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Abstract 

In order to efficiently analyze variables in a socially constructed context there is an absolute 

necessity to fully comprehend the meaning of those variables. Trust as a concept has 

generated a great number of articles in several different fields. However, there is a lack of 

consistency of definition while using the word trust in recent research in business litterature. 

Therefore we bring forward some of the definitions and analyze them in regards to their 

context in order to create a brief overview of the usage and meaning of trust in the 

management literature during the early 21st century. This was done by categorizing 30 

articles by type of definition of the word trust and analyzing the most recurring definitions 

with the use of analyze dimensions in search for patterns. By ranking the definitions found in 

the literature the results show that most articles in the selection of this paper use a definition 

of trust that depend on expectations about future behaviors of the other part, and a willingness 

to be vulnerable. Although a big part of the selection use the same or similar references to 

define trust, the result in this paper illustrates how the definition of trust is in practice adapted 

to each research paper. 
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1. Inledning 
 

Trust, som vardagligt översätts på svenska som förtroende, kan illustrera en subjektiv 

upplevelse och kanske ett välbekant händelseförlopp; det tar tid och energi att bygga ett starkt 

band, och svek kan ha stora konsekvenser för det bandet. Från detta perspektiv är trust en 

viktig del av en social kontakt. Det är också ett begrepp vars betydelse inte behöver definieras 

i vardagliga konversationer. Konceptet finns även i en mer vetenskaplig kontext i form av 

trust. Det är då viktigare att hitta en bestämd definition.  

Trust i en vetenskaplig kontext har beskrivits på flera andra sätt: som ett konkret 

verktyg, en process, ett resultat eller en indikator för prestation inom bland annat litteratur om 

ledarskap, management och CSR (Brown, Gray, McHardy & Taylor, 2015). Då är det inte 

längre det abstrakta och ömtåliga, utan ett användbart medel för att prägla en verksamhet. 

Inom företagsekonomi och management blir det särskilt viktigt att definiera trust eftersom 

begreppet har använts som en faktor och en indikator för prestation (Brown et al., 2015).  

Men hur används begreppet egentligen inom den litteratur som publiceras om modern 

management? Denna uppsats analyserar hur begreppet trust används inom den 

managementlitteraturen som uppkommit under 2000-talet för att skapa en bild av vilka typer 

definitioner som har varit mest populära. 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Att översätta trust 

I denna uppsats används det engelska ordet för förtroende, trust, vilket gör att uppsatsen 

undviker att lägga för stort fokus på översättningar och språkliga olikheter. Den första 

anledningen till att detta är fördelaktigt är för att den litteratur som används som empiri är 

engelskspråkig. Genom att översätta ordet trust till svenska skapas samtidigt en alternativ 

definition av ordet vilket kan skilja sig från författarens ursprungliga tanke. Den andra 

anledningen är att det engelska ordet trust behandlas som ett centralt och komplext begrepp 

som används inom bland annat management. På grund av detta är det av stor vikt att språket 

som används är konsekvent. Slutligen tillkommer andra begrepp som inte har någon svensk 

översättning. Dessa är bland annat trustor, trustee och trustworthiness (Mayer, Davis & 

Schoorman, 1995).  

 

2.2 Begreppets komplexitet 

Trust är ett mångfacetterat koncept som kan beskrivas som en förväntan, en villighet, eller ett 

beteende (McEvily, Perrone, & Zaheer, 2003). Enligt dem hade forskningen kring trust tjänat 

på att uppmärksamma detta (Ibid). Även Capaldo och Giannoccaro (2015b) konstaterar att det 
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finns ett stort antal definitioner av trust som används inom forskning och oklarheter kring hur 

begreppet ska tolkas. Inom managementlitteraturen finns det exempel där trust är ett 

karaktärsdrag i en relation mellan individ och en annan individ, ett föremål, eller en funktion i 

ett datasystem m.m. (Jøsang, Keser & Dimitrakos, 2005). Trust beskrivs också kunna anta 

olika former (Burke, Sims, Lazzara & Salas, 2007). Burke et al. (2007) menar att det kan 

beskrivas som ett oföränderligt karaktärsdrag, en process, eller ett stadie som utvecklas. Det 

finns även potential för att analysera begreppet på flera olika nivåer, beroende på vem som 

förväntas ta emot trust (Fulmer & Gelfand, 2012). Allt detta gör att det finns potential för en 

djupanalys av begreppet. 

 

2.3 Trust inom management  

Trust används som begrepp inom många olika discipliner (e.g. Sołoducho-Pelc, 2017; Bunker, 

Alban, & Lewicki, 2004; Atkinson & Butcher, 2003). Begreppet finns exempelvis inom 

sociologi, psykologi, ekonomi, och management, vilket har lett till att trust fått flera olika 

betydelser (Zhen, Xuan, & Jing, 2012 se Sołoducho-Pelc, 2017, s.239). Indirekt har dessa 

olika discipliner och deras definitioner påverkat varandra (Mayer, Davis & Schoorman, 

1995). Sołoducho-Pelc (2017) visar att det därmed blir relevant att ifrågasätta om 

definitionerna som används inom olika ämnen på något sätt överlappar varandra och om 

paralleller kan dras mellan olika typer av forskningsområden. Exempelvis menar Mayer, 

Davis och Schoorman (1995) att definitionen av trust inom management blivit starkt influerad 

av sociologi. De använder bland annat Deutsch (1958), som forskade inom sociologi, som 

referens för att diskutera hur trust bör definieras (ibid.).  

Även om definitionen av trust kan påverkas av definitioner från andra ämnen kan 

också förändringar i definitionen av trust uppstå på grund av skift inom ämnet som behandlas. 

Inom managementteori har fokus till viss del flyttats från auktoriteter (och dess makt) till 

interaktioner och relationer överlag (Atkinson & Butcher, 2003). I och med detta har trust 

blivit mer aktuellt eftersom det ses som en viktig del av dessa relationer (Ibid.). Trust inom 

management anses dock ha varit ett relativt outforskat ämne fram tills på 1990-talet, men den 

forskning som tillkom då och fram till 2000-talet beskrivs inte som givande för praktiken 

(Bunker, Alban & Lewicki, 2004). Trust är trots detta fortfarande ett aktuellt ämne. En 

sökning efter artiklar via Primo från senast år 2000 med sökorden “trust AND management” 

ger över 900 000 träffar. Detta bidrar med incitament att uppmärksamma hur trust har använts 

som begrepp i artiklar skrivna under 2000-talet.  

 

2.4 Valet av definition - olika förhållningssätt 

Ordet kan även ha flera olika definitioner inom samma ämne och det finns många olika 

tillvägagångssätt för att välja en definition. Trust har beskrivits som väsentligt för samarbete 

och effektivitet inom organisationer (e.g. Rousseau, Sitkin, Burt & Camerer, 1998; 

Paliszkiewicz, 2011). Det kan också innebära en villighet att vara sårbar (Jain, Duggal & 
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Ansari, 2019). Med tanke på hur olika dessa definitioner är blir det svårt att avgöra vad som är 

en lämplig definition. Nedan följer tre olika förhållningssätt på denna fråga. 

Det första alternativet är att använda en anpassad definition. Lado, Dant och Tekleab 

(2008) menar att det är lämpligt att begreppet trust tydligt definieras för att passa den studie 

som genomförs. Men det finns dock andra förhållningssätt angående detta. För att skapa en 

anpassad definition går det exempelvis att utgå från flera olika källor. Exempelvis, LeMay, 

Helms, Kimball, och McMahon (2017) samlar aktuella definitioner av Supply Chain 

Management (SCM) för att skapa en övergripande men användbar definition och beskriver 

sitt tillvägagångssätt som systematiskt. De motiverar sin metod med följande: “But rather 

than speculate on what the definition is or should be, we analyze definitions already offered 

from a quasi-technical perspective, adapted from philosophy, linguistics, and lexicography.” 

(LeMay et al. 2017, s. 1426). De har således en anpassad definition. Denna systematiska 

metod för att kunna skapa en anpassad definition skulle också kunna fungera inom 

management för att definiera trust.  

Ett annat alternativ är att definiera begreppet genom att använda en ordbok. 

Ravichandran och Yoon (2006) väljer att använda definitionen i Cambridge Dictionary för sin 

studie. Brown et al. (2015) har valt att använda Oxford Dictionary och får då fram vad trust 

är, men de har även kompletterat med andra källor. Detta är på sätt och vis motsatsen till en 

enskilt anpassad definition eftersom ordböckerna inte är anpassade efter ett specifikt ämne, 

utan endast redogör för den allmänna och vardagliga betydelsen av begreppet. 

    Slutligen menar McEvily, Perrone, och Zaheer (2003) att definitionen av ett begrepp bör 

konsekvent ha samma innebörd och att forskningen kring trust hade gynnats av att forskare 

tydligt definierade ordet för att på så sätt fånga begreppets mångsidighet. Att inte ha en 

gemensam definition av centrala begrepp inom ett och samma ämne kan särskilt utgöra ett 

problem om målet är att skapa förståelse för ämnet (LeMay et al., 2017). Istället för att aktivt 

anpassa sin definition vill de alltså använda en gemensam definition för varje ämne.  

Ett exempel på någon som använder förhållningssättet om en gemensam definition är 

Mayer, Davis och Schoorman (1995). De utgår från ett stort antal artiklar som behandlar trust 

och samlar ett urval av mest använda definitionerna av trust för att utveckla en modell som 

kan användas för att beskriva trust i en organisation. Flera av de artiklar som används i denna 

modell behandlar trust utifrån olika ämnesområden, bland annat psykologi och sociologi.  

Avslutningsvis finns det alltså flera olika sätt för att definiera begrepp, det finns flera 

olika områden där trust används, och trust är ett komplext begrepp. Detta leder till flera 

problem som uppmärksammas i nästkommande del. 
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3. Problematisering 
 

Med tanke på det stora utbudet av litteratur som behandlar trust kan det vara svårt att avgöra 

hur begreppet bör definieras. Detta är dock inte det enda som är problematiskt med trust. 

Bland annat påstår Korczynski (2000) att forskare som studerar trust tenderar att prata förbi 

varandra istället för med varandra. Atkinson och Butcher (2003) skriver även följande om hur 

begreppet trust används i litteraturen: 

 

“...the word ‘trust’ is commonly used ‘freely and earnestly’, 

embracing at least three different meanings. [...] words often used 

as synonyms sometimes incorporate one or another of these 

meanings, leading to ‘a verbal and conceptual morass’.” 

(Atkinson & Butcher, 2003, s. 283) 

 

Ordet trust kan alltså ha flera olika betydelser, men olika innebörder beskrivs ibland med 

liknande formuleringar, vilket kan göra differentieringen mellan dessa komplicerad (Atkinson 

& Butcher, 2003). Det är därmed inte säkert att liknande definitioner beskriver samma idé. 

Trust påstås även sakna klarhet vilket leder till att det inte är ovanligt att samma innebörd 

uttrycks med olika ord (Mayer, Davis & Schoorman, 1995). Det finns alltså även situationer 

då viktiga faktorer inom trust uttrycks med olika ord, trots att dessa ord är liknande, 

synonymer, eller beskriver samma koncept (Ibid.). Detta gör begreppet problematiskt men 

också intressant. Mängden definitioner av trust har bland annat kallats "a confusing 

potpourri" (Shapiro, 1987, s. 625). Både studier och uppbyggnaden av trust har också kallats 

"clouded with confusion" (Hwang & Burgers, 1997 se Atkinson & Butcher, 2003 s. 284). 

 

3.1 Varför är det viktigt med en tydlig definition?  

För förtydligande avseende varför det kan vara ett problem att trust inte tydligt definieras i en 

vetenskaplig artikel är det också viktigt att klargöra varför tydliga definitioner är nödvändiga 

och vad de tillför. Dul och Hak (2008) beskriver att definiera ett begrepp innebär oftast att 

göra antaganden om begreppets mening. Genom att definiera ett begrepp avgör man också hur 

det faktiskt går att mäta (Ibid). Att veta hur ett centralt begrepp ska och bör mätas är 

essentiellt för att kunna utföra en trovärdig studie.  

Dul och Hak (2008) lyfter följande angående vikten av att definiera termer inom 

metodologi: “A major difficulty for students and novice case study researchers is that 

proponents of these different perspectives give different meanings to similair methodological 

terms without clearly defining these meanings, making it almost impossible to grasp the 

nature of the debate and to infer solutions to problems in designing their own research.” (Dul 

& Hak, 2008). Detta citat liknar vad LeMay et al. (2017) lyfter eftersom det också visar att det 

är viktigt att olika koncept tydligt definieras för att det ska kunna finnas i samspel med 
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liknande koncept inom samma ämne. LeMay et al. (2017) tar bland annat upp att behovet av 

en tydlig definition är något som forskare inom deras fält överensstämmer är viktigt. 

Budskapet de för fram är att om inte forskarna själva vet vad det egentligen är de pratar om 

leder det till oklarheter för alla andra (Ibid.). 

 

3.2 Anpassad eller övergripande definition? 

I och med hur många olika definitioner som uppkommit kan det konstateras att det inte är 

självklart vilken definition av trust som bör användas, men att det också är nödvändigt att 

tydliggöra sitt ställningstagande angående begreppet.   

McEvily, Perrone och Zaheer (2003) anser att forskare skulle tjäna på att identifiera 

vilken definition av trust som passar just deras inriktning bäst istället för att fokusera på att 

ordet skall ha en allmän betydelse. Lado, Dant och Tekleab (2008) diskuterar vidare om detta 

och påstår att trust är ett begrepp vars definition måste anpassas efter ändamålet på grund av 

dess komplexa karaktär. Det kan också vara lämpligt att anpassa sitt val av definition efter 

forskningssyfte (Jain, Duggal & Ansari, 2019; Capaldo och Giannoccaro, 2015b). Frågan är 

om det är rimligt att förvänta sig att varje författare ska skapa en egen definition för trust och 

om detta hade varit ett konstruktivt sätt att arbeta med begreppet.  

En gemensam definition hade kunnat förenkla förståelsen (LeMay et al., 2017). 

Mayer, Davis och Schoorman (1995) utvecklade utifrån olika studier exempelvis en modell 

och en definition. Denna definition har sedan dess använts i flera andra artiklar (e.g. Gillespie 

& Dietz, 2009; Guinot, Chiva & Mallén, 2013; Molina-Morales & Martines-Fernandez, 

2009). Atkinson och Butcher (2003) nämner dock att strävan mot en objektiv, övergripande, 

definition skulle kunna leda till ett större gap mellan teori och praktik då detta nya begrepp 

skulle behöva vara väldigt abstrakt för att kunna täcka alla nuvarande koncept av trust. Det är 

inte heller tydligt om det är möjligt att skapa en allmän definition som för fram alla aspekter 

av trust. Det finns alltså delade uppfattningar om huruvida det bör finnas en gemensam eller 

en anpassad definition för ordet trust.  

Trust är ett begrepp vars otydliga definition och breda användning har 

uppmärksammats som problematisk. Utifrån Mayer, Davis och Schoorman (1995) går det att 

konstatera att det finns relevans i att samla definitioner av trust och uppmärksamma de 

vanligast förekommande sambanden som lyfts i litteraturen. Detta var dock över två decennier 

sedan och mycket har förändrats sedan dess. Det blir därmed relevant att analysera hur den 

senaste litteraturen inom management har valt att definiera trust.  
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4. Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att kategorisera några utvalda definitioner av begreppet trust som 

går att finna inom den managementlitteratur som uppkom i början av 2000-talet fram till 

2019. Uppsatsen ämnar lyfta fram definitioner av trust som använts inom management, 

beskriva deras litterära kontext och sedan kategorisera definitionen för att finna mönster i hur 

begreppet trust används.  

 

5. Forskningsfrågor 
 

• Vilka är de vanligaste typerna av definitioner för begreppet trust som har använts 

under tidigt 2000-tal inom managementlitteratur? 

• Hur kan man utöka förståelsen för hur definitioner av trust används inom 

managementlitteratur? 
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6. Referensram 
 

Följande del presenterar litteratur som ska underlätta och fördjupa uppsatsanalysen. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av centrala begrepp som förenklar förståelsen för tidigare 

forskning. Sedan presenteras artiklar som erbjuder grunder för en analysdimension, dessa 

utvecklas sedan i metoden. 

6.1 Centrala begrepp 

Ability - En individs ability kan även ses som dennes kompetens, en samling färdigheter eller 

karaktärsdrag som ger individen inflytande över ett särskilt ämnesområde. Individens område 

av kompetens influerar även när de anses vara lämpliga att lita på. (Mayer, Davis & 

Schoorman, 1995)  

 

Benevolence - Den engelska termen benevolence kan översättas till tolerans eller godhet, eller 

i vilken grad en trustee tros vilja göra gott mot en trustor. Det är en subjektiv uppfattning som 

bland annat avgör om någon uppfattas ha motiv för att ljuga, eller göra den andra parten illa. 

(Mayer, Davis & Schoorman, 1995)  

 

Distrust - Kan ses som motsatsen till trust och beskrivs exempelvis som negativ trust eller 

negativa förväntningar, beroende på vilken typ av trust som avses. (Lewicki, Tomlinson & 

Gillespie, 2006) 

 

Integrity - I ett trust-förhållande förutsätter en trustor att en trustee håller fast vid de principer 

som trustorn anser är acceptabla. Om denne håller fast vid dessa anses en trustee ha integritet. 

(Mayer, Davis & Schoorman, 1995)  

 

Management -Termen management kan enligt LeMay et al. (2017) i sig självt kan syfta på 

flera saker, beroende på kontexten det används i. Bland annat kan det betyda kontroll, 

översyn, administration, övervakning eller en grupp människor med en viss ställning (Ibid.).  

 

Mutual trust - Trust mellan två individer där det är ömsesidigt mellan två individer. Detta 

säger dock ingenting om till vilken grad de litar på varandra. (Deutsch, 1958) 

 

Opportunism - Enligt en opportunistisk definition av trust är trust och opportunism motsatser 

till varandra (Capaldo & Giannoccaro, 2015b). Opportunism definieras som “calculated 

efforts [by an exchange agent] to mislead, distort, disguise, obfuscate, or otherwise confuse” 

(Williamson, 1985, s.47 se Lado, Dant & Tekleab, 2008, s. 403).  
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Trust, Cambridge - “To believe that someone is good and honest and will not harm you, or 

that something is safe and reliable” (Cambridge dictionary, 2019b) 

 

Trust, Oxford - “Firm belief in the reliability, truth, or ability of someone or something” 

(Oxford English Dictionary, 2019) 

 

Trust Management - Termen har olika betydelse beroende på kontext, men utgår från att 

trust går att styra genom olika medel genom att exempelvis: “creating trust, by assessing 

trustworthiness, or by determining optimal decisions based on specific levels of trust” 

(Jøsang, Keser & Dimitrakos, 2005, s. 93). Det kan också definieras som processen då ett 

subjekt, exempelvis en individ, övergår till att vara trovärdig enligt någon annan part eller 

processen då någon börjar lita på någon eller något (Grudzewski, Hejduk & Sankowska, 

2008). Det handlar alltså processerna som sker innan, efter eller under tiden trust uppstår 

(Ibid.). 

 

Trustee - Den som i sammanhanget blir eller ska bli litad på (Mayer, Davis & Schoorman, 

1995). 

 

Trustor - Den aktör som har trust för någon eller något (Mayer, Davis & Schoorman, 1995). 

 

Trustworthiness - Mayer, Davis och Schoorman (1995) väljer att inkludera tre begrepp som 

inom litteraturen ofta används för att förklara mekanismerna bakom trustworthiness; Ability, 

Benevolence och Integrity. Dessa tre faktorer påverkar enligt denna definition hur trustworthy 

en trustee är (Ibid.).  

 

 

6.2 Metoder för att skapa eller analysera en definition av trust 

I följande del presenteras artiklar som antingen har skapat en definition utifrån tidigare 

undersökningar eller som har försökt kartlägga och analysera olika definitioner av trust. Dessa 

artiklar bidrar sedan till en djupare analys. Varje artikel erbjuder en unik analysdimension av 

begreppet trust och tillsammans bildar de ett hjälpsamt verktyg som bygger på moderna 

källor. Det skapar även en analys av trust som är djupt förankrad i litteraturen. Vad som utgör 

ett hinder med denna metod är att en stor del av analysen i denna uppsatsen bygger på hur 

artiklarna i referensramen har tolkats. För att förenkla förståelsen och därmed öka troligheten 

för en rättvis tolkning har endast de delar av artiklarna som använts i denna uppsats 

presenterats.   

 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/believe
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/believe
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6.2.1 Trust enligt Mayer, Davis och Schoorman 

Mayer, Davis och Schoorman (1995) har utvecklat en modell över trust i organisationer, där 

de utgår från studier av forskare inom flera olika discipliner. Modellen, och deras definition, 

har använts inom managementlitteraturen av flera andra forskare (e.g. Jain, Duggal & Ansari, 

2019; Cho & Song, 2017; Lado, Dant & Tekleab, 2008; Capaldo & Giannoccaro 2015b). 

Trust definieras av Mayer, Davis och Schoorman (1995) som “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 part.” (Mayer, Davis & Schoorman, 1995, s. 712). Denna definition inkluderar 

både sårbarhet och förväntningar, vilka är vanliga faktorer att inkludera i en definition av trust 

(Fulmer & Gelfand, 2012).  

De har även definierat faktorer som anses leda till trustworthiness. Med ändamålet att 

både skapa en definition av trust och för att urskilja de viktigaste komponenterna för 

trustworthiness väljer Mayer, Davis och Schoorman (1995) att samla ett stort antal referenser 

från åren 1953–1993 som alla beskriver trust. Varje författares definition har sedan 

sammanfattats med ett eller ett fåtal ord. Av dessa författare lyfter vissa av dem endast en 

viktig komponent för att någon ska anses vara trustworthy, medan andra har upp till nio 

faktorer (se Bilaga 1 för uppställningen av faktorer av Mayer, Davis och Schoorman). Dessa 

etiketter sammanfattas sedan till totalt endast tre faktorer som Mayer, Davis och Schoorman 

(1995) anser är tillräckligt översiktliga. Dessa faktorer är: Benevolence, Integrity, och Ability 

(ibid.).  

Ett viktigt karaktärsdrag av den modell som Mayer, Davis och Schoorman (1995) 

presenterar är att den fokuserar på faktorer som kan leda till trustworthiness. “[om Mayer, 

Davis och Schoormans (1995) modell] While the model had several strengths, a weakness 

was a lack of specification of the outcomes of trust” (Burke et al., 2007, s. 610). Det går 

sammanfattningsvis att välja att fokusera på faktorer som leder till trust, som definierar trust, 

eller som är en effekt av trust. Till skillnad från Mayer, Davis och Schoorman (1995) 

fokuserar denna uppsats på det som definierar trust och faktorerna som särskiljer olika 

definitioner. Detta gjordes dock med hjälp av en uppställning som liknar uppställningen av 

Mayer, Davis och Schoorman (1995). 

Denna uppsats kommer framförallt att ta inspiration från Mayer, Davis och 

Schoormans (1995) uppställning av sin empiri, vilket går att se i Bilaga 1.  

 

6.2.2 Trust i olika perspektiv 

Hela avsnitt 6.2.2 utgår från Lewicki, Tomlinson och Gillespie (2006). De analyserar 

forskningen på trust och fokuserar på trust i förhållandet mellan människor. De delar in den 

forskning som finns inom trust i fyra olika perspektiv. Dessa består av ett beteendebaserat- 

och tre psykologibaserade perspektiv som sedan analyseras med hjälp av tre olika frågor. 

Detta sammanställs för att bilda en modell som kan användas för att analysera hur olika 

studier behandlar trust och hur olika definitioner skiljer sig åt.  

I nedanstående tabell 1 illustreras perspektiven för att ge en tydligare översikt och 

större förståelse för de olika perspektiven. Rad 2 till 4 besvarar frågorna i kolumn 1. 
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Tabell 1. Baserad på Lewicki, Tomlinson & Gillespies (2006, s. 994) perspektiv på trust. 

 

 

Fråga 

Beteendebaserat 

 

Beteende 

Psykologibaserat 

 

Endimensionellt 

Psykologibaserat 

 

Tvådimensionellt 

Psykologibaserat 

 

Transformellt 

Hur 

definieras 

trust och hur 

mäts det? 

Definieras som 

valbeteende 

som bottnar i 

självförtroende 

och 

förväntningar. 

Mäts utifrån 

samarbete, 

vanligtvis i 

experiment 

Förväntningar 

och/ eller en 

vilja att vara 

sårbar, mäts på 

en skala från 

distrust till hög 

trust 

Självsäkra 

positiva eller 

negativa 

förväntningar, 

mäts på två olika 

skalor (distrust, 

trust respektive) 

Ses i termer av 

basen av trust 

(förväntade 

kostnader, 

kunskap om den 

andra parten 

mm.). Mäts på 

skala där trust 

rankas utifrån 

stadie 

På vilken 

nivå börjar 

trust? 

Börjar vid noll, 

givet ingen 

tidigare 

information 

I vissa fall vid 

noll, alternativt 

medelhög trust 

eller en viss 

mängd distrust 

Börjar på låga 

nivåer, givet 

ingen 

information om 

den andra parten 

Trust börjar i ett 

kalkylerande 

stadie 

Vad leder till 

att trust 

förändras 

över tid? 

Växer med 

samarbete från 

båda parter 

Växer i takt med 

ökat bevis för en 

trustees olika 

egenskaper 

Påverkas av 

interaktioner 

med andra parten 

Växer med 

positiv relations-

historik och 

ökad kunskap 

om andra parten 

 

Det som illustreras i tabell 1 är det första perspektivet det beteendebaserade. Trust inom detta 

perspektiv särskiljs genom att det fokuserar på de beslut en part tar förutsatt att besluten går 

att mäta och observera. Denna typen av trust är främst användbar då trust undersöks i 

experiment och simuleringar. Det kan då ses som ett valbeteende, som härleds från 

självförtroende och förväntningar och antar rationella val. Inom perspektivet anses nivån av 

trust generellt börja vid noll, då individerna inte har någon information om varandra. 

Individen får då basera sina beslut på sin egen analys av situationen, och därmed baseras trust 

på rationalitet. Detta förändras dock om det finns tidigare kunskap om den andra parten. 

Resterande tre ses som psykologisbaserade perspektiv, och till skillnad från det 

beteendebaserade perspektivet undersöker dessa möjligheten att trust kommer från fler 

faktorer än bara ren rationalitet. Fokus läggs istället på att förstå de interna psykologiska 

processerna. Det första av dessa perspektiv benämns som endimensionellt, och tittar enbart på 

trust och distrust som motsatser i en ensam dimension där individer utifrån dessa faktorer 

rankas på en skala. Modeller som klassas som endimensionella har tendenser att bland annat 

peka på att förväntningar grundas i uppfattningar om den andra partens trustworthiness, vilket 

i sig leder till en vilja att vara sårbar. Trust kännetecknas även inom detta perspektiv av att 

det utgörs av flera komponenter, exempelvis kognitioner, påverkan och/ eller intentioner av 
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beteende. Till sist är även de endimensionella modellerna just endimensionella. De olika 

komponenterna komprimeras till ett ensamt koncept som förklarar trust och det kan sedan 

rankas på en skala från en hög nivå av trust till det som anses vara motsatsen, stark distrust.  

Inom det endimensionella perspektivet finns det stor variation avseende var trust anses 

börja. Vissa forskare anser nivån av denna typ av trust börja vid noll, precis som inom 

beteende-perspektivet, men att individer snabbt tvingas bestämma om de avser ha trust eller 

inte för den andra parten. I andra sammanhang har forskare dock visat att det finns en 

grundnivå av medelhög trust, trots en begränsad tidigare interaktion mellan parterna. Det 

finns även indikationer på att det i andra fall kan finnas distrust i grunden, speciellt då 

exempelvis psykologiska faktorer spelar in, eller andra indikationer som via rykten pekar på 

distrust. Denna typ av trust växer i takt med att en trustees olika egenskaper uppenbarar sig, 

samt relationens historia och hur kommunikationen mellan dem fungerar.  

Det andra perspektivet av de psykologibaserade är det tvådimensionella. Perspektivet 

är i grunden likt det endimensionella perspektivet då båda definierar trust baserat på 

förväntningar. En av de stora skillnaderna är att trust och distrust här placeras i två olika 

dimensioner, där de separat kan rankas i hög eller låg trust respektive distrust. I dessa typer av 

trust kan det alltså finnas anledningar för en trustor att ha trust för att en trustee kan utföra 

eller ta ansvar för något, men samtidigt finns det då andra sammanhang som trustorn känner 

distrust mot trusteen. Vid ett första möte och i början av en relation anses individer vara på en 

låg nivå i båda dessa skalor. Det kan i dessa fall bero på att det inte finns någon tidigare 

information om den andra parten, vilket innebär osäkerhet kring hur den andra parten troligen 

kommer att bete sig. Information som samlats innan de två parterna möts kan dock förändra 

detta och innebära skiftningar i den initiala nivån av trust. 

Det sista perspektivet är det transformerande, där det föreslås att trust inte är en 

konstant utan förändras över tid. Trust definieras här som förväntade för- och nackdelar, 

kunskap om den andra parten samt till vilken grad parterna delar värdegrund. Det 

transformerande perspektivet kan i sin tur delas in i tre olika typer, där det som främst skiljer 

mellan dem är hur stadierna av trust i en relation utvecklas. Dessa typer representeras av olika 

modeller och ett exempel på en av dessa är den modell Rousseau et al. tagit fram. Enligt deras 

perspektiv börjar trust som det dem kallar kalkylerande trust (Calculus-based trust, CBD), då 

en part agerar beräknande och väger fördelarna och nackdelarna med att bibehålla ett 

förhållande eller avsluta detta mot varandra. Sedan övergår den till att blir relationsbaserad 

trust (RT), då parterna istället baserar den trust som finns mellan dem på känslor.  

 

6.2.3 Trust i olika dimensioner 

Allt i avsnitt 6.2.3 utgår från Fulmer och Gelfand (2012). 

Enligt Fulmer och Gelfand (2012) lyfter majoriteten av definitioner fram två 

dimensioner av trust: Positiv förväntan om trovärdighet och villighet att acceptera sårbarhet. 

De hävdar att forskare kan använda båda, ingen eller bara en av dimensionerna, men att de 

som bara använder en väljer oftast att utgå från positiva förväntningar. Hur man än gör är 

rekommendationen att uppmärksamma och motivera detta val. 
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Många av de definitioner som går att hitta i litteraturen är enligt Fulmer och Gelfand 

(2012) inspirerade av Mayer, Davis och Schoormans (1995). Denna definition, se avsnitt 

6.2.1, använder båda av de ovanstående dimensionerna i en och samma definition. Även 

definitionen av Rousseau et al. lyfts: “a psychological state comprising the intention to accept 

vulnerability based upon positive expectations of the intentions or behavior of another” 

(Rousseau et al., 1998, s.395). Både Mayer, Davis och Schoorman (1995) och Rousseau et al. 

(1998) formulerar alltså enligt Fulmer och Gelfand (2012) definitioner som utnyttjar de två 

dimensionerna av trust. Dessa definitioner har även använts för att inte bara definiera trust 

mellan två individer utan också då det är mellan individ och organisation.  

De två identifierade dimensionerna av trust kan sedan delas upp ytterligare. 

Dimensionen positiv förväntan om trovärdighet delas upp till att antingen handla om en 

generell positiv förväntan/ confidence eller specific characteristics of the trustee. Det andra 

alternativet innebär att det finns specifika förväntningar och kopplas ofta till Mayer, Davis 

och Schoormans (1995) tre komponenter för trustworthiness. Som exempel nämner Fulmer 

och Gelfand (2012) att det skulle kunna handla om att en trustor förväntar sig att den andra 

parten ska agera med “benevolence” och därmed göra gott. Vilken del av trust som än väljs att 

lyfta föreslår Fulmer och Gelfand (2012) att man bör uppmärksamma och motivera sitt val 

mellan generella eller specifika förväntningar.  

Positiv förväntan om trovärdighet kan också delas upp beroende på mottagare, 

referent. Fulmer och Gelfand (2012) menar att detta kan vara en organisation eller en 

interpersonell referent. Detta beskriver om det är trust för en individ eller trust för en 

organisation som avses. 

För varje mottagare finns det även tre nivåer, dessa är: Individuell nivå, teamnivå och 

organisationsnivå. Dessa så kallade nivåer beskriver i vilken kontext en utvald definition av 

trust befinner sig i. Exempelvis skulle Interpersonellt trust på teamnivå kunna referera till 

trust mellan gruppmedlemmar i ett team medan interpersonell trust på organisationsnivå 

skulle kunna vara trust mellan olika delar av en företagshierarki.  

Tillsammans bildar detta potentiellt 6 olika definitioner, en för varje kombination av 

nivå och referent. Genom att analysera vilka nivåer och referenter som olika definitioner 

använder kan man lyfta fram skillnaderna mellan dem. Fulmer och Gelfand (2012) har även 

skapat definitioner utifrån dessa dimensioner, vilket illustreras i tabell 2. 
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Tabell 2. Baserad på Fulmer och Gelfands (2012, s. 1174) definitioner av trust. 

Referent Individuell nivå Team nivå Organisationsnivå 

Interpersonell, 

person 

A psychological 

state comprising 

willingness to 

accept vulnerability 

based on positive 

expectations of a 

specific other or 

others 

A shared 

psychological state 

among team members 

comprising 

willingness to accept 

vulnerability based on 

positive expectations 

of a specific other or 

others 

A shared psychological 

state among organizational 

members comprising 

willingness to accept 

vulnerability based on 

positive expectations of a 

specific other or others. 

Organisation A psychological 

state comprising 

willingness to 

accept vulnerability 

based on positive 

expectations of an 

organization 

A shared 

psychological state 

among team members 

comprising 

willingness to accept 

vulnerability based on 

positive expectations 

of an organization 

A shared psychological 

state among organizational 

members comprising 

willingness to accept 

vulnerability based on 

positive expectations of 

an organization 

 

För ytterligare uppdelning av definitioner och en analys av litteraturens val av definition 

utifrån dessa definitioner rekommenderas Fulmer och Gelfands litteraturrecension från 2012. 

 

6.2.4 Trust i tre former 

Allt i stycke 6.2.4. utgår från Burke, Sims, Lazzar och Salas, (2007). De identifierar att trust 

kan undersökas utifrån tre olika perspektiv: a trait, an emergent state, eller a process. Detta 

har översatts på svenska till ett karaktärsdrag, ett framväxande stadie och en process. Vilket 

perspektiv som används beror på studiens syfte.  

 

Trust som ett karaktärsdrag 

Det som utmärker trust som ett karaktärsdrag är att det inte påverkas av omvärlden utan är 

relativt stabil. På ett liknande sätt har alla en grundläggande nivå av trust som spelar in mot 

alla som de interagerar med. 

 

Trust som ett framväxande stadie 

Till skillnad från då trust ses som det föregående perspektivet kommer definitioner som ser 

trust som ett framväxande stadie att mena att trust är mer av en attityd som påverkas av 

interaktioner och kan kopplas till särskilda situationer. Det är då istället en kognitiv, 

motiverande, eller känslomässigt (“affective”) stadie. Utifrån detta perspektiv kan trust 



14 
 
 

förändras på kort eller lång sikt, beroende av kontext. Fortsättningsvis kan trust då vara både 

en påverkande faktor och ett resultat av något. Perspektivet talar också för att trust kan byggas 

upp angående särskilda områden och att förväntningar om vissa beteenden beror på tidigare 

interaktioner eller händelser. Trust undersöks alltså ungefär som om det vore en inställning 

mot något. 

 

Trust som en process 

Slutligen går det även att studera trust som en process vilket ofta innebär att man studerar 

utvecklingen av trust, och inte bara trust för sig självt. Det ses då som en process som kommer 

leda till att beteenden, attityder, och relationer antingen stärks eller försvagas. Exempelvis, 

även om anställda är villiga att prata med sin chef kan avsaknaden av trust begränsa dessa 

interaktioner. Perspektivet används framförallt då syftet är att undersöka utvecklingen av 

trust. 
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7. Metod 
 

Studien har genomförts i flera steg och inleddes med utformningen av urvalskriterierna. Sedan 

genomfördes datainsamlingen, där vetenskapliga artiklar inom urvalskriterierna samlades in. 

Under denna insamling fick även hänsyn tas till de begränsningar som uppkom på grund av 

bristande tillgänglighet av artiklar. Dessa artiklar kategoriserades sedan utifrån definition av 

trust. Denna process har benämns som kodning, inspirerat efter grundad teori. Kodningen 

består framförallt av att kvalitativt analysera text och isolera delar av texten. Delar av texten 

dissekeras sedan till meningar, vilket formateras till enklare formuleringar eller ord. Detta 

gjordes genom att uppmärksamma vilka ord som återkom i litteraturen för att på så vis skapa 

kategorier av definitioner av trust. Dessa kategorier relaterades till och analyserades slutligen 

utifrån referensramen.  

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av varje steg i metoden. Målet med studien 

var inte att beskriva alla definitioner av trust som finns utan snarare att skapa en generell bild 

av vilka typer av definitioner som används inom managementlitteraturen.  

 

7.1 Urval och planering 

Detta arbete utgick från företagsekonomi och specificerades till att behandla trust inom 

managementlitteratur i vetenskapliga artiklar skrivna på engelska. De artiklar som har använts 

är tillgängliga för allmänheten eller för studenter via Örebro Universitet via internet. För att 

precisera storleken på urvalet ytterligare valdes en tidsram som begränsade urvalet till tidigt 

2000-tal. De första publikationerna är från 2004 och de senaste publicerades tidigt under 

2019. Detta var för att inte urvalet skulle bli för spritt. Sökningarna avgränsades även för att 

endast visa referentgranskade (peer reviewed) artiklar.  

Under datainsamlingen var det viktigt att varje artikel använde trust som ett centralt 

begrepp. För att kunna använda en artikel för dataanalys krävdes det också att artikeln inte 

bara behandlade trust utan att de försökte förklara ett samband mellan trust och en annan 

faktor. Detta var för att artiklarna som användes som data behövde ha ett behov av att 

uppmärksamma hur de definierade trust. De artiklar som inte behandlade något annat ämne än 

trust kunde då inte användas för studiens syfte eftersom de kan välja valfri definition utan 

konsekvenser. På grund av detta föll vissa artiklar bort.  

Slutligen behandlade alla artiklar i urvalet även management till någon grad. Antingen 

var artiklarna hämtade direkt från en journal som var specifikt inriktad på management, eller 

så var management ett centralt ämne i den aktuella artikeln. Inom urvalet ingår även de 

artiklar som behandlar Trust management, eftersom att det definieras som de processer som 

utspelas då trust uppstår.  
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7.2 Datainsamling 

Urvalet för denna uppsats består av 30 artiklar som, förutom att uppfylla de ovanstående 

kriterierna, slumpmässigt valdes ut med hjälp av olika sökmotorer och databaser. 

Författarnamn och årtal för empirin presenteras i Bilaga 2. Eftersom inte hela populationen, 

alla vetenskapliga artiklar om trust, kan undersökas är uppsatsens resultat baserad på en 

generalisering som utgår från att urvalet kan representera hela populationen någorlunda 

(Jacobsen, 2015). 

Mättnad i urvalet uppnås när ny information varken tillför något eller förändrar 

resultatet, utan snarare bekräftar analysen (Jacobsen, 2015). Insamling av ny data fortgår 

alltså endast tills mättnaden i urvalet uppstår.  

 

7.2.1 Sökmotorer och databaser 

För att hitta aktuella artiklar användes sökmotorerna Google Scholar och Örebro Universitets 

Primo, vilket möjliggjorde åtkomst till ett stort antal databaser. De databaser som användes är 

bland annat Business Source Premier, SAGE journals, Wiley Online Library och Cambridge 

Core. I vissa fall har sökningen skett direkt genom databasen, vilket gjorde det möjligt att 

snabbare hitta relevant litteratur direkt inom ämnet management, eller i en journal som 

huvudsakligen publicerar artiklar inom det ämnet. För att inte förbise artiklar som behandlade 

trust inom management men inte publicerades i en journal för endast management var det mer 

effektivt att söka via sökmotorerna, även om detta betydde att innehållet i varje artikel 

behövde bedömas. I tabell 3 presenteras databaserna som artiklarna i empirin hämtats från. 

Utifrån tabellen går det att avläsa vilka databaser och journaler som representerar största delen 

av empirins innehåll. 
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Tabell 3. Databaser och artiklar. 

Databaser - 

Offentlig domän 

Artiklar 

Google scholar Addison och Teixeira (2019); Ravichandran och Yoon (2006); Guinot, Chiva 

och Mallén (2013) 

Databaser - via 

Oru 

 

Business Source 

Premier  

Yadav, Agrawal, Khandelwal och Tripathi (2018); Unnikrishnan och 

Jagannathan (2018) 

Cambridge Core  Javed, Rawwas, Khandai, Shahid och Tayyeb (2018) 

EmeraldInsight Jain, Duggal och Ansari (2019) 

IEEE Xplore Chen, Bao och Gou (2016) 

SAGE Journals Schilke och Cook (2013); Sverdrup och Stensaker (2017); Perry och Mankin 

(2004); Cho och Song (2017); Connelly, Crook, Combs, Ketchen och Aguinis 

(2018); Olson, Parayitam och Bao (2007); Nienhueser och Hossfeld (2011) 

Science Direct  Yakimova, Owens och Sydow (2019); Brower, Lester, Korsgaard och Dineen 

(2009); Brown, Gray, McHardy och Taylor (2015); Capaldo och Giannoccaro 

(2015a); Capaldo och Giannoccaro (2015b); Panayides och Lun (2009); Gur 

och Bjørnskov (2016) 

Wiley Online 

Library  

Breevaart och Zacher (2018); Poppo, Zhou och Li (2015); Ozyilmaz, Erdogan 

och Karaeminogullari (2018); Newman, Cooper, Holland, Miao och Teicher 

(2018); Molina-Morales och Martines-Fernandez (2009); Li och Tan (2012); 

Lado, Dant och Tekleab (2008) 

Journaler - via 

Oru 

 

Academy of 

management  

Gillespie och Dietz (2009) 

 

Endast ett fåtal av artiklarna var offentliga och tillgängliga via Google Schoolar.  Däremot 

hämtades resterande artiklar, som står för majoriteten av dem, från databaser som kräver 

inloggning via Örebro Universitet för åtkomst.  
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7.2.2 Sökord 

Vid sökningen efter relevant litteratur har ett antal nyckelord varit instrumentella för att hitta 

artiklar inom det bestämda området. Tabell 4 visar de sökorden som använts i studien. I denna 

tabell illustreras även antalet artiklar som hade sökorden antingen i titeln, journalnamnet eller 

i listan med keywords som författarna själva angivit. Samtliga artiklar innehåller på något sätt 

ordet ”trust”, som varit centralt i sökningarna. Samma artikel kan i vissa fall innehålla flera av 

de sökord som varit aktuella, genom att exempelvis ha ‘trust’ i titeln och leadership’ bland de 

keywords som angetts. Tabell 4 visar även att mer än hälften av artiklarna anger tydligt att 

management behandlas som ett centralt begrepp eller ämne. Resterande artiklar nämner detta i 

texten. 

 

Tabell 4. Sökord. 

Sökord Trust Employee Leadership Management Organization 

Antal artiklar 30 7 3 18 13 

 

7.2.3 Bortfall och tillgänglighet 

En av de fördelar som finns med att ha vetenskapliga artiklar som utgångspunkt är att det 

finns goda möjligheter att gå tillbaka till källan för att verifiera innehållet. Dock har 

tillgängligheten av datan att påverkat det slutgiltiga urvalet. Generellt är artiklar lätta att få tag 

på men vetenskapliga artiklar, dvs artiklar som avhandlar olika typer av forskning, kan dock 

vara svårare att få tillgång till (Denscombe, 2010). Några få artiklar fick sållas bort även om 

de uppfyllde kraven som angavs i avsnittet om urval på grund av den begränsade 

tillgängligheten. Trots att datainsamlingen har utgått från ett brett utbud av databaser, vilket 

ger ett relativt stort urval av artiklar som behandlar trust inom ämnet management, betyder 

denna begränsning att studiens resultat hade kunnat bli annorlunda om man hade haft tillgång 

till annan litteratur. Detta gäller speciellt journaler eller databaser som kräver medlemskap, 

prenumeration och/ eller andra betaltjänster. Detta påverkar dock inte mättnaden av urvalet, 

och ändrar inte heller pålitligheten, utan skiftar bara urvalet till att endast innehålla artiklar 

som är tillgängliga för studenter.  

 

7.2.4 Trovärdighet 

En viktig aspekt vid denna typ av datainsamling är trovärdigheten och hur den kan stärkas. Då 

detta är en stor del av arbetet och det på många sätt påverkar studien, bör datan som används 

vara autentisk (Denscombe, 2010). För empirin i denna uppsats innebär det att se till att all 

litteratur består av godkända vetenskapliga artiklar som blivit referentgranskade och säkrar att 

artiklarna håller vetenskaplig standard. Om källorna är oberoende av varandra kan det också 

öka dess trovärdighet (Jacobsen, 2015). 

Det är även viktigt att de webbsidor och databaser m.m. som används anses vara 

trovärdiga, bland annat kan organisationen bakom webbsidan påverka trovärdigheten 

(Denscombe, 2010). Likväl om sidan är aktiv och fortfarande uppdateras med nytt material 
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bidrar detta till trovärdigheten (Ibid.). Med detta menas att de bör ses som legitima källor att 

hämta data och information ifrån. Pålitligheten höjs även av att flertalet av de artiklar som 

användes till empirin är tillgängliga via Örebro universitetsbibliotek. 

Metodens trovärdighet måste också stärkas genom att tillvägagångssättet tydligt 

redovisas (Jacobsen, 2015). Denna uppsats gör detta genom att redovisa empirins ursprung 

men också genom att konstant använda begreppet trust. Genom att studera Bilaga 3 och 4 går 

det att själv avgöra vilka grundläggande antaganden som har tagits utifrån empirin. 

 

7.3 Databearbetning 

Följande del kommer lyfta hur den insamlade datan, artiklarna, bearbetades innan innehållet 

analyserades. Detta handlade framförallt om att kategorisera artiklarna, och skapa en lätt 

överblick av det innehåll som relaterade till trust. Detta gjordes genom kodning, som i sin tur 

är ett arbetssätt som var inspirerat av grundad teori.  

Genomgående under databearbetningen är fokus på hur trust definieras. Det är således 

artiklarnas innehåll angående trust som hanteras som data och ska analyseras, inte resultatet 

eller ämnet i artiklarna. Den första fasen av kodning är i denna uppsatsen den öppna 

kodningen då artiklarnas kontext behandlas, och information om hur trust används i artikeln 

isoleras. Genom att att isolera denna information om begreppet trust underlättas analysarbetet 

och genom att endast fokusera på det som är relevant för uppsatsen syfte går det även att spara 

tid.  
 

 

7.3.1 Översiktliga etiketter för artiklar 

För att analysera olika typer av definitioner av trust utifrån dess kontext var det viktigt att 

kategorisera både kontexten, vilket är artikelns ämnesområde och syfte, och definitionen av 

trust. Dessa kategorier användes för att identifiera artiklarna: Titel, författarnamn, författarnas 

akademiska titel och bakgrund, publiceringsår, land, nyckelord, forskningssyfte, och Journal. 

Dessa kategorier uppkom tidigt för att kunna avgöra huruvida en artikel passade in i urvalet 

eller inte. Framförallt behövde årtalet och ämnesområdet stämma överens med ovanstående 

kriterier. Andra kategorier, såsom land och författarnas akademiska titel och bakgrund, 

fungerade som potentiella grunder för analys, ifall det gick att identifiera några skillnader i 

hur trust användes som begrepp. Etiketterna är således information som går att hitta utan läsa 

artiklarna ingående och innebar sista steget innan definitionerna av trust hamnade i fokus och 

kunde analyseras. Detta framförs i Bilaga 3.  

 

7.3.2 Öppen kodning 

I första stadiet, den så kallade öppna kodningen är kategorierna, eller koderna, relativt 

generella för att kunna beskriva datan översiktligt (Denscombe, 2010). Kodningen sker 

genom att man går igenom ett litet urval från forskningsområdet för att hitta ord eller fraser 

som beskriver ett fenomen (Hartman, 2001). I denna uppsats handlar det om att undersöka 

litteratur inom management och identifiera fraser som beskriver varje artikels valda definition 
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av trust och koppla definitionen till trust citat samt beskriva artiklarnas kontext. Allteftersom 

fler kategorier tydligt definieras, oftast i hierarkisk ordning, blir indelningen allt mer 

detaljerad (Jacobsen, 2015).  

Kategorierna och deras syfte redovisas nedan. Dessa kategorier redovisas även i 

Bilaga 4. Alla kategorierna syftar till att ge en översikt av den definition av trust som används. 

Det ger även en bild av definitionens kontext och hur författarna valde att gå tillväga när de 

skulle definiera begreppet.  

 

Referenser för definitionen av trust 

I denna kategori namnges de författare som används som referens för att definiera trust i 

artikeln. Dessa referenser ska ha används i syftet att definiera ordet trust, och beskriva vad 

artikeln anser att trust är i sammanhanget.  

 

Trust citat 

Denna kategori utgör en samling av artiklarnas definitioner, uttryckt med deras egna ord. Citat 

angående vilken definition av trust som studien ämnade använda kopierades och samlades för 

varje artikel. Artiklarna behövde tydligt uttrycka vilken definition som användes. Det var 

sedan dessa citat som tolkades för att bilda definitionskategorier av dem.  

 

Definition- Direkt, Indirekt, Ingen 

De artiklar som används behandlar alla trust som ett centralt begrepp men precis som tidigare 

delar har föreslagit utgår alla inte från samma definition av trust. Artiklarna har därför delats 

in i tre olika kategorier: De artiklar som tydligt definierar trust, de som indirekt definierar 

trust genom att lyfta olika aspekter av begreppet utan att specificerar vilken tolkning de valt 

att använda i sin studie, och de artiklar som inte definierar trust men ändå använder det som 

en faktor. Dessa tre olika tillvägagångssätt identifieras som: Direkt, Indirekt, eller Ingen och 

refererar till hur trust definieras. I nästkommande avsnitt beskrivs kraven för att en artikel ska 

anses definiera trust direkt. 

 

7.3.3 Läsguide för bedömning av definition 

För att avgöra hur en artikel definierade trust utgick undersökningen efter ett antal riktlinjer. 

Dessa riktlinjer bestod ett antal krav. Detta ledde till att alla artiklar som beskrivs som att ha 

en direkt definition av trust når alla upp till samma krav.  

Det första kravet är att artikeln måste ha en beskrivning av vad trust är. Inte bara vad 

det kan leda till eller hur det påverkas, utan vad trust faktiskt innebär. Det andra kravet är att 

tydligt redovisa vilken definition som de själva använder i sin studie. Detta är särskilt viktigt 

om artikeln nämner flera olika definitioner. Definitionen av ett begrepp bör genomgående ha 

samma innebörd, och detta är extra viktigt för att kunna fånga begreppets mångsidighet 

(McEvily, Perrone, och Zaheer (2003). Artikeln måste därför alltså besvara: Vad är trust 

enligt denna artikel? Det tredje kravet är att det behöver finnas referenser som kan stödja 

denna definition. Utan att artiklarna relaterar eller refererar sin definition till någon annan 
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källa är det upp till läsaren att koppla denna definition till annan litteratur och utöka sin 

förståelse för just denna definition av trust. De artiklar som inte alls definierar trust, inte 

använder andra källor för att motivera sin definition av trust, eller som inte tydligt redovisar 

vilken definition de tillämpar i sin artikel räknas därför inte som att de direkt definierar 

begreppet, utan kategoriseras istället som indirekt eller ingen definition. 

Genom att ställa grundläggande krav om tydlighet på artiklarna blir undersökningen 

mindre subjektiv och även till en lägre grad baserad på egna erfarenheter. Istället för att tolka 

utifrån artikeln som helhet analyseras det som artikeln väljer att presentera. Detta eliminerar 

dock inte problemet med subjektivitet, utan det är fortfarande en kvalitativ bedömning, 

baserad på läsupplevelsen. I och med att artiklarna har lästs av två personer minskar dock 

risken för att viktiga delar av artiklarna förbises.  

 

7.4 Dataanalys  

Ett viktigt karaktärsdrag av denna metod är att databearbetningen och analysen sker induktivt. 

Kategoriseringen av definitionerna, datan, innebär konstant kvalitativ analys för att kunna 

tolka om text till relativt snäva kategorier. Vidare behandlades dataanalysen i ett antal steg 

som presenteras nedan. Slutligen jämförs kategorierna med hjälp av referensramen. 

 

7.4.1 Axial kodning 

I detta steg, även kallat den axiala kodningen, utvecklas kategorierna som tagits fram i den 

öppna kodningen (Corbin & Strauss, 1990). Fokus ligger då på kopplingar mellan koderna, 

vilket leder till att datan grupperas och kan samlas under en mer översiktliga benämningar 

(Denscombe, 2010). Analysen skiftas nu mot att finna och identifiera nyckelord. 

I denna uppsats betyder detta att datan som samlades under “trust citat” tolkas till 

enskilda begrepp, eller ett redan identifierat begrepp, en så kallad definitionskategori. Ett 

exempel på detta är att om trust enligt en artikel definieras som: “intention to accept 

vulnerability” blir detta sammanfattat till begreppet Sårbarhet eftersom detta är ett 

framgående nyckelordet.  Man skulle också kunna argumentera för att Intention är ett annat 

passande begrepp, men att ha en intention till något är alldeles för vagt eftersom det då skulle 

krävas att varje definition som nämner intention också skulle behöva kategoriseras efter vad 

intentionen syftar på. Detta hade inneburit ytterligare en process av kodning. Den andra 

anledningen till att Sårbarhet är en mer lämplig definitionskategori är för att det går att 

relatera till tidigare forskning. Som mycket annan forskning utgör även referensramen i detta 

fall en ram för vilka kategorier som formas och får identifiera definitionerna. Exempelvis 

både Fulmer och Gelfand (2012) och Mayer, Davis och Schoorman (1995) nämner sårbarhet 

som en viktig komponent av trust, men inte Intentioner. Genom att välja kategorier som går 

att relatera till annan litteratur går det att analysera definitionerna med hjälp av referensramen.  

Istället för att behandla 30 olika nyckelord har de definitioner som använder samma, 

liknande nyckelord, eller beskriver samma koncept, samlats ihop under ett och samma 

begrepp. På så sätt byggs definitionskategorierna ut. I och med detta går det även att avgöra 

vilka begrepp som används mest inom urvalet och därmed hur första forskningsfrågan kan 
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besvaras. Det underlättar även för att kunna svara på den andra forskningsfrågan. Viktigt att 

notera är att samma artikel kan vara ursprunget till flera olika kategorier.  

De slutgiltiga begreppen går att hitta i Bilaga 4, under kategorin Definitionskategori. 

Uppställningen för den axiala kodningen är inspirerad av Mayer, Davis och Schoorman 

(1995), vars datainsamling går att finna i Bilaga 1.  

 

7.4.2 Selektiv kodning 

Det sista steget av kodning, den selektiva kodningen, innebar att fokus låg på att behandla 

“kärnkoderna”, som är viktigast för att förklara det valda fenomenet (Denscombe, 2010). De 

koncept som tagits fram under den öppna kodningen komprimeras till endast de som är mest 

relevanta för studien och hjälper forskaren fokusera på det som är viktigast (Ibid.). 

Kategoriseringen syftar till att förbereda för att genomföra en analys av de definitioner av 

trust som finns inom den insamlade empirin. Under detta steg behandlas endast de vanligast 

förekommande begreppen/ definitionskategorierna i urvalet. För att avgöra vilka kategorier 

som förekom flest gånger noterades antal gånger som en kategori av trust förekom. Resultatet 

av denna rankning kan sedan, förutsatt att urvalet antas kunna representera all 

managementlitteratur inom urvalskriterierna, besvara den första forskningsfrågan. Denna 

metod utnyttjade även urvalets storlek utan att göra analysen för komplex. 

Det är nu som kärnan av definitionen ska analyseras och kategoriseras. För att 

underlätta detta arbete ligger alltså fokus på att inte längre kategorisera definitioner utifrån 

artikel utan att endast fokusera på de definitionernas innehåll. I och med detta är analysen 

uppdelad utifrån definitionskategier. I analysen av definitioner inom varje definitionskategori 

användes inte artiklar som ansågs ha en indirekt definition av trust. 

 

7.4.3 Analysmodell 

Slutligen analyseras även artiklarna i de mest förekommande definitionskategorierna utifrån 

ett antal analysdimensioner som tillsammans bildar en analysmodell. Detta görs genom att 

utgå från andra teoretiska begrepp från referensramen, vilket det möjligt att utföra en analys 

som har sin utgångspunkt i teori. Metoden blir då mer tillförlitlig och det gör det även möjligt 

att relatera resultatet till annan forskning. Kategorierna som uppkommer i denna fas utgår från 

Fulmer och Gelfand (2012), Burke et al. (2007), Mayer, Davis och Schoorman (1995), samt 

Lewicki, Tomlinson och Gillespie (2006). Alla dessa har redovisats i referensramen och för 

en djupare förklaring av nedanstående begrepp hänvisas läsaren tillbaka till kapitel. 

 

Analysdimensioner: 

Perspektiv 

Denna kategori består av fyra olika perspektiv, för att identifiera vilken typ av trust som 

används och vad som karakteriserar den (Lewicki, Tomlinson & Gillespie, 2006). Ett av dessa 

är beteendeperspektivet och tre av dem är psykologibaserade. De psykologibaserade 

perspektiven är uppdelade som ett endimensionellt, ett tvådimensionellt och ett transformellt 

perspektiv (Ibid.) Detta förtydligas i tabell 1, perspektiv på trust, och avsnitt 6.2.2.  
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Referent 

Denna kategori talar om en trustee är antingen en person, alltså att trust beskriver en 

Interpersonellt förhållande, eller en organisation (Fulmer & Gelfand, 2012). Se tabell 2 för 

exempel och avsnitt 6.2.3 för förklaring. 

 

Nivå 

Denna dimension kan vara på Individuell, team-, eller organisationsnivå och förklarar i vilken 

kontext en definition används (Fulmer & Gelfand, 2012). Se avsnitt 6.2.3 för vidare 

förklaring. 

 

Form 

Denna analysnivå identifierar om trust ses som ett karaktärsdrag, ett framväxande stadie, eller 

som en process (Burke et al., 2007, s.607). Detta förklaras i avsnitt 6.2.4. 

 

Analysdimensionerna resulterar i följande analysmodell, se tabell 5. Denna tabell är ett 

hjälpmedel för analysen av empirin. Varje definition som når denna fas ska kategoriseras efter 

analysdimensionerna som anges i kolumn 1 i tabell 5. De alternativa kategorierna för varje 

analysdimension står listade i kolumn 2 i tabell 5.  

 

Tabell 5. Mall för selektiv kodning och analys. 

Artikel 1 2 3 4  

Perspektiv Beteende/Endimensionellt  

/Tvådimensionellt/Transformellt 

   
 

Referent Person/Organisation 
   

 

Nivå Individ/Team/Organisation 
   

 

Form Karaktärsdrag/Stadie/Process 
   

 

 

Att kategorisera definitionerna utifrån dessa analysdimensioner kommer utgöra den del av 

uppsatsen som kan anses vara mest kvalitativ. Förutom att bedömningen utgår från personliga 

uppfattningar och eventuellt tolkningar av referensramen krävs även en subjektiv analys av 

varje definition. Detta skulle kunna leda till att resultatet kan se annorlunda ut om analysen 

görs av någon med annan kunskapsbas inom ämnet. För att öka legitimiteten för denna 

uppsats ytterligare har det därmed varit viktigt att leda analysen och redovisa resonemangen 

tydligt. Att en undersökning en präglad av en subjektiv uppfattning är dock en risk som finns 

med alla kvalitativa undersökningar.  
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7.5 Reflektioner kring metoden 

Följande del är en reflektion av uppsatsens metod och lyfter bland annat kritik kring 

uppsatsens metod. Detta är också brister i metoden som, om en liknande undersökning skulle 

göras, skulle kunna åtgärdas och leda till en undersökning med ökad tillförlitlighet. Sedan 

följer även ett avsnitt som redovisar hur metoden har inspirerats av tidigare forskning.  

 

7.5.1 Reflektioner avseende tillförlitlighet 

Till att börja med är det viktigt att ifrågasätta huruvida undersökningens urval kan 

representera allt utanför urvalet (Jacobsen, 2015). Med tanke på det stora antalet tillgängliga 

artiklar som behandlar trust finns det anledning till att eventuellt använda ett ännu större urval 

för bättre representation. Det viktigaste är dock att empirin blir mättad, alltså innehåller 

tillräckligt stort urval för att ny information inte ska tillföra något i resultatet (ibid.). Jacobsen 

(2015) lyfter även att man bör ifrågasätta om studien har använt rätt källor eftersom empirin 

är starkt beroende av detta. Även hur kategorier formas och huruvida de slås samman eller 

inte kan ha konsekvenser för resultatet och är viktigt att pröva. De mest övergripande 

kategorierna i denna uppsats, Förväntningar och Sårbarhet, uppkom därför med grund i teori 

som också beskriver dessa som viktiga dimensioner av hur trust definieras (Fulmer & 

Gelfand, 2012) 

Utifrån tabell 3, som redovisar var varje artikel finns tillgänglig går det även att se att 

en stor del av urvalet kommer från tre olika databaser. Detta kan minska uppsatsens 

trovärdighet eftersom det skulle minska uppsatsens spridning. Vid liten spridning, eller då ett 

urval har tydliga gränser i sin spännvidd blir det svårt att argumentera för att resultatet är 

något som är typiskt eller vanligt förekommande (Jacobsen, 2015). I denna undersökning har 

dock mer än en databas använts såväl som flera olika journalen vilket ökar undersökningens 

spridning, men om undersökningen görs igen skulle spridningen kunna ökas ytterligare.  

 

7.5.2 Metoden relaterat till tidigare forskning 

Metoden är delvis inspirerad av Mayer, Davis och Schoorman (1995) eftersom deras studie 

ämnar lyfta några nyckelfaktorer som leder till trust genom att sammanfatta definitioner av 

trust till ett mindre antal begrepp. Genom att endast behandla begrepp blir det lättare att 

analysera vilka typer av definitioner som förekommer i litteraturen. I Bilaga 1 visas 

uppställningen av begrepp från Mayer, Davis och Schoormans (1995) som sedan 

sammanfattas till tre begrepp som beskriver trustworthiness. Delar av hur datan i arbetet 

presenteras är baserat på denna uppställning. Denna uppsats kommer också att framförallt 

arbeta utifrån begrepp. 

Mayer, Davis och Schoorman (1995) använder artiklar som uppkommit mellan åren 

1953–1993 och har alltså en tidsram på 40 år. Artiklarna i detta tidsspann är dock relativt 

normalfördelade och majoriteten är alltså från närliggande år i relation till varandra. Denna 

uppsats har en tidsram på 16 år, 2004–2019. 

Sedan kommer även de andra källorna som nämns i referensramen att användas för att 

forma en analysmodell. Det är då inte deras metod som används utan istället de begrepp de 

använder för att analysera artiklar.  
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8. Presentation av data 
 

Nedan följer en presentation av empirin efter att den fått övergripande etiketter och behandlats 

enligt metoden som beskrivs i avsnitt 7.3. Detta redovisas även i Bilaga 3. Denna information 

användes sedan för att göra nästkommande steg av kodningen.  

 

8.1 Presentation av definitioner - Axial kodning 

Uppställningen som presenteras nedan i tabell 6 illustrerar den viktigaste faktorn i varje 

identifierad definition och är inspirerad av Mayer, Davis och Schoormans (1995). Deras 

uppställning går att hitta i Bilaga 1. Vidare är dessa nyckelorden en produkt av den axiala 

kodningen då citat från artiklar översätts till koncept, vilket sedan skrivs om till nyckelord 

som är lättare att identifiera. Det är dessa definitionskategorier, i form av nyckelord, som 

presenteras här. De går också att hitta i Bilaga 4, under Kategori av trust.  

Tabellen har även ett tillägg för att enkelt kunnat redovisa på vilket sätt de olika 

artiklarna definierat trust. De artiklar som inte har definierat trust direkt kan fortfarande ha 

angett trust egenskaper, vilka redovisas under Definitionskategori i tabell 6. Men dessa 

egenskaper anses inte utgöra tillräckligt tydliga definitioner för att de ska kunna användas 

vidare för den selektiva kodningen. 

 

 

Tabell 6. Definitionernas nyckelord och kategori. 

Artiklar Definitionskategori  Definierat 

Addison och Teixeira (2019); Samarbetsvillighet, indikator (för 
prestation) 

Indirekt 

Breevaart och Zacher (2018); Förväntningar, ability, indikator (för 

prestation) 
Indirekt 

Brower, Lester, Korsgaard och Dineen 

(2009); 
Sårbarhet, förväntningar Direkt 

Brown, Gray, McHardy och Taylor 

(2015); 
Tro om egenskaper Direkt 

Capaldo och Giannoccaro (2015a); Förväntningar Direkt 

Capaldo och Giannoccaro (2015b); Opportunism Direkt 

Chen, Bao och Gou (2016); Cooperativeness, ärlighet, gruppintresse Direkt 

Cho och Song (2017); Sårbarhet, resurs Direkt 
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Connelly, Crook, Combs, Ketchen och 

Aguinis (2018); 
Förväntningar Indirekt 

Gillespie och Dietz (2009) Ability, Benevolence och Integrity, 

förväntningar 
Indirekt 

Guinot, Chiva och Mallén (2013); Sårbarhet Direkt 

Gur och Bjørnskov (2016); Samarbetsvillighet, indikator (för 

prestation) 
Indirekt 

Jain, Duggal och Ansari (2019); Sårbarhet, förväntningar Direkt 

Javed, Rawwas, Khandai, Shahid och 
Tayyeb (2018); 

Sårbarhet Direkt 

Lado, Dant och Tekleab (2008); Förväntningar, benevolence  Direkt 

Li och Tan (2012); Samarbetsvillighet Direkt 

Molina-Morales och Martines-
Fernandez (2009); 

Ability, Benevolence och Integrity, Faktor i 
socialt kapital 

Indirekt 

Newman, Cooper, Holland, Miao och 

Teicher (2018); 
Förväntningar, sårbarhet Direkt 

Nienhueser och Hossfeld (2011); Förväntningar Indirekt 

Olson, Parayitam, och Bao (2007); Kompetensbaserad Indirekt 

Ozyilmaz, Erdogan och 

Karaeminogullari (2018); 
Förväntningar Direkt 

Panayides och Lun (2009); Samarbetsvillighet, förväntningar, indikator  Indirekt 

Perry och Mankin (2004); Förväntningar Direkt 

Poppo, Zhou och Li (2015); Sårbarhet, förväntningar Direkt 

Ravichandran och Yoon (2006); Samarbetsvillighet  Direkt 

Schilke och Cook (2013); Sårbarhet, förväntningar Direkt 

Sverdrup och Stensaker (2017); Sårbarhet, förväntningar Direkt 

Unnikrishnan och Jagannathan (2018); Ingen definition Ingen 

Yadav, Agrawal, Khandelwal och 
Tripathi (2018); 

Riskbaserad Direkt 

Yakimova, Owens och Sydow (2019);  Förväntningar Indirekt 
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I de artiklar som presenteras i tabell 6 återfinns sammanlagt 15 unika definitionskategorier. 

Dessa är: Indikator (för prestation), Samarbetsvillighet, Förväntningar, Sårbarhet, 

Opportunism, “Ability, Benevolence och Integrity”, Faktor i socialt kapital, Riskbaserad, Tro 

om egenskaper, Resurs, Benevolence, Kompetensbaserad, Ärlighet, Gruppintresse och 

Cooperativeness. 

 

8.1.1 Rankning av definitionskategorier 

Efter detta skulle antalet definitioner avgränsas, vilket gjordes genom att räkna ihop antalet 

artiklar som använde varje kategori av definition och sedan ranka dessa. Med hjälp av detta 

kan sedan den första forskningsfrågan besvaras: 

 

• Vilka är de vanligaste typerna av definitioner för begreppet trust som har använts 

under tidigt 2000-tal inom managementlitteratur? 

 

Tabell 7 visar hur många gånger en definitionskategori förekommer i tabell 6. Endast de fyra 

mest förekommande kategorierna presenteras i tabell 7, med den mest förekommande 

kategorin först. Resultatet visar att de mest använda definitionerna kopplar trust till 

förväntningar.     

 

Tabell 7. Rankning av definitioner. 

Definitionskategori  Antal artiklar per kategori 

Förväntningar 16 

Sårbarhet 9 

Samarbetsvillighet 5 

Indikator 4 

Övriga kategorier 9 

 

Hälften av urvalet använde en definition kopplad till förväntningar. Dessa förväntningar har 

dock inte nödvändigtvis samma innebörd utan kan på olika sätt skilja sig åt. Den andra 

vanligaste kategorin är Sårbarhet, och den tredje mest förekommande kategorin är 

Samarbetsvillighet, följt av Indikator. Nio av de 30 artiklarna i urvalet definierar trust enligt 

en definition som inte liknar någon annan definition i urvalet. De finns under Övriga 

kategorier i tabell 7.  

Det är även viktigt att notera att flera av artiklarna, vilket gå att läsa av i tabell 6, har 

blivit tilldelade flera kategorier. Detta leder till att de artiklar som finns i kolumnen antal 

artiklar per kategori i tabell 7 summeras till flera artiklar än de 30 som utgör urvalet.  
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8.1.2 Bortfall inför nästa steg 

De artiklarna med ingen definition eller endast presenterar en indirekt definition kommer inte 

analyseras vidare. 11 artiklar definierar trust indirekt och en har ingen definition alls. Detta 

lämnar kvar 19 artiklar. Genom att ranka endast de kategorier som har definierats direkt bildas 

rankingen enligt tabell 8. Tabell 8 ha precis samma baktanke och uppställning som tabell 7. 

Notera att summan av Antal artiklar per kategori inte blir 19 eftersom samma artikel kan 

bidra till flera definitionskategorier.  

Tabell 8 visar att de mest använda definitionerna faller i kategorierna Förväntningar, 

Sårbarhet, och Samarbetsvillighet. Indikator som kategori är inte längre en relevant att 

undersöka, då samtliga artiklar av denna kategori definierade trust indirekt. Antalet artiklar 

överstiger inte två i någon av de andra kategorierna, vilket innebär att även de blir 

ointressanta för vidare analys. 

 

Tabell 8. Ranking av definitioner efter bortfall. 

Definitionskategori  Antal artiklar per kategori 

Förväntningar 10 

Sårbarhet 9 

Samarbetsvillighet 2 

Indikator 0 

Övriga kategorier 4 

 

I nästkommande delar kommer endast artiklarna vars definition faller in under kategorierna 

Förväntningar, Sårbarhet, och Samarbetsvillighet att analyseras. Detta beror på att det måste 

finnas flera artiklar inom en och samma kategori för att artiklarna i samma kategori ska kunna 

jämföras med varandra. Detta lämnar kvar 15 artiklar. 

 

8.2 Artiklar för selektiv kodning 

Den första delen av analysen involverar att analysera definitionskategorierna och jämföra 

artiklarna som finns i varje kategori. I tabell 9 listas de 15 artiklar som används för denna 

delen av analysen tillsammans med dess definitionskategorier. Av dessa artiklar är det totalt 

tio av dem som nämner förväntningar och nio som använder sårbarhet, varav sex som hamnar 

i båda dessa kategorier. Totalt är det 13 artiklar som använder förväntningar och/eller 

sårbarhet. Utöver dessa finns även två artiklar som lyfter samarbetsvillighet.  

Sårbarhet och Förväntningar analyseras både tillsammans och separat. I Bilaga 5 

förtydligas vilken artikel som hör till vilken kategori. 
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Tabell 9. Artiklar för kategorianalys. 

Artikel Definitionskategori  

Brower, Lester, Korsgaard och Dineen (2009); Sårbarhet, förväntningar 

Capaldo och Giannoccaro (2015a); Förväntningar 

Cho och Song (2017); Sårbarhet 

Guinot, Chiva och Mallén (2013); Sårbarhet 

Jain, Duggal och Ansari (2019); Sårbarhet, förväntningar 

Javed, Rawwas, Khandai, Shahid och Tayyeb (2018); Sårbarhet 

Lado, Dant och Tekleab (2008); Förväntningar 

Li och Tan (2012); Samarbetsvillighet 

Newman, Cooper, Holland, Miao och Teicher (2018); Sårbarhet, förväntningar 

Ozyilmaz, Erdogan och Karaeminogullari (2018); Förväntningar 

Perry och Mankin (2004); Förväntningar 

Poppo, Zhou och Li (2015); Sårbarhet, förväntningar 

Ravichandran och Yoon (2006); Samarbetsvillighet  

Schilke och Cook (2013); Sårbarhet, förväntningar 

Sverdrup och Stensaker (2017); Sårbarhet, förväntningar 
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9. Analys 
 

I följande avsnitt hänvisas till Bilaga 4 för förtydligande av definitionerna och Bilaga 3 för 

artiklarnas syfte.  

Analysen är upplagd för att analysera varje artikel tillsammans med andra artiklar som 

tillhör samma definitionskategori (se Bilaga 5 för en uppdelning av artiklarna efter 

definitionskategori). Sedan görs även uppdelning efter vilken referens artiklarna använder för 

att definiera trust. Varje artikel placeras sedan i analysmodellen enligt de analysdimensioner 

som presenterades i avsnitt 7.4.3.  

 

9.1 Förväntningar och sårbarhet 

Fulmer och Gelfand (2012) menar att två av de vanligaste dimensionerna av trust är: Positiv 

förväntan om trovärdighet och Villighet att acceptera sårbarhet. Dessa två dimensioner av 

trust kan förekomma antingen tillsammans i samma definition eller enskilt. Fem av de 

insamlade artiklarna använder en definition av trust som kombinerar Sårbarhet och 

Förväntningar. Lewicki, Tomlinson och Gillespie (2006) nämner även positiva förväntningar 

och sårbarhet som definierande dimensioner av trust inom det endimensionella perspektivet. I 

avsnitt 9.1 lyfts därför de artiklar som använder en kombination av dessa två dimensioner. 

Styckena i detta avsnitt är uppdelade efter de referenser som författarna använder i artiklarna.  

 

9.1.1 Rousseau, Sitkin, Burt och Camerer  

Två artiklar använder definitionen av trust efter modellen Rousseau et al. (1998) formulerat. 

Dessa är av Brower et al. (2009) och Poppo, Zhou och Li (2015), som båda inkluderar 

förväntningar och sårbarhet i deras definitioner.  

Den första artikeln är av Brower et al. (2009), som väljer att definiera trust som 

“intention to accept vulnerability based on positive expectations of the intentions or behavior 

of another” (Brower et al., 2009 s. 329). Enligt Lewicki, Tomlinson och Gillespie (2006) 

utgår definitionen av Rousseau et al. (1998) från ett transformellt perspektiv, och tillhör alltså 

det psykologibaserade perspektiven. I denna artikel är syftet att studera trust mellan managers 

och anställda, där både effekten av trust i ena parten (ensidig trust) och mutual trust 

undersöks. Detta syfte, i relation till valet av definition, placeras in i analysmodellen. Brower 

et al. (2009) fokuserar på att undersöka effekten av trust till anställda vilket då är 

interpersonellt trust. Eftersom studien inte specificeras till vilka roller inom organisationen 

parterna innehar måste definitionen antas vara möjlig att applicera på både individnivå och 

organisationivå.  

Även Poppo, Zhou och Li (2015) använder Rousseau et al. (1998) som referens: 

“Confident expectations and a willingness to be vulnerable” (Poppo, Zhou & Li, 2015 s. 724) 

De förtydligar att det finns olika distinkta typer av trust. Precis som i den förra artikeln blir 

alltså denna definition transformell enligt Lewicki, Tomlinson och Gillespie (2006). 

Fortsättningsvis preciserar även Poppo, Zhou och Li (2015) sin definition med hjälp av 
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Zaheer, McEvily och Perrone (2003) som påstår att trust betecknas av en av parternas 

förväntningar på den andra partens beteende specifikt i relationer inom organisationer, alltså 

en “...exchange partner’s expectation that the other party can be relied on, will behave as 

predicted, and will act fairly” (Poppo, Zhou & Li, 2015 s. 725). Detta specificerar trust till att 

kunna appliceras på relationer inom organisationer.  

Poppo, Zhou och Li (2015) analyserar i sin studie två olika typer av trust. De ställer 

relationsbaserad trust mot kalkylerande trust och utvärderar sedan dess effekt på leverantörers 

prestanda. I detta transformella perspektiv anses trust inledas som en kalkylerande typ av trust 

för att sedan övergå till att bli relationsbaserad trust när relationen mellan parterna utvecklas 

och blir starkare (Lewicki, Tomlinson & Gillespie, 2006). Denna typ av trust ses som en 

process, då fokus i denna studie är på att undersöka trust. Sett till Fulmer och Gelfands (2012) 

dimensioner innebär detta att författarna främst avhandlar trust inom organisationer på 

organisationsnivå, då det i huvudsak handlar om trust mellan leverantör och kund. 

Enligt Fulmer och Gelfands (2012) dimensioner av trust använder Rousseau et al. 

(1998) båda de vanligaste dimensionerna av trust. Det är därmed mycket rimligt att samtliga 

artiklar antas använda en definition som kategoriseras som två olika kategorier. Skillnaden 

mellan Poppo, Zhou och Li (2015) och Brower et al. (2009) är således att de fungerar på olika 

nivåer. 

 

9.1.2 Mayer, Davis, och Schoorman 

Två av artiklarna, av Jain, Duggal och Ansari (2019) och Schilke och Cook (2013), hänvisar 

till Mayer, Davis och Schoormans (1995) definition av trust. Enligt Fulmer och Gelfand 

(2012) är detta en definition som uttrycker två av de vanligaste dimensionerna av trust: 

Positiv förväntan om trovärdighet och villighet att acceptera sårbarhet. Detta stämmer 

därmed in med indelningen i tabell 6 som uttrycker att dessa artiklar utnyttjar definitioner som 

menar att trust är kopplat till både sårbarhet och förväntningar.  

Genom att analysera Lewicki, Tomlinson och Gillespie (2006) skulle Mayer, Davis 

och Schoormans (1995) definition uttryckas som en endimensionell definition som därmed är 

psykologibaserad. Detta är för att Mayer, Davis och Schoormans (1995) lägger ett stort fokus 

på att det ska finnas positiva förväntningar, oavsett om dessa är specifika eller generella.  

Jain, Duggal och Ansari (2019) har som syfte att undersöka anställdas trust till en 

ledare med en specifik ledarstil. Det skulle därmed behövas en definition som menar att 

förväntningarna syftar till ett specifikt beteende som är kopplat till den specifika ledarstilen. 

Utifrån detta skulle man också kunna konstatera att deras definition av trust då skulle vara 

interpersonell trust i på en individnivå eftersom det handlar om huruvida en individ litar på sin 

manager. I kontrast till detta behöver Schilke och Cook (2013) en definition som kan 

användas till olika analysnivåer och uttrycker att Mayer, Davis och Schoormans (1995) 

definition går att använda för inte bara interpersonell trust. 

Enligt Jain, Duggal och Ansari (2019) syftar trust på en förväntan på att den andra 

parten skall utföra en särskild handling. “Mayer et al. (1995) referred trust as the willingness 

of a trustor to be vulnerable to the actions of a trustee based on the anticipation that the 

trustee will perform a particular action” (Jain, Duggal & Ansari, 2019, s.1465). Schilke och 
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Cook (2013) lyfter dock en till komponent då de citerar samma författare och nämner att 

handlingens syfte ska vara viktig eller främjande. “Trust is said to reflect “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 party” (Schilke & Cook, 2013, s. 282). 

Skillnaden i hur artiklarna tolkar definitionen av Mayer, David och Schoorman (1995) kan 

också kopplas till Fulmer och Gelfands (2012) distinktion mellan generell positiv förväntan/ 

confidence eller specific characteristics of the trustee. Den definition som Jain, Duggal och 

Ansari (2019) använder skulle då kopplas till en generell positiv förväntan. Schilke och Cook 

(2013) har istället en specifik förväntan om att handlingen ska vara fördelaktig och därmed att 

deras trustee visar benevolence eller liknande egenskaper. Detta går emot Jain, Duggal och 

Ansaris (2019) syfte med sin undersökning, som skulle undersöka trust till en specifik 

ledarstil och därmed specifika egenskaper eller beteenden hos ledaren. Utan att analysera 

resultatet av artikeln går det dock inte att konstatera om detta påverkar resultatet eller inte. 

Artiklarna använder alltså lite olika tolkningar av Mayer, Davis och Schoormans 

(1995) definition av trust. Detta går att konstatera utan att avgöra vilket alternativ som är bäst 

eller om det ens gör någon skillnad i resultatet. Det lyfter dock att även om två artiklar 

uttrycker att de använder samma källa för att forma sin definition är det inte säkert att de 

använder exakt samma delar av definitionen. Alltså kan försök om att använda en 

övergripande definition trots detta ändå leda till att definitionerna i någon grad anpassas. 

 

9.1.3 Fulmer och Gelfand 

Sverdrup och Stensaker (2017) har en definition i form av ett citat från Fulmer och Gelfand 

(2012).  “Trust is a shared psychological state among team members comprising willingness 

to accept vulnerability based on positive expectations of a specific other or others” (Fulmer & 

Gelfand, 2012, s.1174). Detta citat finns också i tabell 2, där det även går att läsa av att denna 

definition är ämnad för att användas i ett interpersonellt sammanhang på teamnivå. 

Definitionen passar även bra ihop med artikeln syfte vilket är att undersöka hur man med 

hjälp av management kan återställa trust. Det är alltså trust i ett team, förutsatt att deras 

manager arbetar med flera anställda, men eftersom studien fokuserar på hur trust byggs 

mellan manager och annan individ är det således på individnivå.  

Vidare används trust i formen av ett stadie eftersom Sverdrup och Stensaker (2017) 

antar att trust går att bygga upp igen. Trust i denna form ses som att kunna vara ett resultat av 

något, vilket i detta fall är ansträngningar av en manager. I definitionen ovan uttrycks även 

definitionen som ett “psychological state”, ett stadie. Slutligen går det utifrån detta 

tillsammans med definitionen påstå att Sverdrup och Stensakers (2017) definition används 

från ett psykologibaserat perspektiv. Utifrån syftet verkar trust endast behandlas med hjälp av 

en enda dimension eftersom studien inte specificerar inom vilket område om trust ska 

återuppbyggas men att det krävs olika stadier för att bygga upp trust. Från detta antas trust 

behandlas som antingen endimensionellt eller transformellt.  
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9.1.4 Kombination av kategorier utifrån analysmodell 

För att jämföra artiklarna ytterligare kommer artiklarna kategoriseras enligt dimensionerna 

som beskrivs i metoden i avsnitt 7.4.2. Nedanstående tabell 10 utgår från analysmodellen i 

tabell 5. Tabellen illustrerar hur definitionerna har utnyttjats i artiklarna, och därmed hur 

definitionerna har tolkats i artiklarna. Definitionen är det som sedan huvudsakligen avgjort 

vilket perspektiv varje artikel skrivits utifrån.  

 

Tabell 10. Selektiv kodning och analys. 

Artikel Brower et 

al. (2009) 

Poppo, 

Zhou och Li 

(2015) 

Jain, Duggal 

och Ansari 

(2019) 

Schilke och 

Cook (2013) 

Sverdrup och 

Stensaker 

(2017) 

Perspektiv Transformell Transformell Endimensionell Endimensionell Endimensionell/ 

Transformell 

Referent Person Person Person Båda Person 

Nivå Individ/ 

Organisation 

Organisation Individ Alla Individ 

Form - Process Karaktärsdrag Karaktärsdrag Stadie 

 

9.2 Enskilda kategorier 

I följande avsnitt redovisas de artiklar vars definition endast tillhör en av de tre kategorierna 

Förväntningar, Sårbarhet, eller Samarbetsvillighet. Kategorierna redovisas i denna ordning. 

De artiklar som analyserades i avsnitt 9.1 och hör till någon av dessa kategorier analyseras 

inte igen. Även analysen i avsnitt 9.2 utgår från artiklarnas innehåll och den data som 

presenteras i Bilaga 3 och 4 samt referensramen. 

 

9.2.1 Förväntningar 

I denna del analyseras de fem artiklar vars definition av trust har definierats direkt och listats 

under kategorin förväntningar. 

Den första artikeln är av Capaldo och Giannoccaro (2015a), som i sin definition utgår 

från både Rousseau et al. (1998) samt McCarter och Northcraft (2007 se Capaldo & 

Giannoccaro, 2015a) och dess definitioner av trust. Här förtydligar de dock att de använder sig 

av en definition som främst handlar om en förväntan. “...trust as expected collaboration, 

specifically as the expectation, by the organizations participating in a supply chain, that their 

partners will do what is best for the overall system even though doing so may lead to a local 

disadvantage” (Capaldo & Giannoccaro, 2015a s. 37). Här ses alltså trust som en förväntan 

om samarbete där de även inkluderar vissa element av uppoffring. Skillnaden på denna 

definition och den som använts i de andra artiklar som de använder definitionen av Rousseau 
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et al. (1998), som tidigare diskuterats under under 9.1.1, är att Capaldo och Giannoccaro 

(2015a) inte har valt att inkludera sårbarhet. De använder således endast en av de dimensioner 

som Fulmer och Gelfand (2012) identifierat. Som i tidigare analyser nämnts kan definitionen 

av Rousseau et al. (1998) ses som transformell och även här syns tendenser till det 

kalkylerande stadiet av trust, som den transformella typen inleds med, då för och nackdelar 

med trust vägs mot varandra. Syftet med artikeln är att studera huruvida trust har någon effekt 

på prestationen i en supply chain. I och med detta kan det antas att de positionerar sig på 

organisationsnivå och endast undersöker relationen mellan organisationer. Trust ses även här 

som en process, då studiens mål är att se hur prestationen påverkas av graden av trust som 

finns mellan dessa organisationer.  

Lado, Dant och Tekleab (2008) använder en definition som baseras på den av Ring 

och Van de Ven (1994, se Lado, Dant & Tekleab, 2008). Här ses trust som “one party’s 

‘confidence in the goodwill’ of an exchange partner” (Lado, Dant & Tekleab, 2008 s. 403). I 

denna definition observeras trust som att det finns “confidence” för att den andra partens 

välvilja, vilket Fulmer och Gelfand (2012) uttrycker som en variation av dimensionen 

förväntningar och trovärdighet. Enligt de perspektiv som Lewicki, Tomlinson och Gillespie 

(2006) kan denna definition ses från den psykologibaserade perspektivet som en 

endimensionell defitnition. Detta då det utifrån denna defintion endast redogörs för en 

förväntan av välviljan från den andra parten, och därmed inte finns någon antydan till 

anledning för distrust. Syftet med denna artikel är att titta på effekten trust och opportunism 

har på relationer inom organisationer och hur detta påverkar prestationen i företagets interna 

utbytes förhållanden eller ‘exchange relationships’. De antar vad de själva kallar ett agent-

perspektiv, och ser trust på från en individs synvinkel. Det kan dock tolkas som att de väljer 

att titta på denna trust gentemot samtliga nivåer i en organisation i denna artikel. Likt Capaldo 

och Giannoccaro (2015a) väljer även Lado, Dant och Tekleab (2008) att se trust som en 

process i och med att de även i detta fall väljer att se hur trust inom organisationerna påverkar 

prestationerna.  

I Newman et al. (2018) används en definition för trust av Korczynski, (2000), som i 

sin tur är baserad på Mayer, Davis och Schoorman (1995). Trust är då formulerad som “..the 

confidence that one party to the employment exchange (management) will not exploit the 

other's (the employee's) vulnerabilities” (Newman et al., 2018 s. 37). Även i denna definition 

uppmärksammar att det finns en typ av “confidence”, denna gång för att svagheterna av en 

trustor inte ska utnyttjas, vilket Fulmer och Gelfand (2012) uttrycker som en av versionerna 

av dimensionen förväntningar och trovärdighet. Detta är också anledningen till att denna 

definition inte utnyttjar dimensionen av trust som uttrycker sårbarhet som en viktig 

komponent. Det finns ingen vilja om att vara sårbar utan endast en förhoppning om att 

sårbarheterna inte ska utnyttjas. Utifrån de perspektiv som Lewicki, Tomlinson och Gillespie 

(2006) diskuterar kan denna definition ses som endimensionell, precis som föregående artikel. 

Detta då det inte heller utifrån denna definition av trust går att se någon indikation på att det 

finns en dimension av distrust för trusteen.  

Syftet med denna artikel av Newman et al. (2018) är att de i sin studie skall undersöka 

huruvida de anställdas produktivitet kan påverkas beroende på hur de uppfattar att facket 

representerar dem gentemot organisationen. Ser de att fackets relation med organisationen är 



35 
 
 

positiv skulle detta alltså enligt deras tes leda till att de anställda själva i högre grad känner 

trust för organisationen samt även känner ökad jobbsäkerhet. De ser alltså trust utifrån en 

interpersonell synvinkel, fokuserat på organisationen. Trust ses även i detta fall som en 

process, då målet med studien är att titta på hur trust påverkar de anställdas prestationer på 

arbetsplatsen.  

Vidare baserar Ozyilmaz, Erdogan och Karaeminogullari (2018) sin definition på 

flertalet författares tidigare definitioner, bland annat refererar de till Fulmer och Gelfand 

(2012). Här ses begreppet som “confident, positive expectations of employees about the 

intention and behaviour of multiple constituencies of an organization” (Ozyilmaz, Erdogan 

och Karaeminogullari, 2018 s. 184). Denna tolkning, skiljer sig från den som använts i den 

artikel som analyserades i avsnitt 9.1.3. I detta fall har sårbarhet lämnats utanför för att istället 

endast fokusera på aspekten av förväntningar i den definition som Fulmer och Gelfand (2012) 

tagit fram. En av Fulmer och Gelfands (2012) dimensioner inkluderas här, aspekten av 

confidence som i detta fall syftar på de anställdas förväntningar på organisationens beteende. 

Delar av formuleringen av detta syfte liknar formuleringarna i tabell 2 av Fulmer och Gelfand 

(2012).  

Syftet i den här artikeln är att studera huruvida en anställds trust i sig själv och sin 

självförmåga, påverkar individens trust i systemet eller i organisationen, för att kunna förutspå 

attityder och beteende på jobbet. Utifrån detta kan det tolkas som att det ser trust från en 

interpersonell synvinkel, där dennes trust mot organisationen sätts i fokus.  

Sista artikeln i denna kategori är av Perry och Mankin (2004) som även de lyfter 

förväntningar som den viktigaste komponenten av trust. De refererar till Robinsons (1996 se 

Perry & Mankin, 2004) definition av trust, där begreppet ses som “one's expectations, 

assumptions or beliefs about the likelihood that another's future actions will be beneficial, 

favorable, or at least not detrimental to one's interests." (Perry & Mankin, 2004 s. 278). Här 

kan trust ses som mer allmän än de övriga i denna kategori, då det i denna definition inte 

specificeras i vilken kontext just denna typ av förväntningar sker. De är i denna definition 

istället mer generella förväntningar om hur en annan parts framtida handlingar kommer att 

påverka trustorn. Denna påverkar begränsas till eventuella positiva påföljder, alltså kan denna 

definition ses från det psykologiska perspektivet, som en endimensionell typ av trust. I denna 

artikel är syftet att undersöka hur nivån av trust för organisationen ser ut, men de väljer istället 

att utgå från en specifik referent för trust, som i detta fall är managers, och undersöka hur trust 

varierar mellan olika nivåer av management. De menar alltså att de utgår från managern som 

referent, det är alltså organisatiorsik trust, och ser trust-förhållandet från organisationens 

perspektiv på flera nivåer. Både mot organisationen, kollegor, dvs teamet, samt på individuell 

nivå. Trust ses även här i formen av en process, precis som författarna av de tidigare 

artiklarna inom denna kategori.  

I fyra av dessa artiklar, de av Capaldo och Giannoccaro (2015a), Lado, Dant och 

Tekleab (2008), Newman et al (2018) och Ozyilmaz, Erdogan och Karaeminogullari (2018) är 

alltså definitionen av trust i samtliga specifikt inriktade på management. Detta till skillnad 

från artikeln av Perry och Mankin (2004), som använder en mer allmän definition av trust. 
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Tabell 11. Selektiv kodning av förväntningar.  

Artikel Capaldo 

och 

Giannoccar

o (2015a) 

Lado, Dant 

och Tekleab 

(2008) 

Newman et al 

(2018) 

Ozyilmaz, 

Erdogan och 

Karaeminogulla

ri (2018) 

Perry och 

Mankin 

(2004) 

Perspekti

v 

Transformell

t 

Endimensionel

lt 

Endimensionel

lt 

Endimensionellt Endimensionel

lt 

Referent Organisation Person Person Person Organisation 

Nivå Organisation Alla Alla Organisation Alla 

Form Process Process Process Process Process 

 

I tabell 11 placeras artiklarna som behandlar förväntningar i analysmodellen. Som går ut 

utläsa från denna tabell skiljs artiklarna åt avseende flera av aspekterna, bland annat hur 

författarna valt att använda definitionen trots att samtliga ser trust som en förväntan. Något de 

däremot alla har gemensamt är att samtliga ser trust i formen av en process, då de alla 

fokuserar på att undersöka trust som leder till någon typ av förändring i exempelvis beteende. 

Något som sticker ut är däremot aspekten av perspektiv, där den första artikeln av Capaldo 

och Giannoccaro (2015a) är de enda vars definition kan ses som transformell. Även avseende 

nivå och referent skiljer sig artiklarna åt. 

 

9.2.2 Sårbarhet 

I detta avsnitt redovisas de artiklar vars definition endast anses tillhöra kategorin Sårbarhet. 

Målet är att tydligt visa varför dessa artiklar endast tillhör en kategori. 

Cho och Song (2017), Guinot, Chiva och Mallén (2013) och slutligen Javed et al. 

(2018) använder alla en definition av Mayer, Davis, och Schoorman (1995). Enligt Fulmer 

och Gelfand (2012) nämner definitionen av Mayer, Davis, och Schoorman (1995) både 

definitionen om Förväntningar om trovärdighet och Villighet att acceptera sårbarhet. Cho 

och Song (2017) har dock gjort följande tolkning av samma definition: “Trust is understood 

as ‘the willingness to be vulnerable to a certain entity even without the means of monitoring 

or control’ (Mayer, Davis, & Schoorman, 1995).” (Cho & Song, 2017, s. 43). Detta lyfter 

endast en del av den definition som Mayer, Davis, och Schoorman (1995) formulerat. Något 

som också är värt att notera är att detta citat lyfter i vilket kontext trust förekommer, nämligen 

när personen inte kan övervakas. På ett liknande sätt utnyttjar Guinot, Chiva och Mallén 

(2013) en liknande aspekt av det av Mayer, Davis, och Schoorman (1995) genom att påstå att 

trust endast uppstår då det finns en risk. De nämner dock att deras studie lägger ett stort fokus 

på relationen mellan risk och trust, de har därmed delvis anpassat sin definition av trust till 

detta ändamål. Båda dessa artiklar har alltså indirekt skapat en kontext för trust där de ska 

eller kan uppstå. 
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Den sista artikeln i denna kategori är Javed et al. (2018) som har följande citat 

angående trust: “Trust is ‘the willingness of a party to be vulnerable to the actions of another 

party’ (Mayer, Davis, & Schoorman, 1995: 712)” (Javed et al., 2018, s. 391). Eftersom detta 

citat endast nämner att det finns en villighet om att vara sårbar har denna artikel endast 

hamnat i kategorin om sårbarhet. Olikt de andra har inte Javed et al. (2018) skapat en kontext 

kring trust utan endast fört fram vad det innebär för en enskild individ. Det går också att 

jämföra detta citat med Schilke och Cook (2013) som även lyfter förväntningar som en 

dimension av trust.  “Trust is said to reflect ‘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 party’ ” (Schilke & Cook, 2013, s. 282). Det Javed et al. (2018) 

utelämnar är hur trust enligt Mayer, Davis och Schoorman (1995) baseras på förväntningar. 

Detta utgör alltså ett exempel på hur ett citat kan modifieras för att föra fram olika saker. 

Artiklarna kan också, utifrån syfte och definition, delas upp enligt 

analysdimensionerna. Cho och Song (2017) undersöker faktorer som leder till emotionellt 

arbete och trust, och deras hypotes är att ökad trust leder till att arbetarna vill anstränga sig 

mer för att gynna organisationens prestation. Detta är då ospecificerade arbetare, alltså på 

organisationsnivå, till en referent i form av organisationen. Eftersom studien fokuserar på att 

studera vilka faktorer som kan påverka trust antas trust kunna förändras och påverkas av 

omvärlden, det är således inte ett karaktärsdrag. Istället är trust i detta sammanhang det som 

framförallt studeras och är således i processform. Det går även att argumentera för att trust är 

ett stadie eftersom det handlar om arbetarnas inställning mot företaget undersöks. Skillnader 

är att trust antas påverka denna inställning, trust är således inte ett stadie hos de anställda utan 

en process som formar deras inställning.  

Guinot, Chiva och Mallén (2013) undersöker också trust på team och individnivå där 

referenten är interpersonell. Dock behandlas trust som en variabel. “Organizational trust has 

been described as a multidimensional variable that can be lateral or vertical (Fox, 1974; 

McCauley & Kuhnert, 1992; Costigan, Ilter, & Berman, 1998).” (Guinot, Chiva & Mallén, 

2013, s. 561). Eftersom huvudfokus för studien är trust tolkas detta som att trust studeras som 

en process, som ständigt förändras.  

Slutligen, Javed et al. (2018) undersöker hur etiskt ledarskap påverkar anställdas 

kreativitet med trust som medierande variabel. Guinot, Chiva och Mallén (2013) behandlade 

också trust som variabel och även denna gång är då trust en process. Eftersom att det handlar 

om trust mellan en eller flera individer är detta på individnivå mellan personer. 

Samtliga antas arbeta utifrån ett endimensionellt perspektiv eftersom de, likt de andra 

artiklarna som behandlades i avsnitt 9.1.2, utgår från Mayer, Davis och Schoorman (1995). 

Trots att de tre artiklarna alla utgår från samma författare för att forma en definition av trust 

har de alla modifierat den efter sitt syfte. Hur de använder definitionen utifrån 

analysdimensionerna visar dock inte särskilt stora skillnader, vilket går att se i tabell 12. Det 

är framförallt nivå och referent som skiljer sig mellan artiklarna och denna skillnad är på 

grund av artiklarnas olika syften. Att definitionen kan användas i olika sammanhang visar 

även på definitionens förmodade flexibilitet, vilket skulle kunna göra den till en definition 

som en potentiell övergripande definition. Enda problemet med detta är att definitionen av 

Mayer, Davis och Schoorman (1995) har i detta sammanhang blivit anpassad för att endast 
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uppmärksamma sårbarhet. Det är således inte den kompletta definitionen, utan en anpassad 

version. Det finns kanske därmed en ambition att använda en övergripande definition av trust, 

som kan relateras till andra källor, men att artiklar i praktiken använder en definition som 

passar syftet.  

 

Tabell 12. Selektiv kodning av sårbarhet. 

Artikel Cho och Song (2017) Guinot, Chiva och Mallén (2013) Javed et al. (2018) 

Perspektiv Endimensionell Endimensionell Endimensionell 

Referent Organisation Person Person 

Nivå Individ Team/Individ Individ 

Form Process Process Process 

 

9.2.3 Samarbetsvillighet 

I detta avsnitt analyseras artiklar under kategorin samarbetsvillighet. Det är den sista av de 

stora kategorierna i denna undersökning. Samarbetsvillighet är den tredje största kategorin i 

urvalet. Efter bortfallet och rensningen av indirekta definitioner består bara två artiklar som 

lyfter samarbetsvillighet. Dessa har trots detta valts ut för att analyseras, detta för att ge en 

översikt av själva kategorin. Artikelanalysen bör således endast ses som en analys av ett urval 

av kategorin, men ger åtminstone ledtrådar om karaktärsdrag inom denna kategori. 

Skillnaden mellan en definition som bygger på samarbete och en definition som 

bygger på förväntningar ligger i detta sammanhang på vad man väljer att lyfta. Antingen blir 

trust ett begrepp som avser att det finns förväntningar om ett beteende, vilket är en personlig 

inställning om vad som är rimligt i framtiden. Samarbete fokuserar däremot på en villighet att 

agera i harmoni med den andra parten. Denna definition har mindre fokus på framtiden, även 

om samarbete i sin tur kan bygga på förväntningar om att den andra parten också ska 

samarbeta.  

De två artiklarna som lyfter samarbetsvillighet som en viktig dimension av trust är Li 

och Tan (2012), och Ravichandran och Yoon (2006). Den första artikeln av Li och Tan (2012) 

har använt McAllisters definition av trust och ser det då som “the extent to which a person is 

confident in, and willing to act on the basis of, the words, actions, and decisions of another 

(McAllister, 1995, p. 25)” (Li & Tan, 2012, s. 409). Detta tolkas som en villighet att agera på 

ett sätt som är i harmoni med den andra parten, baserat på dennes ord eller val. Konceptet 

skulle också kunna sammanfattas som en villighet att samarbeta.  

Syftet med artikeln av Li och Tan (2012) är att undersöka relationen mellan trust och 

prestation i ett team context. Trust förväntas ha en medierande roll. De fokuserar i detta fall 

på de psykologiska effekterna av trust. I detta fall ses alltså trust som en process som påverkar 

andra faktorer. Vidare fokuserar definitionen på att handla om en interpersonell relation och 

används på teamnivå. Slutligen, enligt Li och Tan (2012), behandlas trust från ett 
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psykologibaserat perspektiv. Eftersom trust förväntas baseras på ord, handlingar, och val av 

den andra parten går det att konstatera att detta involverar en del omedvetet kalkylerande. 

Trust baserat på kalkylering är i sin tur del av det transformella perspektivet, vilket också är 

del av de psykologibaserade perspektiven.  

Nästa artikel som uppfattas definiera trust utifrån samarbete är Ravichandran och 

Yoon (2006) som använder Cambridge dictionary för att definiera trust. Denna definition 

lyder: “[Trust is defined as] ‘the belief or confidence in the honesty, goodness or skill of a 

person, organization or thing’. This intuitively is a measure of how much one peer is willing 

to transact with another peer.” (Ravichandran & Yoon, 2006, s. 71). En villighet att göra en 

transaktion till en annan individ tyder på en villighet att samarbeta med den andra parten. Vad 

som också är intressant med detta citat är att det visar hur artikeln anpassar en väldigt generell 

definition som är menad för en övergripande eller åtminstone en vardaglig kontext. 

Anpassningen går emot definitionens initiativa syfte genom att bli anpassad för att användas 

mellan peers och handla om transaktioner. Det är inte första gången i denna uppsats som en 

definitions kontext anpassas för att passa syftet bättre (e.g. Capaldo & Giannoccaro, 2015a; 

Lado, Dant & Tekleab, 2008; Newman et al., 2018; Ozyilmaz, Erdogan & Karaeminogullari, 

2018).  

Ravichandran och Yoon (2006) ämnar bygga ett trustsystem som är baserad på 

infrastrukturen av grupper. Systemet ska kunna användas inom grupper mellan individer, 

individnivå, men också mellan olika grupper, vilket tolkas som organisationsnivå. Detta ska 

öka trust mellan individer, referenten anses alltså vara interpersonell. Eftersom trust antas 

kunna öka av de interaktioner som framgår i systemet och ses som en del av relationen mellan 

de olika parterna antas trust behandlas som ett framväxande stadie. Långsamt, med hjälp av 

trustsystemet, ska sedan detta stadie och denna attityd förändras till något bättre. Eftersom 

definitionen inte bygger på kalkylering, strikt rationell värdering, eller involverar distrust, 

antas denna definition fungera från ett endimensionellt perspektiv. 

 

Tabell 13. Selektiv kodning av samarbete.  

Artikel Li och Tan (2012) Ravichandran och Yoon (2006) 

Perspektiv Transformellt Endimensionell 

Referent Person Person 

Nivå Individ Team/Organisation 

Form Process Process 

 

Som går att läsa av tabell 13 har både Li och Tan (2012), och Ravichandran och Yoon (2006) 

interpersonella referenter i dess artiklar. Det som skiljer dem åt är dock hur Ravichandran och 

Yoon (2006) direkt anpassar sin definition för att passa syftets kontext. De fungerar även 

utifrån olika perspektiv. I och med hur liten del av detta urval som behandlar samarbete är det 
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dock inte rimligt att utifrån denna analys anta något om hur samarbete används i andra 

sammanhang eller i andra artiklar. Eftersom en stor del av de artiklar som definierade trust 

utifrån samarbete föll bort på grund av dessa inte definierade trust direkt skulle man också 

kunna spekulera att det går att finna andra mönster.   
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10. Slutsats 
 

Syftet med denna uppsats var att kategorisera definitioner av trust inom ett visst urval, för att 

öka förståelsen för hur begreppet används inom managementlitteratur. Denna kategorisering 

gjordes med hjälp av kodning av definitioner i ett antal artiklar. Denna kodning 

kompletterades med en analys som utgick från ett antal dimensioner. Utifrån uppsatsens 

analys är resultatet av den första forskningsfrågan i denna uppsats att den största delen av 

engelskspråkig managementlitteratur som tagits fram på 2000-talet utgår från att trust 

huvudsakligen bygger på förväntningar. Av de 30 artiklar som var inkluderade i urvalet var 

det 13 av dem som enligt analysen direkt definierade trust med hjälp av sårbarhet och/eller 

förväntningar. Vidare konstaterades att den tredje vanligast förekommande kategorin i urvalet 

som direkt definierade trust består av definitioner baserade på samarbetsvillighet. Av denna 

kategori var det dock endast två artiklar, alltså är sårbarhet och förväntningar vedertagna 

tolkningar i en mycket högre utsträckning än vad samarbetsvillighet är.  

Den andra forskningsfrågan, “Hur kan man utöka förståelsen för hur definitioner av 

trust används inom managementlitteratur?”, har besvarats indirekt under uppsatsens analys. 

De aktuella artiklarna som analyserats är samtliga inom ämnet management. Det finns, som 

teorierna i referensramen illustrerar, många olika aspekter av trust som dessa artiklar kan 

analyseras utifrån. Att föra fram dimensioner och sedan redovisa hur olika definitioner av 

trust kan skilja sig inom dessa dimensioner, leder till en ökad förståelse för innebörden av 

varje definition. Även genom att dela upp varje definition i nyckelord gör det möjligt att 

förtydliga de skillnader och likheter som finns mellan de olika definitioner som används inom 

det aktuella ämnet. 

Man kan även konstatera att analysen tyder på att trust används i olika former, på olika 

nivåer, referenter, och från olika perspektiv. Även om två artiklar utgår från samma referens 

för att definiera trust betyder det inte att de använder trust på samma sätt. Det betyder inte 

heller att båda artiklarna använder samtliga aspekter av definitionen som referensen utvecklat. 

Detta varierar istället bland annat avseende hur artikeln anpassar definitionen, exempelvis 

efter kontext, eller hur definitionen tolkas i relation till artikelns syfte. Genom att utveckla en 

definitions egenskaper skapas en utökad förståelse för hur begreppet trust används, vilket var 

syftet med den andra forskningsfrågan i denna uppsats.  

Det övergripande mönstret som finns i analysen är att flertalet artiklar strävar mot 

använda en definition som också förekommer i andra artiklar i urvalet. Flera av artiklarna 

anpassar däremot definitionen. Det finns också de artiklar som använder specifika delar av en 

definition för att det ska passa syftet eller kontexten bättre. Utifrån urvalet tyder detta på att 

även om artiklar använder en definition för att den är populär som därmed kan ses som 

allmänt accepterad, och det i och med detta strävar efter en gemensam definition, anpassar 

författarna denna definition.  
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11. Diskussion 
 

11.1 Indirekta definitioner  

Denna uppsats har försökt illustrera hur trust kan användas inom managementlitteratur genom 

att kategorisera definitioner utifrån nyckelord. En nackdel med denna metod är att en stor del 

av utbudet faller bort eftersom det krävs att trust definieras tydligt. Detta kommer dock 

minska hur subjektiv analysen är eftersom det krävs en mindre komplicerad analys om 

artiklarna själva för fram definitionen. Problemet med att en stor del av urvalet försvinner 

kvarstår dock. För att verkligen kunna analysera hur managementlitteratur använder trust 

krävs det en metod för analys av artiklar som definierar trust indirekt, utan att bli allt för 

subjektiv. Detta kan dock bli en utmaning, då det i dessa artiklar i vissa fall är tvetydigt hur 

begreppet definieras, och därmed i många fall kan handla om flertalet definitioner per artikel.  

Att en stor del av artiklarna kategoriseras som att ha en indirekt definition visar för det 

första att uppsatsens krav för vad som ansågs som en direkt definition var en aning snäv. För 

det andra, om man antar att uppsatsens krav är rimliga och utfördes korrekt, visar det sig att 

en stor del av tillgängliga artiklar inom urvalet kanske inte är tydliga med att redovisa hur 

trust definieras. Detta är en aspekt som nämndes redan i bakgrunden, då betydelsen av att 

tydligt visa hur trust definieras i varje sammanhang eller artikel diskuterades.  

Vidare föll alla definitioner som tillhörde kategorin Indikator bort. En eventuell 

anledning till detta är för att dessa artiklar valde att fokusera på en annan faktor som de ansåg 

kunde förutses med trust. Författarna lade därmed inte sin huvudfokus på trust, utan istället 

det som förändrades parallellt med att trust uppstod, försvann, eller förändrades. Att definiera 

exakt vad trust är ansågs kanske inte som lika viktigt. För att verkligen avgöra varför 

Indikator inte är en kategori som definierar trust tydligt och direkt skulle man dock behöva 

analysera dessa definitioner. För att göra detta behövs det, som nämnt ovan, utveckling av en 

metod som på ett objektivt sätt kan analysera indirekta definitioner. 

 

11.2 Gemensam eller anpassad definition 

En annan aspekt av resultatet som går att koppla till diskussionen i bakgrunden är hur det i 

detta urval visade sig att flera artiklar varken använder en gemensam eller en anpassad 

definition, utan något slags mellanting. Detta är något som går emot uppsatsens inledande 

problematisering eftersom det tyder på att en artikel inte nödvändigtvis behöver välja mellan 

anpassad eller översiktlig definition. Exempelvis använde en stor del av artiklarna Mayer, 

Davis och Schoorman som referens för sin definition. Eftersom deras definition uppkom som 

ett resultat av att många olika definitioner skulle kunna formateras till en enda definition kan 

deras definition ses som en potentiellt övergripande definition av begreppet. Problemet var då 

att flera artiklar använde denna definition och ändå anpassade den, vilket går emot det 

ändamål som Mayer, Davis och Schoorman hade när de utvecklade med sin modell. Samtidigt 

ger detta åtminstone artikelns definition en kontext och något att relatera denna definition till.  
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Man kan också påstå att Mayer och Davis och Schoormans definition inte längre är 

bara en definition utan ett tankesätt när det gäller trust, likt ett paradigm. Detta är dock en helt 

annan uppsats, och ett ämne som av platsbegränsning inte behandlas här. För att återkoppla 

till diskussionen angående gemensam eller anpassad definition handlar kanske inte 

anpassning av definition om att försumma vissa ord i en specifik formulering. Istället bör 

kanske kriterierna ändras för vad som räknas som att använda en övergripande definition, och 

starta sin analys på ämnet därifrån.  

Ytterligare en aspekt som skulle kunna utvecklas i en vidare analys är hur en stor del 

av sammansättningarna av definitioner gjordes på 1990-talet, alltså innan internet blev en del 

av vardagen. Detta skulle för det första kunna påverka vilka faktorer som anses ha koppling 

till trust. Exempelvis lyfter Mayer, Davis och Schoorman integritet, integrity, som en viktig 

faktor som leder till att en part har trustworthiness. Sociala medier kan förändra hur man bör 

definiera integritet. Enligt Mayer, Davis och Schoorman kan integritet öka genom en tredje 

part. Den funktion som denna tredje part fyller, som erbjuder bekräftan, skulle kanske kunna 

fyllas av sociala medier. Detta leder till att en trustor får en bild av den andra parten, innan 

någon typ av kommunikation mellan dem äger rum. Sociala medier har också påverkat hur 

mycket man vet om varandra innan man träffas. Med detta i åtanke är det mindre lämpligt att 

anta att trust någonsin skulle kunna starta på noll. Troligtvis har man redan en uppfattning av 

individen baserat på hur de väljer att presentera sig i sina internetprofiler. Utvecklingen av 

sociala medier och internet kan utgöra ett generationsgap som de nuvarande definitionerna av 

trust inte ännu kunnat täcka. 

 

11.3 Om metoden 

Det slutgiltiga urvalets storlek komplicerar också slutsatsen eftersom att 15 artiklar inte kan 

förväntas representera alla artiklar som finns om trust och management. Ett litet urval ökar 

även risken för missvisande resultat. För att få fram en slutsats som gäller en större del av det 

totala utbudet av artiklar som finns krävs dels att slutsatsen blir väldigt generell men också att 

metoden inte bygger på detaljer i lika hög grad som denna. Tillgängligheten av artiklar kan 

också tänkas påverka resultatet. Genom att använda andra databaser eller journaler skulle 

sammansättningen av empirin kunna förändras.  

Analysen och kategoriseringen beror till stor del på detaljer och nyckelord i varje 

definition. Man skulle kunna ifrågasätta om små ordval som dessa verkligen har någon effekt 

på artikeln som helhet. Framförallt bör man kanske ifrågasätta huruvida denna och andra 

litteraturstudier av detta slag verkligen bidrar till praktiken och verkligheten, eller om analyser 

av ord endast är en komplicerad version av korrekturläsning. Om det är någon gång man är 

noggrann med ord bör detta kanske vara när man lägger grunden för en undersökning, men 

det är trots detta oklart om detta gör någon påtaglig skillnad i själva undersökningen. 

Framförallt är det kanske viktigast att vara konsekvent med kontexten som begreppen 

används i. Även att sträva mot att inte försvåra för de som är nya inom ett ämne och/ eller 

möter ett begrepp för första gången och istället förenkla tillvägagångssätt och resonemang för 

att bidra till att göra innehållet lättförståeligt. 
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11.4 Uppsatsens kategorier 

De vanligast förekommande definitionerna av trust är enligt denna uppsats resultat sårbarhet 

och förväntningar. Men som går att läsa av tabell 6 finns det 15 olika kategorier, alltså 15 

olika tolkningar, endast i det relativt lilla urvalet som behandlats i denna studie. En större 

undersökning hade troligtvis lett till ytterligare fler kategorier. Det motsatta hade dock kunnat 

hända om man använder kategorier som är mer översiktliga.  

Valet av kategori hade också kunnat genomföras med alternativa metoder. Om man 

inte hade kodat empirin likt grundad teori hade det kanske varit användbart att exempelvis 

utgå från referensramen för att skapa kategorierna. Detta hade dock inneburit mycket analys i 

ett tidigt stadie av uppsatsen, och kanske även ett större urval. Eftersom alla artiklar som 

använde en direkt definition av trust ändå i slutändan analyserades utifrån referensramen hade 

detta troligtvis inte gjort särskilt stor skillnad.  

Vidare kan man även ifrågasätta de kategorier som förekommer i denna uppsats. En av 

de vanligaste kategorierna i denna uppsats är samarbetsvillighet. Något som kan ifrågasättas 

är dock om samarbetsvillighet bör kopplas till trust överhuvudtaget eftersom att samarbete 

ibland uppstår på grund av att parterna inte har något annat val. Exempelvis i biltrafiken, där 

det finns en gemensam överenskommelse om att alla trafikanter bör agera någorlunda 

förutsägbart och samarbeta. Betyder detta att de har trust för varandra? Kanske. Problemet 

med detta är att man då säger att människor litar på alla människor som kan anpassa sig till ett 

förutbestämt system, vilket är nästan varenda människa. Litar då alla på varandra i ett 

samhälle? Svaret på den frågan kan bero på vem man frågar, men vad man kan konstatera från 

detta är att trust i detta sammanhang inte har något att göra med individens egen vilja och val 

utan sammanhanget. Du väljer inte om du ska lita på de i ditt samhälle, du väljer om du ska 

befinna dig i samhället eller inte, och sedan får man acceptera konsekvenserna för detta val.  

Det samma gäller individer som arbetar i ett team på en arbetsplats. De väljer 

arbetsplatsen, och som effekt av detta kan de behöva samarbeta. Att påstå att denna villighet 

att samarbeta beror på att alla parter har trust för varandra motsäger åtminstone den 

vardagliga definitionen av trust eftersom de inte hade något val än att samarbeta.  

Sammanfattningsvis kan det fastslås att trust är ett komplext begrepp som bygger på 

subjektiv uppfattning och vars dimensioner kommer variera beroende på kontexten. 
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