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ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine how students’ perception of trust to a manager differs, 

depending on the gender of the manager. The theoretical framework consists mainly of a well 

renowned model in trust literature, where ability, integrity and benevolence are the antecedents 

to trust. Two almost identical surveys were used to collect data, where the only difference was 

the gender of the fictional manager described in the survey. Multiple regression analysis was 

conducted to determine trusts relationship to ability, integrity and benevolence. The result 

indicates that the students’ perception of ability and benevolence, differs depending on the 

gender of the manager. This implies that the gender of the manager acts as a moderating 

variable to ability and benevolence. However, no such implication could be found for integrity.  

 

Keywords: trust, organizational trust, interpersonal trust, ability, integrity, benevolence, 

manager, gender 
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1. Inledning 

Detta avsnitt börjar med att presentera hur fördelningen mellan män och kvinnor i 

chefspositioner ser ut. Sedan introduceras tidigare forskning inom samma område samt 

forskning inom tillitsområdet. Dessa två knyts sedan samman för att visa på vilket 

problem som studien avser att lösa. Avsnittet avslutas med studiens frågeställning som 

ska besvaras samt studiens syfte. 

 

1.1. Problematisering 

Sverige arbetar hårt med jämställdhetspolitiken som syftar till att det ska finnas samma 

möjligheter och förutsättningar för varje individ, oavsett om individen är man eller kvinna 

(Regeringskansliet, 2018). Ett område som är hårt präglat av könsskildringar är inom 

ledarskap, där det finns ett glastak 1  för kvinnor som hinder för att klättra högre upp i 

karriärstegen (Wilson, 2017). Det blir tydligt när vi tittar på andelen kvinnor kontra män i 

chefspositioner, där kvinnor stod för endast 40 procent av alla chefspositioner år 2016 

(Statistiska Centralbyrån, 2018). 

 

Chefsorganisationen Ledarna rekommenderar kompetensbaserad rekrytering som en rättvis 

metod för att rekrytera medarbetare/chefer utan att påverkas av ens egna preferenser och 

fördomar (Ledarna, 2018). Ett rimligt antagande är att de flesta företag använder sig av 

kompetensbaserad rekrytering. Detta borde således innebära att fördelningen av män och 

kvinnor i chefspositioner är en konsekvens av att män överlag har en högre utbildning. Dock 

speglar detta inte statistiken framtagen av Statistiska Centralbyrån (2017) som visar att 37 

procent av Sveriges befolkning över 25 år har en eftergymnasial utbildning, varav 55 procent 

är kvinnor och 45 procent män. När detta ställs i relation till andelen män och kvinnor på 

chefspositioner blir det tydligt att det finns en ojämn fördelning. Tidigare forskning har försökt 

söka förklaringar till skillnaderna bland män och kvinnor i chefspositioner som presenteras 

nedan. 

 

                                                 

1 Glastaket innebär ett fenomen där kvinnor hindras från att inta högre positioner i arbetslivet. Detta glastak 

existerar på grund av samhällets olika könsrollsmönster, däribland hur män och kvinnor porträtteras enligt de 

stereotypiska ledarrollerna.  
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Tidigare forskning om män och kvinnor i ledarskapspositioner 

Andersen och Hansson (2011) har i sin studie undersökt huruvida det finns en skillnad i 

beteende mellan män och kvinnor i ledarskapspositioner. Resultatet visade på att det inte fanns 

några skillnader i chefens beteende beroende på om denne var en man eller kvinna (Andersen 

& Hansson, 2011). Detta har även Hansson, Gottfridsson och Raanaes (2016) belyst, där de 

menar på att det inte finns några skillnader i utövandet av ledarskap bland kvinnor och män 

som ledare. Vidare har Hansson et al. (2016) undersökt hur media porträtterar ledare beroende 

på om ledaren är en man eller kvinna. De kom fram till att kvinnor porträtteras som bland 

annat varma, personliga och emotionella medan män porträtteras som objektiva, självständiga 

och resultatorienterade. Detta kan liknas de traditionella könsstereotypa rollerna inom 

ledarskap. Hansson et al. (2016) kom fram till att medias uppdelning av ledarskap och 

kvinnligt ledarskap har en negativ inverkan på kvinnor som ledare, vilket kan tolkas som att 

media bidrar till att upprätthålla könsstereotyperna och därmed klyftan mellan män och 

kvinnor i chefspositioner.  

 

En annan anledning till klyftan mellan män och kvinnor i chefspositioner skulle kunna vara 

undermedveten diskriminering. Gaustad och Raknes (2015) har i sin studie undersökt om 

uppfattningen av en chef förändras beroende på om chefen är en man eller kvinna.  I deras 

studie utgår de från en enkätundersökning där respondenterna fick läsa en beskrivning om en 

chef, för att sedan ta ställning till beskrivningen och värdera chefen. Undersökningen var 

uppdelad i två enkäter som var identiska, där den ena porträtterade en chef som var man medan 

i den andra enkäten var chefen en kvinna, det vill säga att den enda skillnaden var att de bytte 

ut namnen och de personliga pronomenen (han/hon o.s.v.). Resultatet från studien visade att 

52 procent tyckte om chefen som var en man medan när chefen var en kvinna var hon endast 

omtyckt av 33 procent. När frågan ställdes om respondenten ansåg chefen vara en bra ledare 

svarade 72 procent att mannen var en bra ledare, medan 54 procent svarade att kvinnan var en 

bra ledare. Majoriteten föredrog mannen som chef framför kvinnan, förutom inom en aspekt: 

om de ansåg att chefen var tillitsfull. Resultatet inom tillitsaspekten visade inte på stora 

skillnader mellan hur mycket respondenterna litade på chefen beroende på om det var en man 

eller kvinna.  
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Tidigare forskning inom tillit 

Utifrån forskning inom tillit kan man ställa sig kritisk till om Gaustad och Raknes (2015) 

verkligen har behandlat tillitsteori i sin rapport, med hänsyn till resultatet om chefen var 

tillitsfull. Detta då Gaustad och Raknes (2015) inte har tagit hänsyn till Mayer, Davis och 

Schoormans (1995) resultat om vad som framförallt påverkar tillit. Mayer et al. (1995) är några 

av de mest erkända tillitsforskarna och har kommit fram till att välvilja, förmåga och integritet 

hos ledaren samt den generella tilliten hos medarbetaren är vad som framförallt påverkar tillit. 

Detta genom att sammanföra tidigare forskares resultat inom tillit, för att skapa en modell som 

ska fungera generellt inom de olika akademiska områdena, sett till relationen mellan två 

individer inom en organisation. 

 

Gaustad och Raknes (2015) belyser inte alla dessa aspekter av tillit i sin beskrivning av en 

chef, som respondenterna har fått ta ställning till. Utifrån deras beskrivning porträtteras främst 

förmåga och till viss del integritet hos chefen. Däremot utesluter de välvilja nästan helt, vilket 

går emot Mayer et als. (1995) resultat. Därav har vi ställt oss kritiska till hur Gaustad och 

Raknes (2015) har behandlat tillitsaspekten. 

 

Som precis nämnts är Mayer et al. (1995) några utav de mest framträdande tillitsforskarna. De 

har inte endast studerat vilka aspekter som påverkar tillit utan de har även undersökt vad tillit 

kan resultera i. De sammanställer en modell för tillit som kan delas upp i två delar. Den första 

delen visar på vilka variabler som påverkar tillit genom att kategorisera tidigare forskares 

variabler och gruppera dem inom välvilja, integritet, förmåga och den generella tilliten, som 

är de påverkande variablerna för tillit. Den andra delen visar på resultatet som genereras av 

tillit. Även här har Mayer et al. (1995) kategoriserat tidigare forskares variabler och grupperat 

dem inom upplevd risk, risktagande i relationer och resultat.  

 

Däremot har Mayer et al. (1995) inte undersökt hur stor påverkan varje variabel har på tillit, i 

förhållande till varandra, exempelvis hur stor påverkan som förmåga har på tillit, i förhållande 

till integritet. Detta behandlar däremot Lapidot, Kark och Shamir (2007) i sin studie utifrån 

Mayer et als. (1995) tillitspåverkande variabler: förmåga, välvilja och integritet. De 

undersöker variablernas grad av påverkan på tillit för att konstatera vilken/vilka variabler som 

påverkar tillit mest. Lapidot et al. (2007) sätter tillit i två aspekter: tillitsuppbyggande och 
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tillitsnedbrytande situationer. De kommer fram till att välvilja är mer framträdande i 

tillitsuppbyggande situationer medan förmåga och integritet är mer framträdande i 

tillitsnedbrytande situationer. De undersöker även hur sårbarhet hos den underordnade 

påverkar vikten av förmåga, välvilja och integritets effekt på tilliten. Lapidot et al. (2007) 

kommer här fram till att välvilja är mer framträdande när den underordnade känner en låg 

sårbarhet medan förmåga är mer framträdande när det kommer till hög sårbarhet.  

 

Några andra forskare inom tillit är Möllering, Bachmann och Hee Lee (2004) som för en 

genomgång av litteraturen där de bland annat lyfter brister inom tillitsområdet. Författarna 

lyfter exempelvis att begreppet tillit är väldigt abstrakt och svårt att operationalisera, det vill 

säga ett begrepp som är svårt att definiera i syfte att genomföra empiriska studier. Detta beror 

till viss del på att det finns en spridning i hur gemene individ definierar tillit. Därav 

rekommenderar Möllering et al. (2004) att forskare bör förhålla sig till en och samma 

definition istället för att skräddarsy en egen definition av tillit som ska passa deras egen 

användning. 

 

Problematiken utifrån den ovannämnda forskningen är att vi inte har kunnat identifiera studier 

som behandlar tillit i relation till kön med undantag för Gaustad och Raknes (2015) studie, där 

vi menar på att den brister i hur tillit framställs. Med utgångspunkt i diskussionen ovan finner 

vi skilda uppfattningar i hur kvinnor och män porträtteras och därmed uppfattas. Då tillit 

bygger på en individs uppfattning av en annan individ faller det naturligt att undersöka om det 

finns en skillnad i påverkan av tillit beroende på om den sistnämnda är en man eller kvinna. 

 

1.2. Frågeställningen 

Hur påverkas tillit till en porträtterad chef, beroende på om chefen är en man eller kvinna? 

 

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att 

• Beskriva uppfattningen av tillit till en porträtterad chef i termer av förmåga, välvilja 

och integritet. 

• Analysera resultatet med en utgångspunkt i teorin om tillit. 

• Jämföra likheter och skillnader i uppfattning baserat på om den porträtterade chefen är 

en man eller kvinna. 
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2. Teoretisk referensram 

Detta avsnitt för en genomgång av tidigare forskning, detta i form av hur tillit definieras 

och hur generell tillit, förmåga, integritet och välvilja hänger ihop med tillit. Vidare lyfts 

kritik som har lett till att litteraturen om tillit har utvecklats. Slutligen presenteras 

studiens analysmodell som kommer att användas för att analysera den insamlade data. 

 

2.1. Vad är tillit? 

Tidigare litteratur om tillit har använt ett flertal olika definitioner för vad tillit kan vara, vilka 

variabler som påverkar eller bygger tillit, samt vad utfallet av tillit är (Möllering & Hee Lee, 

2004). Gambetta (se Mayer et al., 1995, s. 712) definierade tillit som trustorns2 förväntan om 

att trusteen3 kommer att agera på ett gynnsamt sätt för trustorn, eller åtminstone på ett sätt som 

inte kommer skada trustorn. Mayer et al. (1995) vidareutvecklade denna definition genom att 

lägga till villigheten hos trustorn, att vara sårbar inför trusteens handlingar, med en förväntan 

om att trusteen kommer handla på ett sätt som är gynnsamt för trustorn. 

 

Schoorman, Mayer och Davis (2007) förklarar att det funnits svårigheter i att utveckla en 

definition av begreppet tillit. Detta då tillit är ett koncept som gränsar till ett flertal olika 

akademiska områden med olika grundläggande antaganden, däribland psykologin, sociologin 

och ekonomin (McKnight & Chervany, 2001). Mayer et al. (1995) argumenterade istället för 

en sammanslagen definition av tillit, på ett sätt där tillit var applicerbart inom de olika 

akademiska områdena. Detta under förutsättning att det användes i relationen mellan två 

individer i en organisation, exempelvis mellan chef och medarbetare. Mayer et al. (1995) 

definierar tillit som en individs (trustor) villighet att vara sårbar inför en annan individs 

(trustee) handlingar, baserat på en förväntan att trusteen kommer att agera på ett sätt som är 

gynnsamt för trustorn, oavsett om trustorn har möjlighet att kontrollera eller följa upp trusteens 

handlingar. 

 

 

                                                 

2 Trustor är individen som litar på någon annan, exempelvis en medarbetare (trustor) som litar på sin chef.  
3 Trustee är individen som någon annan litar på, exempelvis en chef (trustee) som en medarbetare litar på. 
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The definition of trust proposed in this research is the willingness of a party 

to be vulnerable to the actions of another party based on the expectation that 

the other will perform a particular action important to the trustor, irrespective 

of the ability to monitor or control that other party. 

(Mayer et al. 1995, s.712)  

 

Mayer et als. (1995) definition skulle kunna delas upp i tre delar. Den första delen, 

”…willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party…” (Mayer et al., 

1995, s.712), behandlar villigheten att vara sårbar. Att vara sårbar antyder att man har något 

viktigt att förlora, det vill säga att man tar en risk. Men det handlar inte om att ta en faktisk 

risk utan om en individs villighet/beredskap att ta en risk (Mayer et al., 1995). Ett exempel 

skulle kunna vara att trustorn är villig att dela med sig av information till trusteen, trots att 

denna information eventuellt skulle kunna vara skadlig för trustorn. Ett annat exempel är att 

trustorn är villig att acceptera trusteens information, utan några bevis eller ifrågasättanden, 

trots att informationen eventuellt skulle kunna vara felaktig. Båda dessa exempel förutsätter 

att trustorn litar på trusteen, det vill säga är villig att vara sårbar inför trusteens handlingar. 

 

Den andra delen, ”… expectation that the other will perform a particular action important to 

the trustor…” (Mayer et al., 1995, s.712), handlar om trustorns förväntan på trusteen, att 

trusteen ska agera på ett sätt som är gynnsamt för trustorn. Ett exempel skulle kunna vara att 

en medarbetare förväntar sig att chefen ska meddela om en ny tjänst eventuellt öppnas upp 

inom en annan avdelning på företaget. Detta skulle då vara gynnsamt för medarbetaren trots 

att chefen kan förlora en bra medarbetare. 

 

Den tredje och sista delen, ”…irrespective of the ability to monitor or control that other 

party.” (Mayer et al., 1995, s.712), handlar om trustorns kontroll över trusteens handlingar. 

Här menar Mayer et al. (1995) att trustorn måste acceptera att den inte kommer kunna 

kontrollera eller övervaka trusteens handlingar. Ett exempel skulle kunna vara att ett projekt 

där en medarbetare har bidragit till en väldigt stor del av projektet. Medarbetaren måste 

acceptera att den inte kommer kunna ha någon kontroll över hur chefen presenterar projektet 

inför ledningen och om medarbetarens delaktighet kommer att tas upp. Därmed finns det ingen 
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tillit om medarbetaren känner ett behov av att kontrollera chefens handlingar (Schoorman et 

al., 2007). 

 

Vidare utvecklade Mayer et al. (1995) en modell med syfte att skapa ett verktyg för att vidare 

forskning ska kunna ha en gemensam utgångspunkt. De gjorde en syntes av tidigare studiers 

förklaringsfaktorer till vad som setts påverka (grad av) tillit och kom fram till fyra begrepp: 

generell tillit, förmåga, integritet och välvilja.  

 

Den generella tilliten är en egenskap hos trustorn medan förmåga, integritet och välvilja är 

egenskaper hos trusteen. Mayer et al. (1995) förklarar i sin modell att trustorns tillit till trusteen 

inte grundar sig i de faktiska egenskaperna hos trusteen utan i hur trustorn upplever dessa 

egenskaper. Detta kombineras med trustorns generella tillit, det vill säga hur benägen trustorn 

är att lita på andra människor.  

 

I sin modell inkluderar Mayer et al. (1995) även vad tillit kan resultera i. De tar upp upplevd 

risk, risktagande i relationer och utfall. När tillit har skapats mellan trustorn och trusteen, 

innebär detta inte någon faktisk risk utan endast att trustorn är villig att ta risk. Själva 

tillitsagerandet händer först i Mayer et als. (1995) variabel, risktagande i relationer (Risk 

taking in relationship (RTR)). Detta innebär att tillit kan finnas mellan trustor och trustee, det 

vill säga villighet att ta risk, men givet en specifik situation kan trustorn ta en faktisk risk.  

 

Mayer et al. (1995) skiljer alltså på tillit, det vill säga villighet att vara sårbar, och risktagandet 

(RTR). De menar på att tilliten är själva beredskapen att ta en risk, eller att vara sårbar. Men, 

det är först när man agerar på tilliten som man tar en faktisk risk. Exempelvis kan en 

medarbetare känna att den är villig att vara sårbar inför chefens handlingar, det vill säga den 

litar på chefen. När den först utsätts för en situation och tar ställning, är när risken faktiskt 

existerar. Exempelvis har chefen ett projekt som ligger den nära om hjärtat och behöver hjälp 

av medarbetaren för att slutföra projektet. Medarbetaren vet att den inte kommer kunna hjälpa 

till med projektet utan att åsidosätta sina egna arbetsuppgifter (upplevd risk). I detta skede 

väger medarbetaren den upplevda risken med att åsidosätta sina arbetsuppgifter mot tilliten 

den känner inför chefen. Om den upplevda risken är relativt högre än den upplevda tilliten 

kommer medarbetaren välja att inte hjälpa chefen med projektet. Om den upplevda risken är 

relativt lägre än den upplevda tilliten kommer medarbetaren hjälpa chefen med projektet och 
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det är här den faktiska risken uppstår. Det är således relationen mellan tillit och upplevd risk 

som avgör om medarbetaren tar den faktiska risken (RTR) (Mayer et al., 1995).  

 

Den generella tilliten hos trustorn 

En faktor som kan påverka hur mycket en person litar på en annan individ, är det vi väljer att 

kalla den generella tilliten hos trustorn. Denna faktor diskuteras genomgående, med liknande 

betydelse, av författare som behandlar tillit fast benämns olika, exempelvis “Trustors 

prospensity” (Mayer et al., 1995), “Trustor factors” (Hurley, 2011) eller ”Risk propensity” 

(Sitkin & Pablo, 1992). Med den generella tilliten menar vi en individs benägenhet att lita på 

andra människor. Exempelvis har en person som naivt litar på varenda människa den träffar 

på, en hög grad av generell tillit. En person som inte litar på någon har istället en låg grad av 

generell tillit. 

 

Den generella tilliten har dessutom en högre inverkan på trustorns tillit till trusteen, ju mindre 

kunskap trustorn har om trusteens förmåga, integritet och välvilja. Detsamma gäller tvärtom, 

det vill säga att om trustorn har mycket kunskap om trusteens förmåga, integritet och välvilja, 

kommer den generella tillitens inverkan på tilliten att vara lägre (Mayer et al., 1995). 

 

För att ta ett exempel kan vi utgå från en situation där en medarbetare nyligen har fått en ny 

chef. Medarbetaren har precis träffat chefen och har ingen kunskap om chefens förmåga, 

integritet och välvilja. Därmed kommer medarbetaren att utgå från sin generella tillit i 

bedömningen om den kan lita på chefen eller inte. Om den generella tilliten är hög, kommer 

medarbetaren troligtvis lita på chefen medan om den är låg, kommer medarbetaren troligtvis 

inte lita på chefen. Medarbetaren gör därför bedömningen endast baserat på den generella 

tilliten, då den saknar information om chefens förmåga, integritet och välvilja. När 

medarbetaren lär känna chefen och därmed bildar en uppfattning om chefens egenskaper 

kommer bedömningen till stor del istället baseras på chefens förmåga, integritet och välvilja. 

Den generella tilliten kommer fortfarande ha en roll i huruvida medarbetaren litar på chefen 

eller inte, men den kommer inte vara lika viktig som den var när medarbetaren inte hade någon 

kunskap om chefens egenskaper.  
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Detta betyder att den generella tilliten ”täcker upp” för när en individ saknar information om 

trusteens förmåga, integritet och välvilja. Men den kan även höja/sänka effekten som trusteens 

förmåga, integritet och välvilja har på tillit. Ett exempel kan vara en medarbetare som har en 

hög generell tillit men lite information om chefens förmåga, integritet och välvilja. Denna 

medarbetare kommer sannolikt att ändå lita på chefen, då medarbetarens generella tillit 

förhöjer effekten av chefens förmåga, integritet och välvilja. Ett annat exempel är en 

medarbetare som har en låg generell tillit men mycket information om chefens förmåga, 

integritet och välvilja. Det är då mycket möjligt att medarbetaren ändå inte litar på chefen då 

dennes generella tillit är låg och därmed minskar effekten som chefens förmåga, integritet och 

välvilja har på tillit. 

 

Den generella tilliten påverkar alltså förmågan, välviljan och integritetens effekt på tillit, det 

vill säga att den generella tilliten är en modererande variabel (Mayer et al., 1995). Vidare 

förklarar Mayer et al. (1995) att den generella tilliten är en stabil variabel som följer med 

individen från situation till situation. Mayer et al. (1995) menar på att om en trustor litar på en 

individ i en situation, utan några förkunskaper om individens förmåga, integritet och välvilja, 

kommer den trustorn även lita på en annan person, utan några förkunskaper om dennes 

förmåga, integritet och välvilja. Detta innebär med andra ord att den generella tilliten inte 

förändras baserat på situation.  

 

Förmåga 

Schoorman et al. (2007) förklarar att flertalet författare såsom Kee och Knox (1970) har 

behandlat liknande begrepp som förmåga, bland annat “kompetens” som en påverkande 

variabel till tillit. Fram till dess att en ledare visat på förmåga så kommer en individs tillit till 

ledaren att vara begränsad (Mayer et al., 1995). Zand (1997) behandlar kommunikation som 

en separat variabeln till tillit. Detta då ledaren skapar tillit genom att ge ut information till sina 

medarbetare med hjälp av sin kommunikation och delar med sig av sådant som tycks vara 

väsentligt. Mayer et al. (1995) inkluderar istället kommunikation under begreppet förmåga då 

att kunna kommunicera, är en förmåga i sig. 

 

Mayer et al. (1995) förklarar att förmåga är kompetensen, färdigheten och kunskapen som en 

trustee har för att verka inom ett specifikt område. Detta betyder att förmåga är 
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områdesspecifikt (Zand, 1997; Hurley, 2011; Mayer et al., 1995), det vill säga att trusteen kan 

ha förmåga inom ett område men sakna förmåga inom ett annat. Trustorn kan lita på trusteen 

när det kommer till området trusteen har förmåga inom men trustorn har betydligt svårare att 

lita på trusteen inom ett område där trusteen saknar förmåga.  

 

Ett exempel för att förtydliga skulle kunna vara en situation där en chef är väldigt kompetent 

och duktig som programmerare. Däremot har chefen en extremt dålig handstil och vad gäller 

att forma grafiska illustrationer. Detta innebär att andra som läser det chefen har skrivit på en 

lapp, eller ser på en illustration som chefen har gjort för hand, har svårt att läsa den skrivna 

texten eller förstå illustrationen. Utifrån detta är det rimligt att anta att medarbetaren känner 

sig bekväm med att lita på chefen när det kommer till att skriva nya programmeringskoder och 

tar gärna emot tips och tricks om detta, men skulle aldrig kunna tänka sig lita på chefen i att 

utforma en design för en tatuering. Chefens förmåga är därmed områdesspecifik inom 

programmering men absolut inte inom design av tatueringar. 

 

Integritet 

Integritet är en av de centrala byggstenarna för tilliten mellan två individer (Mayer et al., 1995; 

Zand, 1997; Hurley, 2015). Med integritet menar Mayer et al. (1995) trustorns upplevelse av 

den uppsättning principer som trusteen innehar, ifall trustorn accepterar dessa principer samt 

hur väl trusteen förhåller sig till principerna på ett konsekvent sätt. Det hela är något 

komplicerat. Därav delar vi upp Mayer et als. (1995) definition av integritet i tre delar och 

förklarar dessa delar med exempel.  

 

1. För integritet krävs en uppsättning principer. 

2. Villkoret för att integritet ska kunna uppstå är att trustorn accepterar trusteens 

principer. 

3. Upprätthållandet av integritet sker genom att trusteen förhåller sig till sina egna 

principer, samt är konsekvent till dessa. 

 

Den första delen innebär att en uppsättning principer krävs för integriteten. Med en princip 

menar vi i detta fall en regel som man har satt för sig själv och eftersträvar att följa. Några 

exempel på vad en princip skulle kunna vara är att man tar personligt ansvar för sina 
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handlingar, inte diskuterar religion på arbetsplatsen, inte höjer rösten under en diskussion och 

ger beröm för bra utfört arbete. En uppsättning av dessa regler hos exempelvis en chef, är med 

andra ord ett av kraven för att integritet ska finnas. 

 

Den andra delen behandlar villkoret om accept från trustorn. Mayer et al. (1995) menar att om 

trustorn inte accepterar eller finner trusteens principer rimliga, kommer trustorns syn på 

trusteens integritet att vara låg. För att förtydliga tar vi ett exempel mellan en medarbetare och 

en gruppchef. Chefen har en princip om att vinst alltid går före allt annat, det vill säga att 

chefen är redo att exempelvis tvinga personalen att arbeta övertid för att uppnå vinst. Ett 

rimligt antagande är att medarbetaren inte alls anser chefens princip rimlig, och således inte 

accepterar chefens princip. Enligt den andra delen av Mayer et als. (1995) definition av 

integritet skulle det i exemplet ovan innebära att villkoret om accept inte uppfylls, då 

medarbetaren inte accepterar chefens princip. Om medarbetaren däremot hade tyckt principen 

var rimlig och därmed accepterat principen, uppfylls villkoret om accept. Detta innebär att 

medarbetarens ställningstagande till chefens principer, avgör om villkoret för accept uppfylls. 

I förlängning innebär det att när medarbetaren accepterar chefens principer så finns 

förutsättningen för att medarbetaren ska uppleva en hög integritet hos chefen. När 

medarbetaren inte accepterar chefens principer, saknas förutsättningen för en upplevd hög 

integritet hos chefen, vilket innebär att chefen upplevs ha en låg integritet. Det hela betyder 

att integriteten påverkas av vem som är trustor (medarbetare i exemplet ovan), då varje individ 

värderar principerna olika baserat på vad individen tycker är bra eller dåligt. 

 

Den tredje och sista delen av integriteten, handlar om själva upprätthållandet. Mayer et al. 

(1995) menar att kravet för att integriteten ska upprätthållas är att trusteen både förhåller sig 

till sina egna principer och inte avviker från principerna. Ett exempel på detta är en chef, vars 

princip är att medarbetaren är företagets viktigaste tillgång, något som chefen ofta uttalar sig 

om. Även om medarbetaren ställer sig positiv (accepterar) till denna princip, spelar det mindre 

roll om chefen ständigt avviker från principen. Detta kan vara i form av att chefen inte ger 

medarbetaren något erkännande vid lyckade projekt och istället själv tar åt sig all ära för 

projekten. I detta exempel avviker trusteen (chefen) ifrån sin egen princip, vilket leder till att 

trustorns (medarbetarens) upplevelse av trusteens integritet med stor sannolikhet sjunker, trots 

att trusteen accepterar principen (Mayer et al., 1995). 
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Välvilja 

Mayer et al. (1995) beskriver välvilja som när trusteen agerar hjälpsamt mot trustorn utan att 

ha ett bakomliggande egocentriskt motiv. Det handlar således om att genuint vilja någon annan 

väl, exempelvis genom att hjälpa någon utan att vara tvungen eller själv tjäna på det. Detta 

kan gestalta sig genom att trusteen visar att den bryr sig om trustorns intressen, behov, 

önskemål och personliga utveckling.  

 

Hurley (2011) belyser också välviljans roll för tilliten och menar på att trustorn tenderar att 

lita på trusteen om trusteen sätter andras intressen före dess egna. Lapidot et al. (2007) 

förklarar att konsekvensen av att en chef undgår att visa välvilja för medarbetare, kan innebära 

att anställda inte vill visa sig sårbara för chefen. Utifrån Mayer et als. (1995) definition av tillit 

innebär det att medarbetaren således inte litar på chefen, vilket även stämmer in på deras syn 

om att det är osannolikt att tillit uppstår när något av de tre centrala begreppen saknas. Bew 

och Rossouw (2002) menar på att välvilja är den viktigaste delen när det kommer till tillit och 

att det handlar om att inte utnyttja trustorns sårbarhet. Enligt Korsgaard, Schweiger och 

Sapienza (1995) har välvilja en positiv inverkan på tillit när medarbetarna känner att deras 

åsikter tas i beräkning i chefens beslut. Även Zand (1997) lyfter medarbetarens åsikter och 

menar på att en ledare behöver kunna acceptera dessa samt bör anse att synpunkterna är 

värdefulla, trots att parterna är oense i en fråga. 

 

Sammantaget kan vi säga att välvilja kan komma i uttryck på flera olika sätt, däribland genom 

att chefen sätter medarbetarens intressen framför sina egna, hjälper medarbetaren utan att vara 

tvungen eller själv tjäna på det, samt lyssnar och värdesätter medarbetarens åsikter.  

 

2.2. Kritik och den relativa påverkan 

Det har riktats kritik mot Mayer et als. (1995) mätinstrument där reliabiliteten för tillit har 

ifrågasatts (Schoorman et al., 2007). Mätinstrumentet syftar till de frågor som har använts i 

undersökningarna när man har försökt mäta villigheten att vara sårbar (tillit). Där har man sett 

att reliabiliteten har varit relativt låg, vilket innebär att frågorna som användes för att mäta 

villigheten att vara sårbar inte alltid lyckades fånga just detta. Reliabiliteten mättes i 

Cronbachs alfa som är mått på den interna reliabiliteten (Bryman & Bell, 2011). Schoorman 

et al. (2007) menar på att när man använder Cronbachs alfa som reliabilitetsmått, bör man ta 
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hänsyn till hur många frågor som används för att mäta det specifika begreppet. Antalet frågor 

som används för att mäta det specifika begreppet indikerar begreppets komplexitet.  

 

Desto fler frågor som används för att mäta det specifika begreppet, desto lägre värde blir det 

på Cronbachs alfa. Cronbachs alfa behöver därför sättas i relation till hur komplext begreppet 

är. Schoorman et al. (2007) menar på att eftersom tillit är ett komplicerat begrepp, får 

Cronbachs alfa ett lägre värde men att mätinstrumentet fortfarande är pålitligt. Trots detta ger 

Schoorman et al. (2007) rekommendationen att istället använda Schoorman och Ballingers 

(2006) utformning av frågor (mätinstrument), för de som vill uppnå ett högre Cronbachs alfa-

värde. Hur vi tar hänsyn till Cronbachs alfa-värde återkommer vi till i avsnittet 3.3. Validitet 

och reliabilitet. 

 

En annan kritik Mayer et al. (1995) har fått är att de inte har tagit hänsyn till den relativa 

påverkan som förmåga, integritet och välvilja har på tillit. Kritiken kommer från Lapidot et al. 

(2007) där de ställer sig frågande till om dessa tre variabler påverkar tillit lika mycket i alla 

situationer eller om förmåga, integritet och välvilja påverkar tillit olika beroende på om det är 

en situation som innebär låg alternativt hög sårbarhet för trustorn. Med begreppet ”sårbarhet” 

menar Lapitdot et al. (2007) hur mycket trustorn har att förlora, det vill säga hur hög alternativt 

låg risk trustorn känner. En upptäckt Lapidot et al. (2007) gjorde var att ju mindre sårbar 

trustorn känner sig, desto större inverkan har välvilja på trustorns tillit till trusteen. Ju mer 

sårbar trustorn känner sig, desto större inverkan har trusteens förmåga. Däremot kunde de inte 

dra några slutsatser för integritetens roll i en sårbar alternativt mindre sårbar situation för 

tillitens påverkan (Lapidot et al., 2007).  

 

Likt Lapidot et al. (2007) undersöker Knoll och Gill (2011) den relativa påverkan som 

förmåga, integritet och välvilja har på tillit. Denna undersökning görs i olika typer av relationer 

mellan två individer inom en organisation. De sökte svar på om någon/några av dessa tre 

variabler har en större påverkan på tillit beroende på om det var tillit mellan chef-medarbetare 

(chefens tillit till medarbetaren), medarbetare-chef (medarbetarens tillit till chefen) och 

kollega-kollega (medarbetarens tillit till en annan medarbetare alternativt chefens tillit till en 

annan chef). De undersökte även om Mayer et als. (1995) modell stämmer, det vill säga att 

förmåga, integritet, välvilja och generell tillit är de huvudsakliga faktorerna som påverkar tillit, 

oavsett hierarkisk nivå (Knoll & Gill, 2011). 



 

14 

 

 

Knoll och Gill (2011) kommer fram till att förmåga, välvilja, integritet och generell tillit är de 

huvudsakliga faktorerna för tilliten mellan medarbetare-chef och kollega-kollega, vilket är i 

linje med Mayer et als. (1995) resultat. Däremot kunde de inte se att den generella tilliten hade 

någon större inverkan på relationen mellan chef-medarbetare, vilket går emot Mayer et al. 

(1995). Då vår studie avser relationen mellan medarbetare-chef, kommer Knoll och Gills 

(2011) resultat i den omvända relationen mellan chef-medarbetare, inte ha någon inverkan på 

vår studie.   

 

Sett till den relativa påverkan på tillit mellan förmåga, integritet och välvilja, i förhållande till 

typ av relation, kommer Knoll och Gill (2011) fram till att välvilja och integritet har en större 

betydelse i relationen medarbetare-chef. Gällande den omvända relationen chef-medarbetare 

kommer de fram till att förmåga spelar en större roll för tilliten men att resultaten inte är lika 

tydliga som i relationen mellan medarbetare-chef. För relationen mellan två kollegor kan de 

inte se att någon större skillnad mellan förmåga, integritet och välviljas påverkan på tillit, alla 

tre är därmed lika viktiga (Knoll & Gill, 2011).  

 

Även Poon (2013) undersökte Mayer et als. (1995) modell för att visa på effekten av välvilja, 

integritet och förmågas relativa inverkan på tillit. Poon (2013) menar på att trusteens välvilja 

har störst påverkan på tillit i relationen mellan medarbetare och chef, där medarbetaren är 

trustorn och chefen är trusteen. Han förklarar att en chef som påvisar välvilja anses agera 

“utöver” vad som krävs av chefen. Chefens integritet och förmåga är å andra sidan 

grundläggande krav som medarbetare förväntar sig utifrån chefens formella roll. Poon (2013) 

visade på att tillit till chefen var hög när anställda upplevde att välviljan var hög. Då välviljan 

var hög kompenserade förmåga och integritet för varandra. Detta betyder att både integritet 

och förmåga inte behöver existera samtidigt när välviljan är hög. Studien visade således på att 

alla tre variablerna inte behövde existera för att tillit skulle bildas. Under förutsättning att 

välviljan var hög räckte det med endast välvilja och integritet eller välvilja och förmåga, för 

att tillit skulle skapas mellan en chef och medarbetare.  
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2.3. Analysmodell 

 

Figur 1. Modell för variablerna som påverkar tillit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån ovanstående genomgång har vi utvecklat en modell (se Figur 1) som kan liknas vid 

Mayer et als. (1995) modell om vad som påverkar tillit i en relation mellan medarbetare och 

chef. Vi utgår från Mayer et als. (1995) definition av tillit där tillit är trustorns villighet att 

vara sårbar inför trusteens handlingar, baserat på en förväntan om att trusteen kommer att 

handla på ett sätt som är gynnsamt för trustorn, oavsett om trustorn har möjlighet att 

kontrollera eller övervaka trusteens handlande. Anledningen till valet av denna definition 

grundar sig i att det är den mest utvecklade och erkända definitionen som finns i litteraturen 

om tillit. Dessutom är den skapad för att appliceras på en relation mellan två individer inom 

en organisation.  

 

Förmåga är en av de påverkande variablerna på tillit som vi har med i vår modell (se Figur 1). 

Vi följer Mayer et als. (1995) definition av förmåga, där förmåga är kompetensen, kunskapen 

och skickligheten trusteen har inom ett specifikt område. Likt tidigare forskare inom tillit, 

räknar vi med att förmåga kommer att ha en positiv effekt på tillit. Detta innebär att ju högre 

förmåga chefen har, desto större positiv effekt ger den på medarbetarens tillit till chefen.  

 

Integritet är den andra variabeln som har en påverkan på tillit utifrån vår modell (se Figur 1). 

I linje med Mayer et al. (1995) menar vi på att integritet är en uppsättning principer/självsatta 

regler hos trusteen som trusteen ständigt eftersträvar att följa. Det är först när trustorn 

Förmåga 

Integritet 

Välvilja 

Tillit 
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accepterar dessa principer som integritet uppstår. I vårt fall där medarbetaren är trustorn 

kommer medarbetarens upplevelse av chefens integritet avgöra hur stor positiv påverkan 

integriteten får på medarbetarens tillit till chefen. Med andra ord, ju högre integritet 

medarbetaren upplever att chefen har, desto större positiv effekt får integriteten på tilliten 

däremellan.  

 

Välvilja är den tredje och sista påverkande variabeln på tillit som vi har med i vår modell (se 

Figur 1). Likt Mayer et al. (1995) och Hurley (2011) menar vi på att välvilja handlar om att 

sätta en annan individs intressen och behov framför ens egna. I denna studie handlar det om 

att chefen sätter medarbetarens intressen och behov framför dess egna. Vi förväntar oss att 

välviljan hos chefen kommer ha en positiv effekt på medarbetarens tillit till chefen, vilket även 

är i linje med all ovanstående litteratur om tillit.  

 

Däremot väljer vi att avgränsa oss från Mayer et als. (1995) variabel, generell tillit. Detta då 

vår studie fokuserar på chefens egenskaper och dess påverkan på tilliten som medarbetaren 

känner för chefen samt om chefens kön förändrar uppfattningen av chefens egenskaper. Mayer 

et al. (1995) förklarar att den generella tilliten är en egenskap hos trustorn och att denna 

egenskap är stabil. Att den är stabil innebär att den inte förändras i samband med att situationer 

förändras. Då vår studie är en jämförande studie, där vi undersöker skillnader i uppfattning av 

en chef som är en man alternativt en kvinna, innebär det att vi förändrar situationen genom att 

förändra könet. Som vi precis nämnde är den generella tilliten stabil, vilket betyder att den inte 

kommer att förändras när vi förändrar situationen (könet) och saknar därmed relevans för 

studiens syfte.  

 

Sett till den relativa påverkan kan vi utifrån Knoll och Gills (2011) resultat se att välvilja och 

integritet har störst påverkan på tilliten i relationen mellan medarbetare-chef, där medarbetaren 

är trustorn och chefen är trusteen. Även Poon (2013) studerade relationen mellan begreppen 

och kom fram till att endast välvilja hade störst effekt på medarbetarens tillit till chefen. Sett 

till Lapidot et als. (2007) resultat kan vi förstå att i en situation med låg risk kommer välvilja 

att ha en större effekt på tilliten medan i en situation med hög risk kommer den större delen 

av effekten på tilliten från chefens förmåga.  
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I denna studie kommer vi att genomföra en kvantitativ enkätundersökning. Vi tror därmed att 

vi inte kommer kunna skapa en situation där respondenten känner en hög sårbarhet (hög risk). 

Detta innebär att respondenterna kommer att känna en relativt låg sårbarhet, och därmed 

kommer välviljan ha en större betydelse för påverkan av tilliten, utifrån Lapidot et als. (2007) 

resultat. Vår slutsats utifrån Lapidot et al. (2007), Poon (2013) och Knoll och Gills (2011) 

resultat, är att vi förväntar oss att välvilja kommer stå för den större delen av påverkan på tillit 

i en relation mellan trustor och trustee, där trustorn känner en låg sårbarhet.  

 

Med hjälp av modellen ovan (se Figur 1) kommer vi att kunna analysera om välvilja, förmåga 

och integritet påverkar tillit samt vilken av de tre variablerna som har störst påverkan på tillit. 

Vi kommer sedan att analysera om uppfattningen av hur tillitsfull chefen är, förändras 

beroende på om den beskrivna chefen gestaltas som en man alternativt kvinna. Vi kommer 

också kunna dra slutsatser om det är någon skillnad i huruvida variablerna påverkar tillit olika 

beroende på om chefen är en man eller kvinna.  
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3. Metod 

Detta avsnitt beskriver hur vi har gått tillväga för att genomföra studien. Avsnittet 

behandlar bland annat undersökningens upplägg, hur vi har utformat 

enkätundersökningen samt undersökningens validitet och reliabilitet. Avslutningsvis 

redogör vi för hur vi har gått tillväga i studiens analys. 

 

3.1. Undersökningens upplägg 

Vi har i denna studie tagit vår utgångspunkt i litteraturen om tillit, som har tagit form i vår 

teoretiska referensram. Utifrån detta har vi skapat en analysmodell (se Figur 1). Denna modell 

ligger till grund för valet av att genomföra en enkätundersökning och hur enkätens 

påståenden/frågor har utformats, som har i syfte att fånga respondenternas uppfattning 

avseende de olika variablerna från analysmodellen. Detta innebär att påståendena är kopplade 

till välvilja, förmåga, integritet och tillit samt undersöker respondenternas uppfattning om 

dessa. Dessa kopplingar mellan påståendena och vår analysmodell kommer vi att återkomma 

till under rubriken Hur enkätfrågorna har utformats. 

 

Analysmodellen ligger också till grund för analysen av resultatet från undersökningen. Med 

andra ord har vi startat i teorin och sedan utformat en analysmodell som har använts för att 

utforma enkäten samt analysera resultatet. Detta kan därmed liknas en deduktiv ansats, likt 

Bryman och Bells (2011) förklaring i att man i en studie börjar i teorin. Fördelen med en 

deduktiv ansats, är att vi med hjälp av teorin vet vad det är som vi söker. De centrala begreppen 

är definierade av tidigare forskare och vi kan därmed lägga fokus på att samla in information 

och analysera den. Nackdelen däremot är att vi blir begränsade utav tillitsteorins ramverk, det 

vill säga att vi endast ser det som finns inom ramverket då vi har på oss specifika teoretiska 

”glasögon”. Detta innebär att vi kan missa andra intressanta upptäckter och resultat, då vi 

stänger ut andra perspektiv. 

 

Datainsamlingsmetod 

Vår datainsamlingsmetod består av en enkätundersökning med slutna frågor som har besvarats 

av studenter som studerar på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Detta leder oss in på 

en kvantitativ metod för att samla data. En kvantitativ metod används genom att analysera data 
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i form av siffror och utforska sambandet mellan den insamlade empirin. Bryman och Bell 

(2011) menar på att fördelen med en kvantitativ metod är att mätningar blir mer exakta till 

skillnad från en kvalitativ metod. Detta eftersom att respondenterna endast kan svara inom det 

givna ramverket, det vill säga de redan utformade svarsalternativen, vilket underlättar 

hanteringen av resultatet. Genom en kvantitativ metod kan stora mängder data analyseras 

relativt snabbt i jämförelse med en kvalitativ metod (Bryman & Bell, 2011).  

 

Eftersom vår studie kräver en stor mängd data, lämpar sig en kvantitativ metod bättre än en 

kvalitativ metod. Detta då stora mängder data kan analyseras relativt snabbt i jämförelse med 

en kvalitativ metod (Denscombe, 2016). De negativa aspekterna av analys och presentationen 

av kvantitativa data är att data kan få undersökningen att framstå som bättre än vad den i själva 

verket är. I en kvantitativ analys måste forskaren därför vara extra försiktig med utformning 

och hantering av enheter, variabler och faktorer som används, detta för att undgå missvisande 

resultat (Denscombe, 2016). Vi har av den anledningen använt tidigare forskares utformning 

av frågor/påståenden till enkäten, samt att alla resultat har sammanställts av en författare och 

kontrollerats av två andra författare. 

 

En annan anledning till valet av att genomföra en enkätundersökning grundar sig i att dessa är 

snabba att administrera samt att de inte medför en intervjuareffekt (Bryman & Bell, 2011). En 

intervjuareffekt innebär att respondenten påverkas av intervjuarens etniska bakgrund, kön 

och/eller sociala bakgrund (Bryman & Bell, 2011). Fördelen med en enkätundersökning blir 

således att vi till stor del undgår en sådan effekt. Detta är extra viktigt i vår undersökning då 

vi undersöker hur respondenterna upplever en beskriven chef och att deras upplevelse därmed 

inte får påverkas av författarna. 

 

Dock kan man diskutera olika sätt som en kvantitativ undersökning kan genomföras på. Två 

exempel på dessa är strukturerade intervjuer och enkätundersökningar. En av de största 

skillnaderna mellan de två tillvägagångssätten är att en intervjuare inte är närvarande under en 

enkätundersökning. Detta innebär att respondenterna inte kan få hjälp med funderingar och 

förtydliganden kring frågorna i enkäten. Detta medför att det är extra viktigt att frågorna som 

ställs är klara och tydliga (Bryman & Bell, 2011). Det är även viktigt med slutna frågor, det 

vill säga sådana frågor som har klara svarsalternativ och att frågorna är korta för att 

respondenten ska förstå frågorna och dess innebörd. En ytterligare aspekt att ta hänsyn till är 
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att inte ha en för omfattande enkät då detta kan medföra att respondenterna tröttnar på frågorna 

och därmed inte bryr sig om vad de svarar. 

 

Urval av respondenter 

Urvalet för denna enkätundersökning består av 200 respondenter med bortfall på åtta 

respondenter (se avsnitt om Bortfall). Studien baseras alltså på 192 respondenters svar varav 

95 respondenter svarade på beskrivningen av chefen som var en kvinna och 97 respondenter 

på chefen som var en man. Sett till respondenternas kön har vi en fördelning på 96 kvinnor 

och 96 män efter bortfallet. Respondenterna består av universitetsstudenter på 

Handelshögskolan vid Örebro universitet. Valet av studenter grundar sig i att studenter är 

framtidens arbetskraft. Detta innebär att studenternas uppfattning av chefer som är män 

alternativt kvinnor, kan komma att spegla den framtida synen på män och kvinnor i 

chefspositioner.  

 

Urvalet för denna undersökning är ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval är då 

författaren valt att använda en lättillgänglig grupp av personer som sina respondenter, något 

som är vanligt inom ämnesområdena ekonomi och management (Bryman & Bell, 2011).  

Denna typ av urval brukar resultera i en hög svarsfrekvens men att respondenternas svar inte 

är representativa för hela populationen, det vill säga för Handelshögskolan vid Örebro 

universitet. Detta då urvalet inte motsvarar den mångfald i etnicitet, kön, social bakgrund med 

mera som finns i populationen, vilket kallas samplingsfel (Bryman & Bell, 2011). Det hela 

innebär att resultatet inte går att generalisera för Handelshögskolan vid Örebro universitet men 

kommer ge en indikation på hur stundeter uppfattar tillit beroende på om chefen är en man 

eller kvinna.   

 

Bortfall 

Ett bortfall är en felkälla som kan uppstå då vissa respondenter inte samarbetar eller undviker 

att svara på de frågor som ställs (Bryman & Bell, 2011). I och med att vi genomför en 

enkätundersökning menar Bryman och Bell (2011) att risken för bortfall är hög. Denna risk 

minimerar vi genom att dela ut enkäterna under studenternas föreläsningar för att sedan samla 

in dem direkt därefter. Av 200 respondenter kunde svar från 192 respondenter ligga till grund 

för studiens undersökning. Av dessa åtta bortfall, var det fyra respondenter som vi inte kunde 
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säkerställa anonymitet på och därmed har dessa tagits bort. Tre fall har uppkommit där 

respondenterna har svarat på de demografiska frågorna på första sidan men inte på de faktiska 

frågorna i undersökningen, vilket lett till att även dessa har räknats som bortfall. En respondent 

hoppade över sju frågor vilket leder till en ofullständig enkät och har därför också räknats som 

ett bortfall. Vi har också haft fem fall där respondenterna inte svarat på en respektive två 

frågor. För dessa fem respondenter har vi ändå tillräcklig information för att inkludera dem i 

studien. Resterande respondenter har svarat på ett fullständigt sätt och dessa står således för 

vårt empiriska resultat. 

 

Val av litteratur 

Vårt val av litteratur tog sin början i sökmotorn Primo som tillhandahålls av 

Universitetsbiblioteket vid Örebro universitet. Sökorden som vi använde var: ”organizational 

trust” och ”leadership”. Detta ledde till ett brett resultat där ett flertal olika akademiska 

områden var inkluderade, bland annat psykologi, sociologi och ekonomi men urvalet var 

alldeles för stort. Vi prövade ett flertal kombinationer av sökord tills vi hittade Gabriella 

Wennbloms (2012) litteraturgenomgång som bland annat för en genomgång av litteraturen om 

tillit. Denna hittade vi med hjälp av sökorden ”Örebro universitet” och ”trust”. Därifrån 

genomförde vi en snöbollssökning där vi framförallt hittade till Mayer et als. (1995) artikel 

”An integrative model of organizational trust”. Denna artikel var refererad av ett flertal andra 

författare inom tillitsområdet och passade vår studies syfte väl. Efter att ha läst ett flertal 

artiklar med hjälp av vår snöbollssökning, fastställde vi en teoretisk referensram som bygger 

kring Mayer et als. (1995) artikel. 

 

3.2. Utformning av enkät 

I denna studie genomför vi en enkätundersökning, likt Gaustad och Raknes (2015) metod där 

varje respondent besvarar en utav två möjliga enkäter. Vi kommer att dela ut lika många 

enkäter av den ena versionen som av den andra. Dessa två enkäter är identiska med undantag 

för att chefen i den ena är en kvinna och i den andra en man.  

 

Enkäterna är uppdelade i tre huvudsakliga delar. I den första delen av enkäten får 

respondenterna läsa en kort introduktion om studiens syfte samt besvara en fråga om 

respondentens kön. Anledningen till frågan om kön i enkäten grundar sig i att vi vill kunna 
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avgöra hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut bland respondenterna. Vi vill dessutom 

beskriva hur upplevelsen av den beskrivna chefen i enkäten skiljer sig, beroende på om 

respondenten är en man eller kvinna. 

 

Den andra delen innehåller en längre beskrivning av en chef. Denna beskrivning tar sin 

utgångspunkt i Gaustad och Raknes (2015) undersökning men har anpassats för att belysa 

förmåga, integritet och välvilja, såsom definierat i analysmodellen. Denna text har som avsikt 

att ge respondenterna en uppfattning om den beskrivna chefens välvilja, förmåga och 

integritet. För hälften av enkäterna heter den beskrivna chefen Hans och för den andra halvan 

Hanna.  

 

I den tredje delen får respondenterna ta ställning till den beskrivna chefen och svara på tretton 

påståenden som behandlar respondentens upplevelse av chefens välvilja, förmåga och 

integritet samt om respondenten känner tillit till den beskrivna chefen. De påståenden som har 

använts i enkätundersökning finns presenterade under rubriken ”Hur enkätfrågorna har 

utformats”.  

 

Vi har i utformningen av enkäten, beskrivit hur respondenterna ska gå tillväga i sitt besvarande 

av enkätens alla delar, för att på ett tydligt sätt leda respondenten genom enkäten. Detta gör vi 

för att minska risken att respondenten missförstår delarna av enkäten och därmed ger oss ett 

felaktigt svar (Bryman & Bell, 2011). 

 

Hur beskrivningen av chefen har anpassats 

Nedan har vi listat de förändringar som vi har gjort när vi har förändrat beskrivningen av 

chefen. Vi har även beskrivit hur de olika styckena porträtterar chefens förmåga, välvilja och 

integritet. Punkterna under rubriken Förändringar ur originalbeskrivning visar på alla 

förändringar som har gjorts i samband med att vi har anpassat Gaustad och Raknes (2015) 

beskrivning till syfte för vår studie. Beskrivningen är översatt från norska till svenska av 

Andreas Nilsson, lektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Punkterna är markerade 

i både originaltexten och i vår anpassade beskrivning i den mån där det är möjligt, för att hitta 

var förändringen har gjorts. Punkterna under rubriken Beskrivning av hur delarna relaterar 

till våra tre variabler visar på vilken variabel varje stycke har porträtterat i vår anpassade 
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beskrivning av chefen. Dessa punkter är endast markerade i vår anpassade beskrivning. 

 

Originalbeskrivning av Gaustad och Raknes (2015) 

Historien om en karriär  

Toppledaren och entreprenören Hanna Berg Jacobsson har arbetat inom näringslivet, både 

i Sverige och i utlandet under de senaste 25(A) åren. Hon har erfarenhet från Miljö- och 

energidepartementet, McKinsey, olika anställningar i Hydro och Statoil och är nu en av 

toppcheferna i ett amerikanskt oljeföretag.  

(B)Hanna Berg Jacobsson föddes i Stenungsund i Bohuslän. Hon hade en bra uppväxt. 

Pappan arbetade som ingenjör och mamman som sjuksköterska. Berg Jacobsson visste tidigt 

att hon tyckte om att ta ansvar, antingen ledde hon grannungarna på gatan, elevrådet eller 

skolan. Hon visade alltid stort intresse för det som pappan arbetade med. 

Karriär  

(C)Det var därför naturligt att hon flyttade till Göteborg för att läsa på Chalmers. Här 

hamnade hon äntligen i sitt rätta element och fokuserade hårt på studierna.  

Hon berättar att hon hade ett nära kompisgäng runt sig, kontakter som hon fortfarande 

träffar på i branschen. En av professorerna sa en gång till Berg Jacobsson att hon hade 

’Killer instinct’, både när det gäller studierna och sina kurskamrater. «Det är viktigt att 

hävda sig och man måste ju ha lite vassa armbågar. Några måste ge upp för att andra ska 

vinna, och jag bestämde mig tidigt för att vinna».   

Berg Jacobsson bevisade att hon hade vinnarinstinkt och gick ut med toppbetyg. Som ett 

resultat av sina goda studieresultat blev Berg Jacobsson headhuntad till McKinsey. Det 

började som ett sommarjobb men blev tre år. «McKinsey är ett väldigt attraktivt företag att 

jobba hos och man kan få väldigt mycket nyttig kunskap från de stora i branschen som har 

varit med länge i gamet». Också här märkte hon att tävlingsinstinkten var viktig för att 

komma upp sig och ta sig fram. «Det är en extremt tuff miljö. Du jobbar 24/7 och det är tuff 

konkurrens mellan juniorerna. Man måste vara villig att jobba hårt för att nå sina egna mål 

och inte låta sig distraheras av personliga relationer – man får minst lika många ovänner 

som vänner.  Det var jag förberedd på och hade bestämt mig för att prioritera karriären. 

(D)Som tur var kom jag därifrån med en bonus.» Det var nämligen här som hon mötte sin 

man Hans, en nyutbildad gotlänning från Brunel University. De gifte sig och Berg 

Jacobsson började snart arbeta på Statoil. Hon började här som rådgivare och klättrade 

snabbt i graderna. Redan efter fyra år hade hon klättrat uppåt i karriärstegen och ville öka 

sin kunskap om ledarskap. Hon reste till London för att läsa en MBA på London Business 

School, medan hennes man stannade kvar i Sverige. I London fick hon ett stort nätverk och 

berättar att det har varit betydelsefullt i den fortsatta karriären. «I arbetslivet är det A och 

O att känna de rätta människorna. Att se skillnad på professionellt nätverksbyggande och 

socialt nätverksbyggande är bland det viktigaste jag har lärt mig.» Då hon kom hem 
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fortsatte hon på Statoil på flera olika ledningsuppdrag tills hon blev rekryterad av Hydro till 

vad som såg ut att vara ett drömjobb.  

(E)Tiden på Hydro blev kortare än Berg Jacobsson hade tänkt. Här blev hon förbigången av 

en kollega som hon menade var klart mindre kvalificerad än henne. «Det var en händelse 

som tog mig hårt. Det är aldrig roligt att känna att man förlorar mot någon som man vet att 

man är bättre än, och det tände en glöd i mig». Så, när kollegan fick ett erbjudande om en 

topptjänst på ett amerikanskt oljeföretag agerade hon: «Jag kontaktade dem personligen 

och gav tydligen en bra ’sales pitch’ för de flög mig till USA bara några dagar senare och 

det hela slutade med att jag fick tjänsten istället».   

«Det är svårt att undvika att trampa någon på tårna när man ska ta sig fram, men det är inte 

något personligt. Det är ett maktspel och man måste lära sig spelreglerna, annars kommer 

man ingen stans. Tror man på sig själv måste man visa andra att de också ska göra det.»  

(F)Kollegorna berättar att Berg Jacobsson är en tuff och krävande ledare men att hon är 

väldigt duktig på att se människors potential, något som kan vara guld värt för unga och 

hoppfulla medarbetare.   

(G)«Några av egenskaperna som jag känner är viktiga för mig som ledare är mod, 

uthållighet, förmåga att vara tydlig och ställa krav. Jag är klart och tydlig med det jag säger 

och lägger inte mycket emellan». Hon är en sträng ledare som ställer stora krav på sina 

anställda men tycker samtidigt att det är viktigt att skapa en balans och att man ska inte 

vara hård bara för att skapa fruktan. «Folk måste känna lust att göra ett bra jobb för att vi 

ska nå de bästa resultaten, och det vill de inte i en otrevlig miljö.» Berg Jacobsson inser det 

att sociala aktiviteter är viktiga i ett företag, men medger att det inte är hennes starkaste 

sida utan låter andra i teamet ordna after-work och julfester. Själv har hon inte behov av att 

socialisera utöver det som är nödvändigt för att bygga och behålla ett professionellt nätverk. 

«Vi är på jobbet för att jobba. Jag är inte personen som mina anställda kommer till när de 

behöver berätta om personliga angelägenheter. Här fungerar jag bättre i USA än i Sverige. 

I Sverige förväntas ledare att ha en slags omsorgsfunktion om sina medarbetare, den 

förväntningen slipper jag i större grad i USA».   

(H)Familj 

Berg Jacobsson och hennes man har nu tre barn, två pojkar på 5 och 7 år och en 

tonårsdotter på 14 år. Då hennes karriär började skjuta fart på allvar kom makarna överens 

om att Hans skulle ta lite extra tid i hemmet nu när de har två små barn och en tonåring 

hemma. «Han valde att inte satsa lika mycket på jobbet som jag. Den här arbetsfördelningen 

är resultatet av val som vi har gjort tillsammans. Det är inte för sent för honom att satsa på 

sin karriär när barnen blivit större och jag tror inte att han upplever att han offrat sig.» 

Berg Jacobsson har också anställt en svensk au pair på heltid. «Det är en lösning som 

fungerar bra för oss. Hon bor i en egen lägenhet i källaren så hon alltid finns där för 

barnen. Hon sköter vanligt hushållsarbete, hämtar ungarna på förskolan och fritids, och 

lagar mat. Jag tror också det är bra för barnen att ha någon vuxen i huset när vi inte är 
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hemma.» Berg Jacobsson plågar inte sig själv med dåligt samvete över barnen. «Jag ska 

inte påstå att jag alltid är hemma och måst erkänna att det ofta är min sekreterare som 

ordnar tårta till skolavslutningarna till exempel. Men vi har äkta kvalitetstid när vi är 

tillsammans och söndagen är helig för mig. Då har vi tid att mysa ordentligt tillsammans.  

(H)Egna projekt 

Berg Jacobsson har många bollar i luften och ett mycket hektiskt schema. Hon tror inte att 

ett sådant här liv är för alla men understryker att om man har vilja, talang och jobbar nog 

hårt så kan man komma dit man vill: «Jag har alltid varit mycket ambitiös och målinriktad. 

Det är viktigt att kunna sätta sig själv först och jobba hårt för att nå sina mål. Man får 

ingenting gratis», säger hon.  

Berg Jacobsson berättar att hon fort blir entusiastisk av nya saker och gillar utmaningar: 

«Som ung hade jag nog ett behov av att visa både mig själv och andra att jag klarade det jag 

bestämde mig för att göra och tävlingsinstinkten var stor. Det har den varit sedan dess.» 

Förutom ledaranställningarna har Berg Jacobsson genom karriären också haft flera 

styrelseuppdrag, håller flera föredrag om året och ett favoritprojekt: Litera. Hon startade 

Litera tillsammans med två andra kollegor under McKinsey-tiden. Sedan drog hon sig ur 

driften men sitter i styrelsen och äger en andel. Litera är ett kreativt nav som arbetar med 

konsulttjänster inom olje- och gasindustrin, och är idag världsledande inom sitt segment. På 

frågan om hon ser fram mot en tid med lugnare dagar svarar hon; «Jag får så mycket energi 

och glädje av jobbet så jag kan inte se mig själv att bara lägga bort det för att sitta dricka 

vin på den franska Rivieran. Känner jag mig själv rätt så kommer jag förmodligen aldrig att 

sluta att arbeta helt.» 

 

Vår anpassade beskrivning 

Hanna Eriksson som chef   

(1)Toppledaren och entreprenören Hanna Eriksson har arbetat inom näringslivet, både i 

Sverige och i utlandet under de senaste 15(A) åren. Hon har erfarenhet från bland annat 

olika anställningar inom McKinsey och är idag en av toppcheferna i företaget Statoil.  

(C, 2)Allting började med att Eriksson flyttade till Göteborg för att läsa på Chalmers 

Tekniska Högskola och kände att hon här äntligen hamnade i sitt rätta element och 

fokuserade hårt på studierna. Hon berättar att hon hade ett nära kompisgäng runt sig, 

kontakter som hon fortfarande träffar på i branschen. En av professorerna sa en gång till 

Eriksson att hon hade en ’Killer instinct’, både när det gäller studierna och sina 

kurskamrater. «Det är viktigt att hävda sig och man måste ju ha lite vassa armbågar. Några 

måste ge upp för att andra ska vinna, och jag bestämde mig tidigt för att vinna».   

(3)Eriksson bevisade att hon hade vinnarinstinkt och gick ut med toppbetyg. Som ett resultat 

av sina goda studieresultat blev Eriksson headhuntad till McKinsey. Det började som ett 

sommarjobb men blev till tre år. «McKinsey är ett väldigt attraktivt företag att jobba hos 
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och man kan få väldigt mycket nyttig kunskap från de stora i branschen som har varit med 

länge i gamet». Också här märkte hon att tävlingsinstinkten var viktig för att ta sig fram. 

«Det är en extremt tuff miljö. Du jobbar 24/7 och det är tuff konkurrens mellan juniorerna. 

Man måste vara villig att jobba hårt för att nå sina egna mål och inte låta sig distraheras av 

personliga relationer – man får minst lika många ovänner som vänner.  Det var jag 

förberedd på och hade bestämt mig för att prioritera karriären». Hon fortsatte på flera olika 

uppdrag inom McKinsey tills hon blev rekryterad till ett ledaruppdrag av Statoil, något som 

visade sig vara ett drömjobb.  

(E, 4)Eriksson berättar att hon har lyckats skapa ett flertal livslånga professionella 

relationer under sitt arbete på Statoil. Ett exempel är när hon hjälpte en medarbetare att nå 

en tjänst han länge velat ha. «Det var en händelse som jag håller varmt om hjärtat. Det är 

alltid roligt att hjälpa medarbetare att ta steg framåt i karriären». När Eriksson fick reda på 

att medarbetaren hade fått avslag på sin ansökan till sitt drömjobb, tog hon saken i egna 

händer: «Jag kontaktade dem personligen och förklarade vad de hade gått miste om. 

Tydligen gav jag en bra ’sales pitch’ för de flög in honom till USA bara några dagar senare 

och det hela slutade med att han fick tjänsten».   

(F, 5)Kollegorna berättar att Eriksson är en tuff och krävande ledare men att hon är väldigt 

duktig på att se människors potential och skapa professionella relationer, något som kan 

vara guld värt för unga och hoppfulla medarbetare. (G)«Jag ser mig själv som en hård men 

rättvis ledare som ställer höga krav på mina anställda. Jag är klar och tydlig med det jag 

säger och lägger inte mycket emellan». Eriksson menar att prestation leder till belöning och 

hon har inte några problem med att hjälpa medarbetare som presterar bra, med att ta nya 

steg i sina karriärsliv, även om hon förlorar en bra anställd. Dock gäller det motsatta för 

den som inte levererar. 

 

Förändringar ur originalbeskrivningen 

Nedan punkter refererar till chefen som ”Eriksson”. 

A. Minskat hur chefens förmåga har målats upp i originalbeskrivningen. Detta har gjorts 

genom att minska antalet år Eriksson har arbetat samt antalet företag som Eriksson 

arbetat på. Detta har gjorts då Erikssons förmåga var alldeles för framträdande i 

förhållande till välvilja och integritet.  

B. Tagit bort andra stycket ur originaltexten som beskriver Erikssons uppväxt. Detta då 

varken förmåga, integritet och välvilja framställdes i det stycket.  

C. Tredje stycket i originaltexten är omskriven för att passa in i den nya texten.  

D. Andra halvan av femte stycket ur originaltexten är borttagen. Anledningen är att den 

höjer Erikssons förmåga ytterligare och dessutom tar med irrelevant information om 

relationen till Erikssons partner. 
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E. Skrivit om det sjätte stycket ur originaltexten för att skapa ett scenario där Eriksson 

bryr sig om sin medarbetare för att förhöja känslan av välvilja. Originaltexten sänkte 

snarare Erikssons välvilja.  

F. Mindre omskrivning av sjunde stycket för att förhöja föregående styckes känsla av 

välvilja.  

G. Skrivit om åttonde stycket och kortat ner, för att förhöja och förtydliga känslan av 

integritet.  

H. Avsnitten om Familj och Egna Projekt i originalbeskrivningen är borttagna. Familj-

avsnittet behandlar inte integritet, välvilja eller förmåga. Egna Projekt togs bort 

eftersom att texten blev onödigt lång och kan därmed avskräcka respondenten från att 

svara (Bryman & Bell, 2011).  

 

Beskrivning av hur delarna relaterar till våra tre variabler (förmåga, integritet och 

välvilja):  

1. Första stycket visar på förmåga i form av Erikssons kompetens. Exempelvis att 

Eriksson har arbetat inom flera företag de senaste 15 åren.   

2. Det andra stycket visar på integriteten och principerna hos Eriksson. Exempelvis då 

Eriksson anser det vara ”…viktigt att hävda sig och […] ha lite vassa armbågar.”.  

3. Det tredje stycket behandlar främst Erikssons integritet men även förmåga. Förmågan 

beskrivs genom att Eriksson exempelvis gick ut med toppbetyg och blev headhuntad 

till McKinsey. Integriteten lyfts fram genom exempelvis ”Man måste vara villig att 

jobba hårt för att nå sina egna mål och inte låta sig distraheras av personliga 

relationer…”.  

4. Det fjärde stycket visar på välvilja genom att lyfta ett scenario där Eriksson hjälpt sin 

medarbetare att nå sin drömtjänst.  

5. Det femte stycket behandlar både integritet och välvilja. Integriteten lyfts fram bland 

annat genom att Eriksson är en rättvis ledare och att medarbetarens prestation leder till 

belöning, vilket båda kan ses som två principer. Välviljan lyfts fram genom att 

Eriksson är villig att hjälpa medarbetare att ta nya steg i karriärslivet, även ifall 

Eriksson själv inte tjänar på det.  

 

Hur enkätfrågorna har utformats 

Nedan har vi i Tabell 1 listat påståendena som enkätundersökningen består av. I tabellen går 

det att utläsa vilken variabel som varje påstående behandlar. Vi har även inkluderat vilken 

aspekt av variabeln som har lyfts fram. Aspekterna baseras på våra definitioner och 

förklaringar av begreppen, specificerade i vår analysmodell (se 2.3. Analysmodell).  
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Vi har endast två påståenden som behandlar förmåga. Detta beror på att förmåga är relativt 

enkelt att porträttera och uppfatta. Det räcker därmed med två påståenden för att få fram 

respondentens uppfattning av den beskrivna chefens förmåga. Gällande integritet har vi tre 

påståenden som vardera täcker upp integritetens olika delar. Dessa mäter om principer upplevs 

existera, ifall dessa accepteras samt om chefen avviker från sina principer.  

 

Vad gäller välvilja, har vi fyra påståenden. Att denna variabel har fler påståenden grundar sig 

i att välvilja är relativt svårt att både porträttera och uppleva, framförallt i en 

enkätundersökning. Välvilja kan dessutom gestalta sig i flera olika former, därav behandlar 

varje påstående de vanligaste formerna av välvilja baserat på vår analysmodell (se 2.3. 

Analysmodell).  

 

Vi får fram den upplevda tilliten genom fyra påståenden. Tre av dessa påståenden behandlar 

de tre olika delarna av tillitsdefinitionen: villigheten att vara sårbar, förväntan om gynnsamt 

handlande samt behovet av att kontrollera och övervaka trusteen. Det fjärde påståendet är en 

kombination av villigheten att vara sårbar och förväntan om att chefen agerar på ett gynnsamt 

sätt. Anledningen till att vi har med det fjärde påståendet är för att villigheten att vara sårbar 

och förväntan om gynnsamt handlande, är relativt svåra att mäta. Vi lyfter därmed två olika 

situationer där respondenten får ta ställning till dess villighet att vara sårbar inför chefens 

handlingar och den upplevda förväntan respondenten har på chefens handlingar.  

 

Vi har utgått från Lleó de Nalda, Guillén och Gil Pechuáns (2016) utformning av påståenden 

för att mäta förmåga, integritet och välvilja. Detta då deras påståenden belyser olika aspekter 

av varje variabel. Vi saknade dock aspekten om ”personlig utveckling” inom begreppet 

välvilja. Vi utformade därmed påstående V4 i syfte om att täcka upp för just den aspekten (se 

Tabell 1).  

 

Gällande behandlandet av variabeln tillit, har vi utgått från Schoorman och Ballingers (2006) 

påståenden. Detta har vi gjort då kritik har riktats mot reliabiliteten i hur man mäter villigheten 

att vara sårbar i Mayer et als. (1995) utformning av frågor. Schoorman et al. (2007) 

rekommenderade således Schoorman och Ballingers (2006) utformning av tillitsfrågor. Dessa 

frågor ska ha en högre reliabilitet jämfört med Mayer et als. (1995) frågor avseende villigheten 
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att vara sårbar (tillit). Dock har vi själva utformat påstående T3 (se Tabell 1), då vi saknade 

påståenden som specifikt behandlade respondentens förväntan på chefens handlingar. 
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Tabell 1. Sambandet mellan enkätens påståenden och förmåga, integritet, välvilja och tillit. 

Behandlad 

Variabel 
Kod Påstående/frågor Aspekt som behandlas Källa 

Förmåga F1 
Jag litar fullständigt på min närmaste chefs 
professionella kompetens. 

Mäter den upplevda förmågan hos 
chefen i form av kompetens. 

Anpassad utifrån Lleó de Nalda, 
Guillén och Gil Pechuán (2016) 

Förmåga F2 
Min närmaste chef är väldigt skicklig inom 
sitt arbete. 

Mäter den upplevda förmågan hos 
chefen i form av skicklighet/färdighet. 

Anpassad utifrån Lleó de Nalda, 
Guillén och Gil Pechuán (2016) 

Integritet I1 
Jag anser att min närmaste chef har bra 

värderingar. 

Behandlar delen om accept av principer 

(principer bygger på värderingar). 

Anpassad utifrån Lleó de Nalda, 

Guillén och Gil Pechuán (2016) 

Integritet I2 
Min närmaste chefs agerande och beteende 

förändras väldigt lite, från dag till dag. 

Visar på om integritet upprätthålls i 
form av att chefen regelbundet upplevs 

agera på ett liknande sätt. 

Anpassad utifrån Lleó de Nalda, 

Guillén och Gil Pechuán (2016) 

Integritet I3 
Min närmaste chef försöker behandla 

andra på ett rättvist sätt. 

Visar på den upplevda integriteten i 

form av rättvisa. Rättvisa är en 

upplevelse som kommer från ens egen 

känsla av vad som är rätt och fel. 
Därmed blir denna fråga en fråga om 

chefens principer är bra eller dåliga i 
förhållande till vad man själv tycker är 

bra och dåligt. Denna fråga belyser 

därmed integritet både i form av att en 
princip existerar och att denna 

accepteras. 

Anpassad utifrån Lleó de Nalda, 

Guillén och Gil Pechuán (2016) 

Välvilja V1 
Mina behov och önskemål är viktiga för 

min närmaste chef. 

Visar på om välvilja upplevs i form av 

att chefen bryr sig om respondentens 
behov och önskemål. 

Anpassad utifrån Lleó de Nalda, 

Guillén och Gil Pechuán (2016) 

Välvilja V2 
Min närmaste chef skulle åsidosätta sitt 
arbete för att hjälpa mig med vad som 

helst. 

Visar på om välvilja upplevs i form av 
att chefen hjälper andra utan att själv 

tjäna på det. 

Anpassad utifrån Lleó de Nalda, 

Guillén och Gil Pechuán (2016) 

Välvilja V3 
Min närmaste chef skulle aldrig avsiktligt 

göra något som skadar mina intressen. 

Visar på om välvilja upplevs i form av 
att chefen tar hänsyn till respondentens 

intressen. 

Anpassad utifrån Lleó de Nalda, 

Guillén och Gil Pechuán (2016) 

Välvilja V4 
Min närmaste chef vill att jag som anställd 

ska utvecklas i mitt arbete. 

Visar på om välvilja upplevs i form av 
att chefen vill att den anställde ska 

utvecklas. 

Egen utformning 

Tillit T1 
Jag kan känna ett behov över att ha koll på 

vad min närmaste chef gör om dagarna. 

Lyfter delen om kontroll i definitionen 

av tillit: ”…irrespective of the ability to 

monitor or control that other party.” 
(Mayer et al., 1995, s. 712). 

Anpassad utifrån Schoorman och 

Ballinger (2006) 

Tillit T2 

Om min närmaste chef frågar mig om 
varför ett problem har uppstått känner jag 

mig bekväm med att berätta hela sanning 
även ifall jag var en del av att problemet 

uppstod i första hand.  

Lyfter delen om villigheten att vara 
sårbar i definitionen av tillit: 

”…willingness of a party to be 
vulnerable to the actions of another 

party…” (Mayer et al., 1995, s. 712). 

Anpassad utifrån Schoorman och 

Ballinger (2006) 

Tillit T3 
Jag tror att min närmaste chef försöker 

agera på ett sätt som gynnar mig. 

Lyfter delen om förväntan om gynnsamt 

agerande i definitionen av tillit: ”… 
expectation that the other will perform a 

particular action important to the 

trustor…” (Mayer et al., 1995, s. 712). 

Egen utformning 

Tillit T4 
Jag kan tänka mig låta min närmaste chef 
ha fullständig kontroll över min framtid 

inom företaget. 

Behandlar både villighet att vara sårbar 
och förväntan om gynnsamt agerande 

utifrån definitionen av tillit: 

”…willingness of a party to be 
vulnerable to the actions of another 

party […] expectation that the other 

will perform a particular action 
important to the trustor…” (Mayer et 

al., 1995, s. 712) 

Anpassad utifrån Schoorman och 

Ballinger (2006) 
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Utformningen av svarsalternativen 

Vi har i utformningen av enkäten valt att använda oss utav slutna frågor. Detta innebär att 

respondenterna får ett givet antal svarsalternativ som respondenten får välja mellan (Bryman 

& Bell, 2011). Detta val grundar sig dels i att det är lättare att koda slutna frågor men även att 

variationen i svaren minskar. Dessutom underlättar slutna frågor när det kommer till 

jämförelser av resultat, jämfört med öppna frågor. En av nackdelarna med slutna frågor är att 

det ofta ligger en spontanitet i respondenternas svar, vilket kan leda till att respondenterna 

svarar annorlunda gentemot om de hade fått en längre betänketid. Med slutna frågor kan det 

också vara svårt att få svaren att vara ömsesidigt uteslutande, därför är det viktigt att 

svarsalternativen inte överlappar varandra. Det finns också en risk i att olika svarsalternativ 

uppfattas på olika sätt av olika respondenter (Bryman & Bell, 2011).  

 

Några aspekter vi haft i åtanke när vi har valt påståenden för enkätundersökningen är att vi har 

undvikit långa påståenden i den mån vi har kunnat. Vi har även undvikit ledande och flertydiga 

påståenden för att säkerställa att respondenten inte påverkas av påståendets utformning samt 

förstår vår avsiktliga innebörd bakom påståendet (Bryman & Bell, 2011).  

 

Svarsalternativen till påståendena i enkätunderundersökningen är utformade efter en så kallad 

Likertskala. Likertskala är en skala som syftar till att mäta respondenters attityder, detta i form 

av en femgradig skala (ibland sjugradig skala) med en neutral mittpunkt (Bryman & Bell, 

2011). Respondenten får kryssa i det alternativ som stämmer bäst överens med respondentens 

uppfattning om chefen. Dessa alternativ är rangordnade från ”Instämmer inte alls” till 

”Instämmer helt och hållet” med mittpunkten ”Varken instämmer eller inte”. Vi har uteslutit 

att ha med svarsalternativet ”Vet ej”, vilket gör att vi tvingar respondenten att ta ställning till 

påståendet istället för att undvika det (Bryman & Bell, 2011). Om respondenten ändå inte vill 

ta ställning till ett påstående, har respondenten möjlighet att hoppa över påståendet.  

 

Bearbetning av data 

För att registrera data från våra enkäter, överförde vi resultaten till Microsoft Excel för att 

kunna sammanställa all data. Vi började med att koda om svaren, där ”Instämmer inte alls” 

kodades till en etta och ”Instämmer helt och hållet” kodades till en femma. Eftersom ett högt 

svar på påstående T1 ur enkätundersökningen innebär ett större behov av att 
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kontrollera/övervaka chefen (se Tabell 1), tyder detta på en låg tillit. Vi inverterade således 

svaren för T1 när vi kodade resultatet, det vill säga att ”Instämmer inte alls” kodades till fem, 

medan ”Instämmer helt och hållet” kodades till ett. Detta gjorde vi för att begreppet tillit inte 

skulle få ett missvisande resultat.  

 

Efter kodandet av resultaten sammanställde vi därefter medelvärdet för hur varje respondent 

upplevde förmåga, integritet, välvilja och tillit. Genom att använda oss av medelvärden kunde 

vi täcka upp för de respondenter som inte tog ställning till ett eller två påståenden. Dessa 

medelvärden användes därefter som data för att utföra statistiska analyser i programvaran 

Stata15.  

 

Öppningsanförande 

Innan vi delade ut enkäterna presenterade vi oss för respondenterna och förklarade att vår 

studie åsyftade studenters uppfattning av tillit hos en chef. Vi valde medvetet att inte förklara 

vårt syfte att undersöka om det finns några skillnader i studenternas uppfattning av tillit 

beroende på om chefen är en man eller kvinna. Detta beslut togs för att undvika att 

respondenterna skulle påverkas i deras ställningstagande till den beskrivna chefens kön. Detta 

då en medvetenhet om att studien jämför uppfattningar av män och kvinnor i chefspositioner 

skulle kunna leda till ett partiskt ställningstagande. Vi ville dessutom inte att informationen 

om studiens jämförande del skulle spridas vidare till andra studenter som eventuellt skulle 

kunna ingå i vårt urval. Detta då det skulle kunna påverka respondentens uppfattning av den 

beskrivna chefen. 

 

För att minska vad som kallas social önskvärdhet meddelade vi respondenterna att det inte 

fanns något rätt eller fel svar avseende varje påstående. Social önskvärdhet är när respondenter 

försöker svara på ett sätt som anses vara korrekt enligt normen (Bryman & Bell, 2011). Vi 

informerade även om att det var frivilligt att delta i studien och att deltagarna när som helst 

kunde välja att avbryta sitt deltagande. Vi försäkrade även om respondenternas anonymitet 

och förklarade att resultatet skulle presenteras på gruppnivå. 
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3.3. Validitet och reliabilitet 

Om forskaren lyckas fånga ett mätvärde som motsvarar det verkliga värdet på en variabel som 

finns hos forskarens målpopulation, är undersökningen fullständigt valid. Med andra ord har 

forskaren lyckats mäta det syftet avser med perfekt precision. Reliabilitet, eller tillförlitlighet, 

behandlar undersökningens förmåga att stå emot slumpmässiga fel (Christensen, Engdahl, 

Grääs & Haglund, 2007). För att vår undersökning ska vara valid behövs således att 

reliabiliteten i undersökning är god. Nedan diskuteras validiteten och reliabiliteten för vår 

undersökning.  

 

Då vår enkätundersökning grundar sig i påståenden som behandlar olika variabler från den 

utformade analysmodellen, behöver den interna reliabiliteten mellan påståendena beaktas. 

Den interna reliabiliteten innebär ett mått på hur väl ena påståendet som respondenten svarar 

på är relaterat till det andra påståendet respondenten svarar på. Eftersom att vi använder flera 

påståenden som skall mäta samma begrepp finns det en risk för att de saknar 

överensstämmelse, det vill säga att påståendena saknar relation till varandra (Bryman & Bell, 

2011).  

 

För att mäta detta kan vi använda oss av ett mått som kallas för Cronbachs alfa som 

representeras av ett värde mellan noll och ett (Bryman & Bell, 2011). Ett högre värde på 

Cronbachs alfa indikerar en högre inre reliabilitet medan ett lägre värde indikerar en lägre inre 

reliabilitet. Detta görs alltså för att beräkna hur väl påståendena behandlar samma variabel. 

Således får detta betydelse för om påståendena som använts i enkätundersökningen kan anses 

vara pålitliga (Bryman & Bell, 2011).  

 

Beräkningen av Cronbachs alfa görs genom att sätta en respondents svar för ett påstående i 

relation till samma respondents svar på ett annat påstående, där båda påståendena behandlar 

samma variabel. I vårt fall, där exempelvis variabeln förmåga mäts genom två påståenden (F1 

och F2), är det rimligt att om en respondent svarar högt på F1 och högt på F2, resulterar det i 

ett högt värde på Cronbachs alfa. Detsamma gäller om respondenten svarar lågt på F1 och lågt 

på F2, det vill säga ett högt värde på Cronbachs alfa. Om respondenten däremot svarar högt 

på F1 men lågt på F2 kommer Cronbachs alfa att indikera ett lågt värde, det vill säga att F1 

och F2 inte båda mäter förmåga. Cronbachs alfa indikerar därmed om påståendena fångar den 

avsedda variabeln.  



 

34 

 

 

Då vi använder oss av redan utformade påståenden som har fått en hög intern reliabilitet, mätt 

i Cronbachs alfa, anser vi att ytterligare mätning av Cronbachs alfa inte behövs. Bryman och 

Bell (2011) uppmuntrar till användning av redan färdiga frågor. Detta på grund av att dessa 

frågor/påståenden redan har testats i tidigare studier och därmed behöver en pilotstudie inte 

genomföras. Schoorman et al. (2007) lyfter att reliabilitet för Schoorman och Ballingers 

(2006) tillitsmätande påståenden har bedömts ha hög reliabilitet. Bryman och Bell (2011) 

menar på att om tidigare forskare redan har bedömt reliabiliteten, kan frågorna antas ha god 

kvalitet. Valet av enkätfrågor har därmed främst baserats på Schoorman och Ballinger (2006) 

och Lleó de Nalda, Guillén och Gil Pechuáns (2016) enkätfrågor. Utifrån deras studier har 

Cronbachs alfa visat på ett högt värde vilket kan motivera för att de använda frågorna har en 

hög intern reliabilitet. Vi har systematiskt visat hur vi anpassat våra frågor (se Tabell 1) för att 

passa vår studie och visat hur vi ändrat på beskrivningen av chefen för att fånga de variabler 

vi avser mäta (se avsnitt 3.2. Utformning av enkät). Vi har försökt förklara detta så utförligt 

som möjligt för att skapa reliabilitet i vår undersökning.  

 

Pilotstudie 

Trots att Bryman och Bell (2011) påpekar att en pilotstudie inte är nödvändigt om man 

använder sig utav färdiga enkätfrågor som redan är testade utav tidigare forskare, valde vi 

ändå att genomföra en pilotstudie. Detta på grund av att vi har anpassat Gaustad och Raknes 

(2015) beskrivning av en chef samt utformat egna påståenden utifrån teorin. Vi ville försäkra 

oss om att enkätundersökningens påståenden var tydliga samt att den anpassade beskrivningen 

fungerade i sin helhet. Utförandet av denna pilotstudie ökar således studiens validitet (Bryman 

& Bell, 2011). Vi genomförde pilotstudien då det är extra viktigt att säkerställa en tydlig och 

klar enkätundersökning, då det inte finns någon som kan svara på respondentens frågor när 

denne besvarar enkäten. I en pilotstudie kan det även framkomma om vissa frågor behöver 

ändras eller tas bort, om instruktionerna är otillräckliga eller om en fråga är olämplig (Bryman 

& Bell, 2011).  

 

Vi genomförde pilotstudien på fem studenter som inte kände till studiens syfte samt som inte 

kom att ingå i vår urvalsgrupp för den riktiga undersökningen. I pilotstudien ingick det 15 

påståenden som respondenterna fick ta ställning till. Därefter gick vi igenom respondentens 
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svar tillsammans med respondenten, för att få återkoppling på enkätens utformning samt förstå 

hur respondenterna hade resonerat. Utifrån återkopplingen vi fick av respondenterna togs två 

påståenden bort från den slutgiltiga enkäten. Dessutom la vi till tydligare beskrivningar för 

hur enkätens olika delar skulle hanteras. Även mindre justeringar i den anpassade 

beskrivningen av chefen gjordes.  

 

3.4. Analysmetod 

För att kunna analysera vår insamlade data har vi utfört flera regressionsanalyser i 

statistikprogrammet Stata15. Regressionsanalyser genomförs för att hitta ett samband mellan 

en beroende variabel och en oberoende variabel. Edling och Hedström (2003) förklarar att när 

man undersöker flera oberoende variabler som kan tänkas ha en inverkan på en beroende 

variabel, kan man genomföra en multipel regressionsanalys. Vi har därmed utfört multipla 

regressionsanalyser för de sammanställda svaren där förmåga, integritet och välvilja är de 

oberoende variablerna, och tillit är den beroende variabeln. Hädanefter kommer vi att benämna 

denna typ av analys som regressionsanalys. 

 

Om det föreligger ett samband mellan en beroende variabel och en eller flera oberoende 

variabler, förklarar Edling och Hedström (2003) att man behöver ta hänsyn till om sambandet 

beror på slumpen eller om sambandet speglar verkligheten. För att kunna avgöra hur sannolikt 

det är att resultatet från våra regressionsanalyser faktiskt stämmer, tar vi hänsyn till 

sambandets statistiska signifikans. Den statistiska signifikansen förklarar hur stor risk det är 

att sambandet är felaktigt (Bryman & Bell, 2011). Detta innebär att vi testar för hur många fall 

som resultatet stämmer alternativt inte stämmer. För att testa på vilken nivå resultatet är 

signifikant, behövs ett mått för hur sannolikt det är att resultatet är felaktigt. Detta mått kallar 

vi p-värde som är ett mått på hur ofta forskaren kommer fram till ett felaktigt resultat. Om en 

variabels samband har en säkerhet på 95 procent betyder det att p-värdet är mindre än fem 

procent, det vill säga att mindre än fem procent av fallen är felaktiga. Ett exempel på detta är 

om ett p-värde för en variabel erhåller p-värdet 0,04. Detta innebär att variabeln är signifikant 

på en femprocentig nivå då p-värdet (som representerar sannolikheten för ett felaktigt resultat) 

är lägre än fem procent (p=0,04<0,05). I denna studies regressionsanalyser har vi testat 

signifikansen för både en femprocentig signifikansnivå (0,05) och en tioprocentig 
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signifikansnivå (0,10), det vill säga att vi har testat för en 95 procentig och 90 procentig 

säkerhet att resultaten stämmer.  

 

I varje regressionsanalys har vi inkluderat värdet på förklaringsgraden (R²). Förklaringsgraden 

anger hur stor andel av variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av variationen 

i den oberoende variabeln. I vårt fall innebär det att förklaringsgraden anger hur stor del av 

förändringarna i tillit som kan förklaras av förändringarna i förmåga, integritet och välvilja. 

Ett exempel skulle kunna vara en regressionsanalys med R²= 0,23. Detta innebär att 23 procent 

av förändringarna i den beroende variabeln (tillit i vårt fall) kan förklaras av förändringar i 

den oberoende variabeln (i vårt fall förmåga, integritet och välvilja). 

 

Resultatet av regressionsanalyserna jämför vi sedan med våra centrala referenser, det vill säga 

Poon (2013), Lapidot et al. (2007) och Knoll och Gill (2011). Vi förklarar skillnader och 

likheter mellan våra och deras resultat, genom att jämföra den huvudsakliga teoretiska 

utgångspunkten, val av datainsamlings- och analysmetod samt val av undersökningsobjekt. 

Denna jämförelse görs i avsnitt 5.3. Jämförelse av resultat med tidigare forskning. Vi gör inte 

en jämförelse med Mayer et al. (1995) då de genomför en annan typ av undersökning, där de 

sammanställer tidigare forskares begrepp och resultat för att skapa en modell. 

 

Vi har med hjälp av Stata15 även genomfört interaktionsanalyser för att avgöra om en skillnad 

mellan två regressionslinjer är statistiskt signifikant. En interaktionsanalys genomförs för att 

avgöra om en variabels effekt beror på en annan variabels effekt (Edling & Hedström, 2003). 

I vårt fall innebär detta att vi undersöker om chefens kön har en effekt på de oberoende 

variablernas effekt på tillit, det vill säga förmåga, integritet och välviljas effekt på tillit. Testet 

genomförs därmed för att avgöra om det finns en signifikant skillnad mellan en oberoende 

variabels effekt på tillit när chefen är en man, jämfört med när den är en kvinna. 

 

Grafiskt kan interaktionen mellan två regressionslinjer illustreras enligt Figur 2. Bågen mellan 

de två linjerna är vad som testas när vi testar signifikansen för interaktionen.  
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Figur 2. Interaktion mellan två regressionslinjer. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras enkätundersökningens resultat i form av hur respondenterna 

har upplevt respektive chef. Detta görs med hjälp av beskrivande statistik i form av 

diagram och tabeller.  

 

Vi har sammanställt respondenternas svar i tabellerna nedan där vi sätter könet på chefen i 

relation till hur respondenterna har uppfattat chefens förmåga, integritet och välvilja samt hur 

väl de upplever att de kan lita på chefen. I sammanställningen har vi tre nivåer av 

respondenternas uppfattning: hög, varken eller och låg. Dessa nivåer baseras på den fem 

gradiga skalan som har använts i enkätundersökningen, där ”Hög” innebär att respondenterna 

har besvarat frågan med ”Instämmer helt och hållet” eller ”Instämmer i viss mån”. Nivån 

”Varken eller” innefattar respondenterna som besvarat frågan med ”Varken eller” och nivån 

”Låg” innebär att respondenterna har besvarat frågan med ”Instämmer i viss mån inte” och 

”Instämmer inte alls”. Denna kategorisering görs för att avgöra om respondentens uppfattning 

av chefen är positiv eller negativ. 

 

Vi kan inte konstatera några större skillnader i respondenternas uppfattning av chefens 

förmåga, beroende på chefens kön. Uppfattningen av chefens förmåga, när chefen är en man 

(Hans) och när chefen är en kvinna (Hanna) är nästan identisk (se Figur 3). Respondenterna 

anser att chefen har en hög förmåga, där 93 procent av de som har svarat på enkäten om Hanna, 

och 90 procent av de som har svarat på enkäten om Hans, har svarat högt för förmåga (se Figur 

3). 
 

Figur 3. Stapeldiagram för förmåga i relation till chefens kön. 
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Sett till den upplevda integriteten hos Hanna och Hans, kan vi i Figur 4 utläsa att 83 procent 

tyckte Hanna har en hög integritet medan den är något lägre hos Hans där 79 procent ansåg 

honom ha en hög integritet, en skillnad på fyra procentenheter. 

 

Figur 4. Stapeldiagram för integritet i relation till chefens kön. 

 

 

Utifrån Figur 5 kan vi utläsa att välvilja inte upplevs lika högt i relation till förmåga och 

integritet. Skillnaden mellan respondenternas upplevda välvilja hos Hanna och Hans skiljer 

sig något mer, där 73 procent anser Hanna ha en hög välvilja medan 65 procent anser Hans ha 

en hög välvilja. Skillnaden är på åtta procentenheter, vilket också är den största skillnaden vi 

kan utläsa mellan uppfattningen av Hans och Hanna bland alla nivåer (”Hög”, ”Varken eller” 

och ”Låg”) i relation till variablerna (förmåga, integritet, välvilja och tillit). Vi kan även utläsa 

att respondenterna antingen anser chefen ha en hög välvilja eller låg välvilja. Det är endast sju 

procent respektive tolv procent som inte kan bestämma sig för om Hanna och Hans har en hög 

alternativt låg välvilja, det vill säga har svarat ”Varken eller” (se Figur 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hög % Varken eller % Låg %

Hanna Hans



 

40 

 

Figur 5. Stapeldiagram för välvilja i relation till chefens kön. 

 

 

Sett till den upplevda tilliten kan vi utläsa att upplevelsen är lik resultatet för välvilja när det 

kommer till andelen som har svarat högt, där den upplevda tilliten till Hans är identisk med 

resultatet för den upplevda välviljan hos Hans (se Figur 5 & Figur 6). Utifrån den upplevda 

tilliten till Hanna respektive Hans, kan vi i Figur 6, utläsa att 71 procent upplever att de kan 

lita på Hanna medan 65 procent upplever att de kan lita på Hans, en skillnad på sex 

procentenheter.  

 

Figur 6. Stapeldiagram för tillit i relation till chefens kön. 

 

 

Resultat uppdelat efter respondenternas kön 

För att gå in djupare på de ovan sammanställda diagrammen, presenterar vi dessa diagram i 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Hög % Varken eller % Låg %

Hanna Hans

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Hög % Varken eller % Låg %

Hanna Hans



 

41 

 

visar dessa tabeller hur respondenterna, uppdelade i män och kvinnor, har upplevt Hanna och 

Hans förmåga, integritet och välvilja samt om respondenterna känner att de kan lita på Hans 

och Hanna. Då vi utifrån diagrammen ovan kunde utläsa att majoriteten av respondenterna 

ansåg att förmågan, integriteten, välviljan och tilliten var hög, väljer vi att nedan endast 

jämföra respondenterna som har haft uppfattningen ”Hög”. Detta innebär att totalen i 

tabellerna nedan kan skilja sig, då det är olika många respondenter som har svarat högt på 

förmåga, integritet, välvilja och tillit. 

 

Utifrån Tabell 2 kan vi utläsa att det var fler som ansåg att Hans hade en hög förmåga (56 

procent) bland respondenterna som var män jämfört med antalet män som ansåg att Hanna 

hade en hög förmåga (44 procent). När det kommer till respondenterna som var kvinnor går 

det att utläsa att 57 procent upplevde att Hanna hade en hög förmåga till skillnad från 

upplevelsen av Hans förmåga som uppmättes till 43 procent, en skillnad på 14 procentenheter. 

Det hela innebär att fler män ansåg att en man som chef har en hög förmåga i jämförelse med 

om chefen var en kvinna. Detsamma gäller för kvinnor, där fler upplever att en kvinna som 

chef har en hög förmåga gentemot en man som chef.  

 

Tabell 2. Frekvenstabell för förmåga och respondentens kön i relation till chefens kön. 

Tillit Kön Hanna Hans Totalt 

Hög 
Man 38 (0,44) 49 (0,56) 87 (1,00) 

Kvinna 50 (0,57) 38 (0,43) 88 (1,00) 

Värden i parantes representerar andel i procent     

 

 

Sett till upplevelsen av integritet kan vi i Tabell 3 utläsa att det är fler män som upplever att 

Hans har en hög integritet (53 procent) jämfört med antalet som anser att Hanna har en hög 

integritet (47 procent). Utifrån respondenterna som är kvinnor går det att utläsa att 57 procent 

anser att Hanna har en hög integritet medan 43 procent anser att Hans har en hög integritet. 

Likt upplevelsen av förmåga (se Tabell 2), är det fler män som anser att chefen som man 

(Hans) har en hög integritet medan det är fler kvinnor som anser att kvinnan som chef (Hanna) 

har en hög integritet (se Tabell 3).  
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Tabell 3. Frekvenstabell för integritet och respondentens kön i relation till chefens kön. 

Tillit Kön Hanna Hans Totalt 

Hög 
Man 40 (0,47) 46 (0,53) 86 (1,00) 

Kvinna 43 (0,57) 33 (0,43) 76 (1,00) 

Värden i parantes representerar andel i procent     

 

 

Utifrån Tabell 4 kan vi inte utläsa några större skillnader i hur män upplever den höga välviljan 

mellan Hanna och Hans (skillnad på fyra procentenheter). Däremot ser vi tydligare skillnader 

mellan antalet kvinnor som har upplevt en hög välvilja hos Hanna jämfört med Hans. 56 

procent anser att Hanna har en hög välvilja medan 44 procent anser att Hans har en hög 

välvilja, en skillnad på tolv procentenheter. 

 

Tabell 4. Frekvenstabell för välvilja och respondentens kön i relation till chefens kön. 

Tillit Kön Hanna Hans Totalt 

Hög 
Man 30 (0,48) 32 (0,52) 62 (1,00) 

Kvinna 39 (0,56) 31 (0,44) 70 (1,00) 

Värden i parantes representerar andel i procent     

 

 

Det går att, utifrån Tabell 5, utläsa skillnader i både män och kvinnors tillit till Hanna och 

Hans. 46 procent av männen känner en hög tillit till Hanna och 54 procent av männen känner 

en hög tillit till Hans. Sett till kvinnorna, känner 57 procent en hög tillit till Hanna medan 43 

procent känner en hög tillit till Hans. Utfallet för tillit är ganska likt utfallet för förmåga (Tabell 

2) och integritet (Tabell 3), där fler män känner en hög tillit till en man som chef gentemot en 

kvinna som chef och där fler kvinnor känner en hög tillit till en kvinna som chef gentemot en 

man som chef.  
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Tabell 5. Frekvenstabell för tillit och respondentens kön i relation till chefens kön. 

Tillit Kön Hanna Hans Totalt 

Hög 
Man 29 (0,46) 34 (0,54) 63 (1,00) 

Kvinna 38 (0,57) 29 (0,43) 67 (1,00) 

Värden i parantes representerar andel i procent     
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5. Analys 

Detta avsnitt börjar med att genomföra regressionsanalyser för att förklara sambanden 

mellan våra oberoende variabler och vår beroende variabel. Detta följs sedan av 

jämförelser med tidigare forskning, för att slutligen avslutas med interaktionsanalyser.  

 

5.1. Regressionsanalys 

För att validera vår teoretiska utgångspunkt, det vill säga vår analysmodell som bygger på 

Mayer et als. (1995) modell, har vi genomfört en regressionsanalys på all vår insamlade data, 

utan att ta hänsyn till chefens kön. Detta gjorde vi för att undersöka om förmåga, integritet och 

välvilja har en positiv inverkan på tillit med statistisk signifikans, samt för att undersöka om 

vår förväntan att välvilja har störst relativ inverkan på tillit stämmer. 

 

Utifrån resultatet i Tabell 6 kan vi se att förmåga (p₁=0,001), integritet (p₁=0,014) och välvilja 

(p₁=0,000) har en positiv inverkan på tillit med 95 procent säkerhet. Vi kan även utläsa att 

välvilja (β₁=0,2928) har störst positiv inverkan på tillit i förhållande till förmåga (β₁=0,1893) 

och integritet (β₁=0,1633). Dessa resultat innebär att vår analysmodell beskriver förmåga, 

integritet och välviljas samband till tillit på ett korrekt sätt, det vill säga att förmåga, integritet 

och välvilja har en positiv inverkan på tillit, samt att välvilja har störst relativ inverkan på tillit.  

 

Tabell 6. Multipel regression med tillit som beroende variabel. 

Variabel Koefficient (β₁) Standardfel p₁-värde 

Förmåga 0,1893 0,0569 0,001* 

Integritet 0,1633 0,0659 0,014* 

Välvilja 0,2928 0,0626 0,000* 

Konstant 0,9959 0,2851 0,001 

*p <0,05   R²=0,3116 
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Regressionsanalys uppdelad efter chefens kön 

För att undersöka om chefens kön förändrar variablernas inverkan på tillit, har vi nedan 

genomfört två regressionsanalyser. I Tabell 7 undersöker vi hur relation mellan variablerna 

och tillit ser ut när chefen är Hanna och i Tabell 8 när chefen är Hans.  

 

Sett till Tabell 7, kan vi se att förmåga, integritet och välvilja har en positiv inverkan på tillit 

när chefen är Hanna. Vi kan även utläsa att välvilja (β₂=0,3300) är den variabeln som har störst 

inverkan på tillit, därefter kommer förmåga (β₂=0,2456) och sist integritet (β₂=0,1625). 

 

När vi testar den statistiska signifikansen för förmåga, integritet och välviljas påverkan på 

tillit, är förmåga (p₂=0,002) och välvilja (p₂=0,000) statistiskt signifikanta vid en femprocentig 

nivå (p <0,05). Däremot är integritet (p₂=0,091) endast statistiskt signifikant på en tioprocentig 

nivå (p <0,10). Detta innebär att förmåga och välvilja ger ett felaktigt resultat på fem av 100 

observationer medan integritet ger ett felaktigt resultat på tio av 100 observationer.  

 

Tabell 7. Multipel regression med tillit som beroende variabel när chefen är Hanna. 

Variabel Koefficient (β₂) Standardfel p₂-värde 

Förmåga 0,2456 0,0756 0,002* 

Integritet 0,1625 0,0952 0,091** 

Välvilja 0,3300 0,0847 0,000* 

Konstant 0,6688 0,4304 0,124 

*p <0,05; **p <0,1   R²=0,3692 

 

Som vi ser i Tabell 8 kan vi också konstatera att förmåga, integritet och välvilja har en positiv 

inverkan på tillit när chefen är Hans, detta då koefficienterna för dessa variabler är positiva. 

Vi kan även konstatera att välvilja (β₃=0,2580) påverkar tillit mest i förhållande till förmåga 

(β₃=0,1370) och integritet (β₃=0,1608), där både förmåga och integritet har en relativt lik 

påverkan på tillit. Att koefficienterna är positiva innebär dock inte att de är statistiskt 

signifikanta. 

 

Sett till den statistiska signifikansen ser vi att det finns skillnader mellan variablerna. Utifrån 

en femprocentig nivå har endast välvilja (p₃=0,007) statistisk signifikans (p <0,05). Detta 
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innebär att vi med 95 procent säkerhet kan säga att välvilja har en positiv påverkan på tillit. 

Med andra ord innebär det att vi i 95 fall av 100 kan fastslå att välvilja påverkar tillit positivt. 

Däremot kan vi endast konstatera en statistisk signifikans på en tioprocentig nivå (p <0,10) 

för integritet (p₃=0,090), vilket innebär att i 90 fall av 100 inverkar integritet positivt på tillit. 

Sett till förmåga (p₃=0,123) kan vi inte konstatera någon statistisk signifikans, varken på en 

femprocentig nivå eller tioprocentig nivå. Statistiskt sett innebär detta att vi inte kan konstatera 

ett samband mellan förmåga och tillit när chefen är en man. 

 

Tabell 8. Multipel regression med tillit som beroende variabel när chefen är Hans. 

Variabel Koefficient (β₃) Standardfel p₃-värde 

Förmåga 0,1370 0,0880 0,123 

Integritet 0,1608 0,0938 0,090** 

Välvilja 0,2580 0,0937 0,007* 

Konstant 1,3043 0,3861 0,001 

*p <0,05; **p <0,1   R²=0,2570 

 

 

5.2. Jämförelse av resultat med tidigare forskning 

Vi har skapat en översikt för att kunna jämföra Poon (2013), Lapidot et al. (2007) och Knoll 

& Gill (2011) med vår studie avseende val av teori, metod och empiri (se Tabell 9). Detta för 

att förklara skillnader och likheter i resultatet från regressionsanalyserna.  

 

Tabell 9. Översikt av teori, metod och empiri utifrån vår studies centrala referenser. 

 

  Denna studie Poon (2013) Lapidot et al. (2007) Knoll & Gill (2011) 

Huvudsaklig teoretisk 

utgångspunkt 
Mayer et al. (1995) Mayer et al. (1995) Mayer et al. (1995) Mayer et al. (1995) 

Datainsamlingsmetod 
Enkätundersökning, 

slutna frågor 

Enkätundersökning, 

slutna frågor 

Enkätundersökning, 

öppna frågor 

Enkätundersökning, 

slutna frågor 

Undersökningsobjekt Universitetsstudenter 
Heltidsarbetande som 

samtidigt studerar 
Militären 

Personal som 

arbetar med HR 
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Att förmåga, integritet och välvilja har en positiv inverkan på tillit när chefen är Hanna (se 

Tabell 7), stämmer överens med vår analysmodell (se avsnitt 2.3. Analysmodell). Vi kan 

konstatera signifikans för förmåga, integritet och välviljas inverkan på tillit. För förmåga och 

välvilja kan vi konstatera en signifikansnivå på fem procent medan för integritet kan vi 

konstatera en tioprocentig signifikansnivå. 

 

Detta går i linje med Poon (2013) som kom fram till att förmåga, integritet och välvilja alla 

har en positiv inverkan på tillit. Han kom fram till att integritet och välvilja med 99,9 procent 

säkerhet, påverkar tillit positivt. Sett till förmåga, kunde han visa på en 99 procentig säkerhet. 

Att både vi och Poon (2013) kommer fram till en hög signifikans kan förklaras av att vi båda 

i teorin, tar en utgångspunkt i Mayer et als. (1995) modell (se Tabell 9). Dessutom liknar vårt 

metodologiska tillvägagångssätt Poons (2013) tillvägagångssätt, där vi båda genomför en 

enkätundersökning bestående av slutna frågor. Till skillnad från oss har Poon (2013) använt 

sig utav ett annat urval av respondenter, där han utgår från heltidsanställda som samtidigt 

studerar på universitet.  

 

Jämfört med Knoll och Gill (2011) skiljer sig vårt resultat när chefen är Hanna. Knoll och 

Gill (2011) visar också på att förmåga, integritet och välvilja har en positiv inverkan på tillit 

men visar på en annorlunda statistisk signifikans jämfört med vad vi gör. De visar på att 

välvilja är signifikant på en enprocentig nivå och integritet på en femprocentig nivå. Däremot 

visar de inte på någon signifikans för förmåga. Det är inte troligt att det beror på valet av teori 

eller metod då vi båda har vår huvudsakliga teoretiska utgångspunkt i Mayer et als. (1995) 

modell samt att vi båda använder oss av en enkätundersökning med slutna frågor. Däremot 

skiljer det sig i valet av undersökningsobjekt där Knoll och Gill (2011) har utgått från personal 

som arbetar med HR (se Tabell 9). Detta skulle kunna vara en förklaring till att vi visar på 

olika signifikansnivåer.  

 

Att förmåga, integritet och välvilja har en positiv inverkan på tillit när chefen är Hans (se 

Tabell 8), stämmer överens med vår analysmodell (se avsnitt 2.3. Analysmodell). Däremot 

kan vi inte konstatera signifikans för samtliga variabler. För välvilja kan vi konstatera en 

statistisk signifikans på fem procent och för integritet en statistisk signifikans på tio procent. 

Vi kan däremot inte konstatera någon signifikans för förmåga när chefen är Hans.  
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Detta går i linje med Knoll och Gill (2011) som kommer fram till liknande resultat. De visar 

på en signifikans på en enprocentig nivå för välvilja och en femprocentig signifikans för 

integritet. Däremot visar de inte på någon signifikans för förmåga. Detta är likt vårt resultat 

för Hans i avseendet på att både vi och Knoll och Gill (2011) kommer fram till högst 

signifikans för välvilja, näst högst signifikans för integritet och ingen signifikans för förmåga. 

Anledningen till att vi kommer fram till liknande signifikans för variablerna kan bero på att vi 

utgår från samma huvudsakliga teoretiska utgångspunkt och ett liknande val av metod. Med 

andra ord använder både vi och Knoll och Gill (2011) oss utav Mayer et al. (1995) som 

teoretisk utgångspunkt samt enkätundersökningar med slutna frågor som val av metod. 

Däremot skiljer sig vårt val av undersökningsobjekt då Knoll och Gill (2011) utgår från 

personal som arbetar med HR medan vi utgår från studenter. Trots denna skillnad kommer vi 

båda fram till liknande resultat när chefen är Hans.   

 

När jämförelsen istället görs med Poon (2013) skiljer sig vårt resultat när chefen är Hans. 

Poon (2013) visar på att förmåga, integritet och välvilja har en positiv inverkan på tillit. Han 

har kunnat visa på en hög signifikans för samtliga begrepp, där välvilja och integritet är 

statistiskt signifikanta på en 0,1 procentig nivå och förmåga är statistiskt signifikant på en 

enprocentsnivå. Poon (2013) får därmed en högre signifikans än vad vi får när chefen är Hans. 

Detta kan inte förklaras med valet av teori eller metod då både vi och Poon (2013) tar vår 

huvudsakliga teoretiska utgångspunkt i Mayer et al. (1995) samt använder oss utav 

enkätundersökningar med slutna frågor. Däremot ser vi skillnader i valet av 

undersökningsobjekt där Poon (2013) utgår från heltidsarbetande som samtidigt studerar. 

Denna skillnad skulle kunna vara anledningen till att vi kommer fram till olika resultat.  

 

Utifrån analysen ovan kan ett mönster i likheter och skillnader utläsas mellan våra resultat i 

jämförelse med Poon (2013) respektive Knoll och Gills (2011) resultat. Detta mönster är att 

Poons (2013) resultat liknar våra resultat när chefen är Hanna medan Knoll och Gills (2011) 

resultat liknar våra resultat när chefen är Hans. Varken Poon (2013) eller Knoll och Gill (2011) 

nämner något om chefens kön i sina undersökningar. Men då vi ser detta mönster, är ett rimligt 

antagande att majoriteten av cheferna i Poons (2013) undersökning är kvinnor medan 

majoriteten av cheferna i Knoll och Gills (2011) undersökning är män. Om vi utgår från detta 

antagande, innebär det att den huvudsakliga anledningen till att skillnader uppstår, i hur 
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förmåga, integritet och välvilja inverkar på tillit, mellan vårt och Poon (2013) respektive Knoll 

och Gills (2011) resultat, är den empiriska variabeln ”chefens kön”.  

 

Likheter och skillnader i den relativa påverkan 

Sett till den relativa påverkan på tillit till Hanna (Tabell 7) och Hans (Tabell 8), det vill säga 

hur mycket förmåga, integritet och välvilja påverkar tillit i förhållande till varandra, 

konstaterar vi att för både Hanna och Hans är det välvilja som har den största påverkan. Detta 

betyder att välvilja har störst relativ påverkan oavsett chefens kön.  

 

Detta går i linje med Poon (2013) som kom fram till att välvilja har störst påverkan. Denna 

likhet kan förklaras med att både vi och Poon (2013) har samma huvudsakliga teoretiska 

utgångspunkt samt liknande datainsamlingsmetod (se Tabell 9). Däremot skiljer sig vårt och 

Poons (2013) val av undersökningsobjekt där Poon (2013) utgår från heltidsarbetande som 

samtidigt studerar medan vi endast utgår från studenter. Trots denna skillnad kommer vi båda 

fram till att välvilja har störst inverkan på tillit.  

 

Även Lapidot et al. (2007) kommer fram till att välvilja har den största relativa påverkan på 

tillit, men endast när respondenten känner en låg sårbarhet. Som vi tidigare har nämnt, innebär 

vår enkätundersökning en låg sårbarhet för respondenten och det är av den anledningen logiskt 

att vi kommer fram till samma resultat. Lapidot et al. (2007) har samma huvudsakliga 

teoretiska utgångspunkt som vi har, det vill säga en utgångspunkt i Mayer et al. (1995). 

Däremot utgår Lapidot et al. (2007) från en annorlunda datainsamlingsmetod i deras 

undersökning, till skillnad från vår. De genomför något som kan liknas en kvalitativ 

enkätundersökning, där respondenterna ombeds beskriva en situation som har ökat 

respondentens tillit till dess överordnad samt en situation där respondentens tillit till sin 

överordnad har minskat. Det är med andra ord öppna frågor som används. Lapidot et al. (2007) 

utgår dessutom från ett urval av respondenter inom militären som endast består av män. Dessa 

val av datainsamlingsmetod och undersökningsobjekt (öppna frågor och urval av 

respondenter) som Lapidot et al. (2007) gör, skiljer sig från vårt val av datainsamlingsmetod 

och undersökningsobjekt. Trots dessa skillnader, är det intressant att både vi och Lapidot et 

al. (2007) ändå kommer fram till att välvilja är den variabeln som har störst påverkan på tilliten 

till en överordnad.  
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Däremot går vårt resultat delvis emot Knoll och Gill (2011). De menar på att både välvilja och 

integritet står för den största påverkan på tillit. Utifrån våra resultat kan vi konstatera att 

välvilja (β₂=0,3300; β₃=0,2580) har den största påverkan på tillit för både Hanna och Hans 

medan integritet (β₂=0,1625; β₃=0,1608) hade en betydligt lägre påverkan, vilket därmed 

delvis går emot Knoll och Gills (2011) resultat.  

 

I jämförelsen ser vi dessutom att Knoll och Gill (2011) utgår från samma huvudsakliga 

teoretiska utgångspunkt som vi gör, det vill säga en utgångspunkt i Mayer et al. (1995). De 

använder sig även av en liknande datainsamlingsmetod men med en viss skillnad. Skillnaden 

består i att Knoll och Gill (2011) använder sig av en sjugradig Likertskala som därmed ger 

både respondenten möjlighet till ett mer nyanserat svarsalternativ samt ett mer nyanserat 

underlag till forskarna att grunda sin studie på. De använde sig även utav sex påståenden för 

att mäta uppfattningen av integritet till skillnad från oss som endast använde tre påståenden. 

Detta skulle kunnat ha en inverkan i hur väl Knoll och Gill (2011) lyckats fånga 

respondenternas upplevelse av integritet. Vi kan även utläsa en skillnad i val av 

undersökningsobjekt där Knoll och Gill (2011) utgår från personal som arbetar med HR, 

medan vi utgår från studenter. Dessa två skillnader, det vill säga antalet frågor som har använts 

för att mäta integritet samt valet av undersökningsobjekt, kan vara två faktorer som förklarar 

skillnaderna i vårt resultat jämfört med Knoll och Gills (2011) resultat av den relativa 

påverkan.  

 

Sammantaget kan vi utifrån jämförelserna mellan Poon (2013), Lapidot et al. (2007) och Knoll 

och Gill (2011), i den relativa påverkan på tillit, resonera att en teoretisk utgångspunkt i Mayer 

et al. (1995) med stor sannolikhet kommer leda till att välvilja får den största relativa påverkan.  

 

5.3. Interaktionsanalys 

Nedan presenteras grafiska illustrationer för hur förmåga, integritet och välvilja påverkar tillit. 

I varje figur visas två olika linjer som representerar Hans och Hanna. Dessa linjer konstrueras 

efter varje variabels funktion av tillit, det vill säga koefficienterna och konstanterna i Tabell 7 

för Hanna och Tabell 8 för Hans. Detta görs för att illustrera skillnaderna i hur förmåga, 

integritet och välvilja påverkar tillit, beroende på om chefen är Hanna eller Hans. 
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Utifrån Figur 7 kan vi utläsa att förmåga ger en större inverkan på tillit om chefen är en kvinna 

(β₂=0,2456; β₃=0,1370). Dock har vi tidigare konstaterat att förmåga för Hans inte är statistiskt 

signifikant på varken en femprocentig nivå eller på en tioprocentig nivå medan förmåga för 

Hanna är statistiskt signifikant för båda nivåerna. Detta innebär att vi inte med säkerhet kan 

säga att denna jämförelse är korrekt. Vi har därför genomfört en interaktionsanalys på 

regressionslinjerna för förmåga hos både Hanna och Hans. Detta för att undersöka om vi med 

statistisk säkerhet kan säga att det finns en skillnad mellan hur förmåga upplevs hos en man 

och kvinna i chefsposition. Testet visade på att vi med statistisk signifikans (p=0,350) inte 

kunde konstatera att det finns en skillnad mellan förmågan hos Hanna gentemot Hans.  

 

Figur 7. Regressionslinjer för förmåga och tillit. 

 

 

Sett till integritetens inverkan på tillit, kan vi i Figur 8 utläsa att det inte finns några större 

skillnader i om chefen är Hanna eller Hans. Trots att regressionslinjerna är statistiskt 

signifikanta var för sig (båda på en tioprocentig nivå), innebär inte detta att den mindre 

skillnaden som går att utläsa är statistiskt signifikant. Därmed genomförde vi även här en 

interaktionsanalys, för att testa om skillnaden var signifikant. Utfallet (p=0,990) visade på att 

det inte fanns någon statistisk signifikans i skillnaden mellan hur integritet påverkar tillit, 

beroende på om chefen är Hanna eller Hans. Även om vi utifrån Figur 8 kan utläsa en skillnad, 

är den skillnaden så pass marginell (β₂=0,1625; β₃=0,1608) att det inte ger en indikation på att 

det är en skillnad.  

 

 

y = 0,2456x + 0,6688 

y = 0,1370x + 1,3043 
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Figur 8. Regressionslinjer för integritet och tillit. 

 

 

I Figur 9 presenteras regressionslinjerna för välvilja och tillit, utifrån Hanna och Hans. Det går 

att utläsa en mindre skillnad (β₂=0,3300; β₃=0,2580) mellan välviljans inverkan på tillit för 

Hanna och Hans. Båda dessa två regressionslinjer är statistiskt signifikanta på en femprocentig 

nivå, dock innebär detta inte att det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan välviljas 

inverkan på tillit för Hanna gentemot Hans. Vi genomförde därmed även här en 

interaktionsanalys för att analysera om skillnaden var statistiskt signifikant. Utfallet visade att 

vi inte med signifikans, kan konstatera att det finns en skillnad i välviljans påverkan på tillit, 

beroende på om chefen är Hanna eller Hans (p=0,569). Dock illustrerar Figur 9 att det finns 

en mindre indikation på en skillnad i hur välvilja inverkar på tillit, beroende på om chefen är 

Hanna eller Hans. Detta kan utläsas i Figur 9, där funktionens koefficient för Hanna 

(β₂=0,3300) är något högre än funktionens koefficient för Hans (β₃=0,2580). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0,1625x + 0,6688 

y = 0,1608x + 1,3043 
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Figur 9. Regressionslinjer för välvilja och tillit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0,3300x + 0,6688 

y = 0,2580x + 1,3043 
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6. Slutsats 

 

Denna studie har haft som mål att besvara frågeställningen ”Hur påverkas tillit till en 

porträtterad chef, beroende på om chefen är en man eller kvinna?”. Denna fråga har vi besvarat 

genom att dels beskriva uppfattningen av tillit till chefer i termer av förmåga, välvilja och 

integritet. Vi har dessutom analyserat hur förmåga, välvilja och integritet inverkar på tillit och 

jämfört hur denna inverkan skiljer sig beroende på om chefen är en man eller kvinna. 

 

Det vi vill börja med att konstatera är att vår analysmodell för vad som påverkar tillit stämmer, 

när hänsyn inte tas till chefens kön. När vi däremot tar hänsyn till chefens kön, får vi ett något 

annorlunda resultat. När chefen är en kvinna kan vi konstatera att förmåga, integritet och 

välvilja påverkar tillit positivt. Detta innebär att alla Mayer et als. (1995) variabler i sin helhet, 

går i linje med vår analysmodell när chefen är en kvinna. 

 

Vi kan däremot inte konstatera detsamma när chefen är en man. När chefen är en man kan vi 

konstatera att integritet och välvilja har en positiv effekt på tillit. Dock har vi inte kunnat visa 

på en statistisk signifikans för att förmåga har en positiv inverkan på tillit. Detta innebär att 

vårt statistiska resultat inte går i linje med våra förväntningar specificerade i vår analysmodell, 

när chefen är en man. Dock innebär detta inte att analysmodellen inte stämmer när chefen är 

en man utan endast att vi inte kan bevisa relationen mellan förmåga och tillit med statistisk 

signifikans. Trots detta indikerar våra resultat att förmåga har en positiv inverkan på tillit när 

chefen är en man.  

 

Vi kan även konstatera att förmåga har en betydligt större roll för tilliten när chefen är en 

kvinna i förhållande till när chefen är en man. Även om vi statistiskt inte kunnat bevisa detta 

med en interaktionsanalys, kan vi utläsa att förmåga har nästan dubbelt så stor inverkan på 

tilliten för en chef som är en kvinna, jämfört med en chef som är en man. Detta indikerar på 

att det kan finnas en skillnad men som vi inte har lyckats bevisa statistiskt. 

 

En likhet vi har kommit fram till, oavsett chefens kön, är att välvilja har störst påverkan på 

tillit, vilket går i linje med Lapidot et al. (2007) och Poons (2013) resultat. Vi har även lyckats 

statistiskt bevisa detta, både för när chefen är en man såväl som när den är en kvinna. Dessutom 
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ser vi att välviljas inverkan på tillit är större när chefen är en kvinna. Vi testade detta 

resonemang, det vill säga att vi testade för om det en finns en statistisk skillnad mellan 

välviljas inverkan på tillit när chefen är en kvinna gentemot när chefen är en man. Detta 

genomfördes genom en interaktionsanalys som inte visade på någon statistisk signifikans. 

Detta innebär att vi statistiskt inte kan bevisa skillnaden. Trots detta kan vi inte utesluta att 

välvilja inverkar olika på tillit beroende på om chefen är en man alternativt kvinna. Detta 

eftersom att vi kan utläsa en skillnad i välviljas inverkan på tillit, beroende på om chefen är en 

man eller kvinna.  

 

När det kommer till vår utformade analysmodell kan vi, efter att ha genomfört vår 

undersökning, tyda indikationer på att chefens kön kan fungera som en modererande variabel 

för förmåga och välvilja som illustreras i Figur 10. Med detta menar vi att chefens kön inverkar 

på effekten som förmåga och välvilja har på tillit. Detta kan vi konstatera eftersom att 

förmågans inverkan på tillit är högre när chefen är en kvinna gentemot när chefen är en man. 

Att det finns en skillnad innebär att effekten förmåga har på tillit förändras i samband med att 

könet på chefen förändras. Detsamma gäller för välvilja där det går att utläsa en skillnad för 

välviljas inverkan på tillit när chefen är en kvinna gentemot en man. Vi har dock inte lyckats 

bevisa dessa två skillnader statistiskt med hjälp av interaktionsanalysen, det vill säga att vi inte 

lyckats statistiskt bevisa att chefens kön agerar som en modererande variabel för förmåga och 

välvilja. Trots att vi inte lyckats bevisa detta statistiskt, ser vi tydliga indikationer på att 

förmåga och välviljas effekt på tillit förändras i samband med att chefens kön förändras. Vi 

har däremot inte kunnat tyda några indikationer på att integritets inverkan på tillit modereras 

av chefens kön. Därmed vill vi rekommendera framtida forskare att undersöka om chefens 

kön har en modererande effekt på förmåga och välviljas inverkan på tillit, samt att den inte 

har någon effekt på integritetens inverkan på tillit, likt modellen som illustreras i Figur 10.   
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Figur 10. Förslag på modell med Chefens kön som modererande variabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett mönster vi lyckats tyda i resultatavsnittet, som inte har en direkt koppling till studiens 

syfte, är att könet på respondenten förändrar hur respondenten upplever chefen när den var en 

man gentemot när chefen var en kvinna. Detta mönster går att tyda i Tabell 2, 3, 4 och 5, där 

vi kan utläsa att kvinnor upplever en högre förmåga, integritet, välvilja och tillit till chefen när 

chefen är en kvinna. Detsamma gäller för respondenterna som var män, det vill säga att de att 

upplever förmåga, integritet, välvilja och tillit högre hos chefen när denna är en man. Även 

detta går att utläsa i Tabell 2, 3, 4 och 5. 

 

Skillnaderna var inte stora men då vi såg ett mönster, ger det en indikation på att respondenten 

var partisk till sitt eget kön. På grund av att detta inte ingår i studiens syfte, har vi valt att inte 

titta djupare på vad de bakomliggande faktorerna kan vara. Vi vill istället rekommendera 

framtida forskare att undersöka om respondentens kön kan ha en inverkan på hur respondenten 

uppfattar förmåga, integritet, välvilja och tillit, beroende på om chefen är en man eller kvinna.  

  

Sammantaget kan vi inte konstatera att det finns en statistisk skillnad mellan hur förmåga, 

integritet och välvilja påverkar tillit beroende på om chefen är en man eller kvinna. Detta 

betyder inte att skillnaden inte existerar, utan endast att vi inte har kunnat bevisa någon. Av 

den anledningen vill vi starkt rekommendera fortsatta studier att undersöka hur upplevelsen 

av tillit förändras, beroende på om chefen är en man eller kvinna. 

Förmåga 

Välvilja 

Integritet 

Tillit 

Chefens kön 
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