positiva värderingen av den anställdes sociala legitimitet. Den tredje hypotesen fick inte stöd 

av resultaten och det visade sig inte finnas något samband mellan chefens order om tystnad 

och den senare negativa bedömningen av hans sociala legitimitet. Däremot visade det finnas 

samband mellan det samhälleliga motståndet mot organisationen samt uppfattningen om 

chefens bristande legitimitet. 

Studien visar på vikten av organisationers externa sociala relationer samt den stora påverkan 

externa sociala agenter, såsom media, kan ha för en organisations framgång eller 
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misslyckanden. Resultaten visar även hur inre och yttre relationer kan påverka varandra och 

indirekt påverka organisationens grad av framgång (Finet, 1994). 

3.4.4 The organizational legitimacy of the Bauhaus

Stella Minahan (2005) använder sig av institutionell teori för att undersöka legitimitet inom 

organisationer. I artikeln definieras och diskuteras begreppet organisatorisk legitimitet och 

författaren diskuterar bland annat interaktionen mellan intern och extern legitimitet. Interna 

konflikter, såsom lågt stöd för ledningen bland de anställda, kan om de blir kända av 

omgivningen leda till legitimitetsminskning även inom den externa sektorn, och vice versa. 

Hon menar att det inom tidigare forskning har lagts mycket vikt vid den externa legitimiteten. 

Hon försöker tillsammans med den teoretiska bakgrunden genom en fallstudie visa på vikten 

av hur den interna legitimiteten påverkar såväl den externa legitimiteten som organisationers 

förmåga att överleva. I fallstudien analyseras den tyska konst- och hantverksskolan Bauhaus 

som 1933 tvingades stänga. Tidigare forskning har ofta förklarat skolans nedläggning enbart 

med nazismens uppkomst men Minahan (2005) lyfter här fram en rad samverkande interna 

och externa orsaker. Exempelvis gav interna konflikter upphov till bristande intern legitimitet, 

något som läckte ut i det omgivande samhället. Detta gav motståndare till skolan tillräckligt 

med information för att inleda en kamp som slutligen ledde till skolans nedläggning. 

Författaren framhåller vikten för organisationer av att upprätthålla både intern och extern 

legitimitet.
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4. DISKUSSION

4.1 Metoddiskussion

Ett kvalitativt perspektiv ansågs som det självklara i utförandet av studien, då fokus under 

hela processen var att se människan samt att urskilja mönster och tendenser inom 

forskningsområdet. Även en kvalitativ metod ansågs som den mest naturliga utifrån studiens 

syfte och frågeställningar samt utifrån det kvalitativa perspektivets fokus på språket och 

skriftliga uttryck.

Att min egen förförståelse fick påverka valet av syfte och forskningsfrågor och dessutom vara 

en del av analysen har påverkat studiens utformande och resultat. Studiens syfte och 

frågeställningar, men även metod, skulle utan min förförståelse säkerligen ha blivit 

annorlunda. Andra intressanta frågor hade utan den kunnat bli ställda och besvarade. Dock 

anser jag att den egna förförståelsen kan bidra till en djupare förståelse och tolkning av 

resultaten. Tidigare egna tankar och funderingar kring ämnet och de förklaringsmodeller som 

jag i förväg trodde skulle kunna komma i fråga kan ha påverkat urvalet på ett sådant sätt att 

jag omedvetet har inkluderat träffar som stämmer överens med min förförståelse. Allt detta är 

dock en del i den hermeneutiska ansatsen i studien där förförståelsen används som en tillgång 

och ett självklart inslag under hela studieprocessen. Ett induktivt arbetssätt låg som grund för

studiens utförande då studien inte grundades i någon vedertagen teori utan avsåg att göra en 

översikt över samt en analys av redan befintliga förklaringsmodeller.  

Den valda datainsamlingsmetoden kvalitativ litteraturstudie visade sig vara effektiv för att 

uppnå studiens syfte samt besvara forskningsfrågorna. En mer omfattande sökning, både i 

fråga om antal sökord och i antal informationskällor hade kunnat motverka sådana effekter 

som kan komma av ett allt för begränsat urval. Detta skulle exempelvis kunna vara att enstaka 

exempel av data som inte är representativa får ett stort genomslag i resultatet. Dock blev 

studien efter en tid mättad och information som redan hittats återkom i samma och liknande 

former. Olika teorier och empiriska exempel med skiftande namn och begrepp, men med 

aspekter av samma fenomen påträffades. De data presenterade i studien anses väl representera 

de olika typer av data som studien producerade.
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Den första inledande sökningen gjordes ostrukturerad för att få ett vitt perspektiv av de 

områden som skulle kunna bli aktuella i rapporten. Detta var ett effektivt sätt att få en 

orientering i problemområdet samt var en hjälp i utformandet av nästa steg i sökningen. 

Urvalet av det datamaterial som presenteras i studien baserades på relevans för studien samt 

en bedömning av tillräcklig kvalitet ut.  Läsning och bearbetning av data visade på 

genomgående mönster i materialet som sedan låg till grund för hur resultatet sorterades. Även 

i kategoriseringen av materialet spelade min förförståelse in och bidrog till min förståelse av 

problemområdet. I och med detta skulle en upprepning av studien genomförd av en annan 

person kunna resultera i fler eller andra sätt att strukturera och tolka resultaten. 

4.2 Resultatdiskussion

Syftet med studien var att göra en översikt över, samt en analys av, befintliga 

förklaringsmodeller för vad som kan ligga till grund för en arbetsgrupps inställning till

ledningen inom en organisation. Syftet var vidare att sammanställa och analysera befintliga 

förklaringsmodeller för vilken betydelse arbetsgruppens inställning till ledningen kan ha för 

de anställda samt organisationen. Studien anses ha nått sitt syfte och har resulterat i en 

sammanställning av de data som framkommit i studien. Under studiens gång har ämnet visat 

sig vara mångfacetterat och är förutom ur sociologisk synpunkt av intresse för ett flertal olika 

discipliner såsom psykologi och kommunikationsteori. Många av de sociologiska studierna 

om förtroende jag under studiens gång har stött på har sin teorietiska utgångspunkt i Webers 

teorier om auktoritet och legitimitet eller Durkheims teorier om solidaritet. Många andra 

sociologiska teorier finns representerade men det är dessa två som efter genomläsning av 

böcker och artiklar återkommer. Dessa två olika teoretiker visar på mångfalden och bredden 

av de infallsvinklar ur vilka studiens problemområde kan ses. 

De forskningsfrågor studien avsåg att besvara är:

 Vilka förklaringar kan finnas till en arbetsgrupps förtroende eller misstro för 

ledningen och ledningens sätt att styra och leda verksamheten inom en organisation? 
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 Vilka följder för organisationen som helhet samt de anställda kan komma ur 

arbetsgruppens förtroende eller misstro för ledningen och ledningens sätt att styra och 

leda verksamheten inom en organisation? 

Studiens två frågeställningar har visat sig vara närbesläktade och svåra att skilja på. De

förklaringar som finns för förtroende eller misstro för ledningen inom en organisation är tätt 

sammankopplade med de konsekvenser som kommer ur ett starkt eller bristande förtroende. 

De två frågeställningarna kommer trots detta att besvaras var för sig. 

Uppsatsens resultat är indelat i fyra kategorier varav den första är ”Organisationens inre”. 

Detta avsnitt rör den första frågeställningen och handlar om hur faktiska omständigheter på 

arbetsplatsen kan påverka de anställdas upplevelse av arbetet. Faktorer såsom psykosocial 

arbetsmiljö kan ligga nära till hands vid en utredning som avser att förklara bristande 

förtroende för ledningen inom en organisation. Konkreta faktorer såsom att ledningen sköter 

sitt jobb är för mig självklara förutsättningar för att de anställda ska känna förtroende för sin 

ledning. Studien har visat att det mycket riktigt kan vara faktiska förhållanden inne i 

organisationen som ligger till grund för förtroende för ledningen. De konkreta faktorer som 

har belysts i studien har stor påverkan på en arbetsgrupps förtroende för ledningen och är 

därför viktiga att beakta vid en utredning om bristande förtroende. 

Studien har även visat att ett förtroende för ledningen inom organisationer kan ha att göra 

med faktorer som rör människans inre. Processer som sker inom individer och grupper 

påverkar på olika sätt hur andra människor uppfattas och tolkas. Teorier på detta område har 

sorterats in under avsnittet ”Människans inre” och handlar om hur människan personligen och 

i grupp tolkar sin verklighet och utifrån detta formar sitt beteende. Människans bedömningar 

av andra människor och fenomen i sin omgivning påverkas alltså både av faktorer i den 

fysiska och i den sociala verkligheten. Faktorer i den fysiska verkligheten kan påverka 

människans inre processer på sätt som för de inblandade är svåra att upptäcka. 

Studiens tredje avsnitt, ”Organisationens yttre”, handlar om hur faktorer utanför 

organisationen kan påverka faktorer inne i organisationen samt organisationens medlemmar, 

och därmed förtroendet för ledningen i organisationen. Skandaler och andra yttre 

påfrestningar kan vara orsaker till förtroendeminskningar inom organisationer. En tydlig 

koppling syns mellan yttre faktorer, såsom organisationers externa relationer, och det inre i 
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människans medvetande, som bygger sina tolkningar och sin verklighet på intryck från 

omgivningen. Som exempel kan Durkheims (1893/1984) mekaniska solidaritet och kollektiva 

medvetande nämnas. Ett brott mot de gemensamma normerna framkallar ett behov av att 

bekräfta gemenskapen och att upprepat försäkra varandra om de gemensamma åsikterna.  

Durkheim (1893/1984) ansåg denna typ av solidaritet höra samman med en omodern typ av 

samhälle med låg grad av arbetsdelning (Durkheim, 1893/1984). Kanske kan grupper av 

människor som utsätts för stora yttre påfrestningar på något plan återgå till en mekanisk 

solidaritet. Ett självförsvar mot hotande situationer är att i gruppen hålla samman och för att 

få utlopp för sin rädsla skuldbelägga någon utanför gruppen för de misstag som begåtts. Ett 

uppenbart exempel i denna studie kan vara att en arbetsgrupp som självförsvar mot yttre 

påfrestningar, såsom kritik i media, skyller alla misstag på företagsledningen. Sker detta 

under en lång tidsperiod kanske den gemensamma misstron kan bli till en naturlig del av 

företagskulturen. 

Externa sociala agenter kan ha stor del i hur pålitlig en organisations ledning framstår. 

Ytterligare ett belägg för växelspelet mellan extern påverkan och interna mänskliga processer

för skapande eller fördärvande av förtroende finns i Markovskys (1994) beskrivning av den 

sociala perceptionen. I ett exempel visar han hur människor från fragmentariska negativa 

uppgifter om en företagsledare, förmedlade via media, drar slutsatser om att denne inte är 

pålitlig. Risk i denna situation finns även för att slutsatser dras om att organisationen som 

helhet inte är pålitlig, eller till och med om att företagsledare i allmänhet inte går att lita på 

(Markovsky, 1994). 

Även studiens andra frågeställning kan besvaras med hjälp av ett flertal olika teorier. I första 

hand finns data relaterade till den andra frågeställningen presenterade under rapportens första 

avsnitt, ”Organisationens inre”. I studien framkommer att följder av att för anställda inom en 

organisation ha en positiv inställning till ledningen är sådana som ökad trivsel och god 

stämning på arbetsplatsen (Eppler & Nelander, 1992). Förtroende för ledningen kan även få 

anställda att i högre grad vilja stanna på sin arbetsplats (Kay & Hagan, 2003). Positiva 

konsekvenser för både de anställda och organisationen som helhet kan komma ur de 

anställdas upplevelse av att ha en kompetent och effektiv ledning. Detta framkommer bland 

annat i Hodson och Roscignos (2004) studie. Resultaten från undersökningen visar att dessa 

faktorer i arbetet får de anställda att må bättre och uppleva större mening i sitt arbete. 

Samtidigt gör de risken för konflikter inom arbetsplatsen minskad och chansen till 
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organisatorisk framgång ökad (Hodson & Roscigno, 2004). Thompson (2000) talar om 

förtroende som något som förutsätter ett risktagande. Ett starkt förtroende för ledningen kan 

sannolikt förmå de anställda att göra ”det lilla extra”, då de litar på att bli lämpligt belönade 

för sin ansträngning. Misstro bör sannolikt istället få dem att inte göra mer än absolut 

nödvändigt, detta för att minimera risken att inte få något tillbaka.

Många av studierna angående konsekvenser av förtroende för ledningen berör överhuvudtaget 

inte vilka orsaker som ligger till grund för förtroendet. Detta kan tyda på att hänsyn ofta helt 

enkelt inte är taget till detta faktum men även att det inte har någon betydelse för 

konsekvenserna. Kanske får en hög eller låg grad av förtroende samma konsekvenser oavsett 

om det uppkommit ur faktiska förhållanden på arbetsplatsen, såsom relationer mellan 

anställda och ledning, eller exempelvis som ett självförsvar vid hotande yttre situationer. 

Studien visar även konsekvenser som kan komma ur bristen på förtroende. Ett förtroende som 

brutits och övergått i misstro är mycket svårt att få tillbaka (Thompson, 2000). Arbetet med 

att vända misstro till förtroende kan ta tid och kraft från ledningen, de anställda och 

organisationen i stort. Thompson (2000) pekar på att det vid låg grad av förtroende för 

ledningen finns en tendens hos de anställda att glömma bort ledarens faktiska kompetens och 

istället koncentrera sig på brister i ledarens personlighet. Detta kan liknas vid hur 

misslyckanden för människor utanför den egna sociala gruppen ofta ges förklaringar som har 

att göra med personliga egenskaper (Fiske & Taylor, 1991). Den nya fokusen på personliga 

egenskaper hos ledaren kan få konsekvensen att tidigare okända brister kommer fram. Risk 

finns även för att det i förlängningen inom organisationen kommer att råda brist på kompetens 

hos ledningen då jakten efter bra personliga egenskaper ökar. En djup misstro för en ledare 

kan även resultera i att människor inte längre kan lita till företagsledare i allmänhet, eller att 

förtroendet för en hel organisation byts mot misstro (Thompson, 2000).

Massmedia är en stor del av det moderna samhället och är en del av skapandet och 

upprätthållandet av de normer som människor och organisationer måste följa för att ha 

legitimitet. Massmedia har i form av negativ uppmärksamhet även en roll i straffandet av dem 

som inte följer normerna. Media som extern social kraft kan påverka människors uppfattning 

om en företagsledning eller en hel organisation. I studien har det framkommit flera exempel 

på betydelsen av medias växande roll i samhället. Exempelvis Abrahamsson och Andersen 

(2005) pekar på sambandet mellan inre och yttre legitimitet och vikten av att upprätthålla den 
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yttre legitimiteten, i synnerhet nu när medias roll i samhället blir större (Abrahamsson & 

Andersen, 2005). 

Studiens fjärde avsnitt ”Länken mellan det inre och det yttre” binder samman de interna och 

externa faktorer som kan ligga till grund för anställdas förtroende för ledningen inom en 

organisation. Avsnittet utgör även en länk mellan studiens två frågeställningar, vilka 

förklaringar som kan finnas till, och vilka följder som kan komma av, anställdas förtroende 

för ledningen inom en organisation. Faktorer på olika plan påverkar varandra och det har visat 

sig vara av vikt att ta hänsyn till detta vid en utredning om bristande förtroende för ledningen 

inom en organisation.  Lågt internt förtroende för ledningen kan påverka yttre relationer som i 

sin tur på ett direkt sätt kan ha inverkan på av graden av förtroende inom organisationen.
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BILAGA 

I arbetsdokumentet ”Inledande litteratursökning”, nedan, redovisas all litteratur som efter den 

första sökningen genomlästs i sin helhet. Det gäller både den litteratur som direkt upptagits i 

uppsatsen och den som enbart lett vidare till nya referenser. Även sökvägarna som lett fram 

till träffarna redovisas. Arbetsdokumentet för sökningen av vetenskapliga artiklar (sidan fem i 

bilagan) redovisar dessutom de sökningar som inte lett fram till någon användbar träff. Detta 

gäller ej för den inledande litteratursökningens arbetsdokument, som på grund av den 

ostrukturerade metoden som använts i så fall skulle ha blivit alltför omfattande.
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