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Sammanfattning 

 

Tidigare forskning har visat att det finns en relation mellan tillit och engagemang för 

organisationen. Våra frågeställningar var om de tre tillitsvariablerna Ability, Benevolence och 

Integrity predicerar engagemang för organisationen olika mycket. Vidare undersökte vi om 

anställningstiden påverkade relationen mellan Benevolence och engagemang för 

organisationen, eftersom tidigare studier visat att Benevolence tar längre tid att utveckla än de 

övriga tillitsvariablerna. Vi gjorde en enkätundersökning (n=50) på en omsorgsverksamhet 

och fann genom en multipel regressionsanalys att Ability var en signifikant prediktor 

(p=0.032) till engagemang för organisationen.  Resultatet av en partiell korrelation visade att 

anställningstiden inte påverkade relationen mellan Benevolence och engagemanget. Slutligen 

diskuterade vi varför Ability var den enda prediktorn som kunde predicera engagemang för 

organisationen i denna studie.   

 

Nyckelord: engagemang för organisationen, tillit, Ability, Benevolence, Integrity.  

 

 

Abstract 

 

Previous research has shown that there is a relationship between trust and organizational 

commitment. Our research questions were if the three trust-variables ability, benevolence and 

integrity predict organizational commitment differently. Further we examined if the length of 

employment affected the relationship between benevolence and organizational commitment, 

due to the fact that past studies have shown that benevolence develops during a longer period 

of time than do the other trust-variables. We carried out a survey-investigation using 

questionnaires (n=50) in a caretaking facility and using multiple regression analysis we found 

that ability was a significant predictor (p=0.032) for organizational commitment. The result of 

a partial correlation test showed that the length of employment did not affect the relationship 

between benevolence and organizational commitment. Finally we discussed why ability was 

the only predictor that could explain organizational commitment in this study.  

 

Keywords: organizational commitment, trust, ability, benevolence, integrity. 
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Introduktion 

Tillit är viktigt i alla relationer, inte minst inom organisationer (Altuntas & Baykal, 2010; 

Dirks & Ferrin, 2001). Så fort någon är beroende av och påverkas av andra är tillit en viktig 

faktor för att relationen ska vara givande (McEvily, Perrone & Zaheer, 2003). Dagens 

ostadiga ekonomi har orsakat stor oro på arbetsmarknaden, vilket har lett till att tilliten till 

organisationer är låg. Därför är det viktigt att inse att det är av värde att de anställda känner 

tillit till sin arbetsplats (Caldwell & Clapham, 2003; Song, Kim & Kolb, 2009). Många studier 

har visat att tillit till sin organisation är fördelaktigt både för de anställda och för 

organisationen som helhet. Det är samtidigt viktigt att de anställda känner ett engagemang för 

organisationen eftersom detta bidrar till ett bättre resultat (Altuntas & Baykal, 2010; 

Golesorkhi, 2006; McEvily et al., 2003; Song et al., 2009). Det är mer troligt att en engagerad 

anställd sköter sitt jobb och stannar kvar i organisationen även genom eventuella svårigheter, 

än någon som inte är engagerad (Song et al., 2009). Tillit är en bidragande faktor till 

engagemang inom organisationen (Song & Kim, 2009; Yang & Mossholder, 2010), och har 

också visat sig viktig för att organisationen ska bli framgångsrik (Caldwell & Clapham, 

2003). Det är av stor vikt för organisationen att öka denna tillit, och att förstå vilka delar av 

tillit som är särskilt relevanta i förhållandet mellan en organisation och dess anställda. Därför 

vill vi undersöka om tre olika delskalor inom begreppet tillit förklarar engagemanget för 

organisationen.  

 

Teori 

Vi har i vår studie valt att utgå från den tillitsmodell som säger att ju mer tillit det finns i en 

organisation desto bättre blir resultat, engagemang och attityder. Tillit i denna modell har ett 

direkt samband med engagemanget för organisationen (Dirks & Ferrin, 2001). Anledningen 

till att vi valde att använda oss av denna modell är att det är den modell som är mest 

väletablerad (Dirks & Ferrin, 2001; Mayer & Davis, 1999; Song & Kim, 2009) och stämmer 

bäst överrens med vår hypotes för denna studie.   

     Engagemang för organisationen (organizational commitment) kan beskrivas som länken 

mellan en anställd och dennes organisation. Med organisation menar vi fortsättningsvis den 

anställdes arbetsplats. Engagemanget handlar om lojaliteten och viljan att anstränga sig för 

organisationen. En anställd som känner att han eller hon kan identifiera sig med sin 

organisation har ett starkt engagemang för densamma. Individen som delar organisationens 

mål och värderingar vill gärna förbli en del av den (Dale & Fox, 2008; Griffin, Hogan, 

Lambert, Tucker-Gail & Baker, 2010; Song et al., 2009). Det finns forskning (Golesorkhi, 
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2006) som säger att företag där de anställda är mer engagerade presterar upp till 200% bättre 

än företag vars anställda har lågt engagemang. Därför bör det ligga i varje organisations 

intresse att behålla en högt engagerad anställd och att förstå vad som bidrar till det höga 

engagemanget (Dale & Fox, 2008). Vi kommer fortsättningsvis använda oss av det svenska 

begreppet, engagemang för organisationen. 

     ”Definitionen av tillit är villigheten hos en part att vara sårbar inför en annan parts 

handlingar, grundat på förväntningar att den andra parten kommer handla på ett speciellt sätt 

som är viktigt för den första parten, oavsett förmågan att bevaka eller kontrollera den andra 

parten” (Mayer, Davis & Schoorman, 1995, s.712). Det är viktigt att poängtera att tillit inte 

nödvändigtvis handlar om att ta en risk, utan om att vara villig att göra det. När det finns tillit 

mellan parterna ska det inte finnas behov av att kontrollera den andra partens handlingar; så 

fort det finns ett behov av att kontrollera varandra finns det inte längre någon tillit i relationen 

(Mayer et al, 1995; Schoorman, Mayer & Davis, 2007). Att ständigt kontrollera varandra kan 

lätt bli en självuppfyllande profetia, eftersom det kan skapa ett negativt arbetsklimat med 

misstänksamma och skeptiska anställda (McEvily et al., 2003). Därför behövs en ömsesidig 

tillit i arbetslivet för att gemensamma mål ska nås inom företaget, speciellt när det blir mer 

och mer självständigt arbete med mindre möjlighet att kontrollera de anställda (Mayer et al, 

1995; Schoorman et al., 2007). Finns tillit på arbetsplatsen behöver organisationen eller 

kollegorna inte kontrollera vad som görs, vilket i sin tur leder till en effektiv och flexibel 

arbetsplats.  

     Många studier visar även att anställdas motivation till att prestera grundas i tillit till 

organisationen (Golesorkhi, 2006; Granberg, 2003; McEvily et al., 2003; Song et al., 2009). 

Anställda är benägna att göra sig själva sårbara genom att lägga ner extra tid och arbete på att 

prestera bra, om de litar på att de kommer att bli belönade. Denna uppskattning kan 

exempelvis bestå av positiv feedback, chanser att utveckla sin karriär, personlig utveckling, 

arbetstillfredsställelse eller någon form av ekonomisk belöning (Granberg, 2003; Mayer & 

Davis, 1999). Detta kan enligt Granberg (2003) beskrivas som ett psykologiskt kontrakt 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det psykologiska kontraktet är osynligt och kan 

förändras i takt med att förutsättningarna på arbetsplatsen blir annorlunda. När förändringar 

sker som kan göra att den anställde inte längre kan förvänta sig något utbyte från företaget 

förändras även den anställdes engagemang för organisationen. Det psykologiska kontraktet 

handlar alltså om ett ömsesidigt givande och tagande mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Om den anställde inte litar på att bli belönad för sina ansträngningar finner han eller hon 

kanske ingen anledning att ge mer än vad som krävs av arbetsbeskrivningen, alltså inte 
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engagera sig mer i organisationen än nödvändigt (Mayer & Davis, 1999). Detta kan 

exempelvis yttra sig i samarbete och hjälpsamhet kollegor emellan (Poon et al., 2006). Finns 

tillit till organisationen tror den anställde att ledningen så småningom kommer 

uppmärksamma prestationen och behovet av att få en direkt belöning är inte lika starkt. Tron 

på att uppskattningen kommer att visa sig framöver är tillräcklig i en tillitsfull relation, balans 

nås över en längre tidsperiod. Detta är ett fördelaktigt arbetsklimat inom organisationer 

(McEvily et al., 2003).  

     Enligt Mayer et al. (1995) kan tillit delas upp i tre delskalor som tillsammans förklarar en 

stor del av begreppet – Ability (förmåga), Benevolence (välvilja) och Integrity (integritet). 

Det här är tre perspektiv ur vilka man var för sig kan tolka en individs uppfattning av tillit, 

men det är tillsammans som de ger en unik bild av hur tillit grundas i en individ. Dessa 

perspektiv har definierats på ett sätt som gör att de kan tillämpas mellan individer såväl som 

inom och mellan organisationer (Schoorman et al., 2007). Det finns två olika sorters tillit, den 

ena kallas affektiv tillit och handlar om de personliga banden mellan människor. Den andra 

kallas kognitiv tillit och är den som vi har valt att använda oss av i vår studie, även om 

Benevolence kan liknas vid den affektiva tilliten. Den kognitiva tilliten är den som delas upp i 

dessa tre delskalor (Yang & Mossholder, 2010). Vi kommer hädanefter använda de engelska 

begreppen i vår text.  

     Organisationens Ability är deras förmåga att genomföra positiva förändringar både för den 

enskilde anställde och för arbetsplatsen som helhet. Ability är viktig för att tillit ska kunna 

uppstå (Poon, Rahid & Othman, 2006). En kompentent organisation har förmåga och kunskap 

att uppmärksamma sina anställda och deras prestationer på ett bra sätt. Men det är även 

betydelsefullt för organisationen att kunna styra sina anställda i deras arbete på ett 

förtroendeingivande sätt med balans mellan eget ansvar och tydliga regler (Mayer & Davis, 

1999).  

     Benevolence i sin tur handlar om ifall den anställde tror att organisationen vill dennes bästa 

utan själviska motiv, även om organisationen i fråga inte tjänar på det eller är skyldig att 

hjälpa till (Mayer et al., 1995; Wintoro, 2005). Andra ord för Benevolence är välvilja och 

lojalitet. En överordnad som är lojal gentemot sina anställda bidrar till en bättre tillit på 

arbetsplatsen. Lojaliteten kan från chefen uttryckas som stöd och ett genuint intresse för den 

anställde och dennes arbete (Wintoro, 2005). 

     Integrity innebär att den anställde känner att organisationen följer samma värderingar, 

principer och moraliska riktlinjer som en själv (Mayer et al., 1995; Wintoro, 2005). Det är 

viktigt för den anställdes tillit till sin organisation att han eller hon kan lita på att ledningen 
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håller vad de lovar och är rättvisa i sitt bemötande (Mayer & Davis, 1999; Altuntas & Baykal, 

2010).  Integrity kan vara viktigt i en relation där man inte känner varandra personligen, utan 

att det snarare handlar om en tro på ömsesidiga grundläggande värderingar som gör att det går 

att lita på varandra (Wintoro, 2005). 

     Schoorman et al. (2007) menar att Integrity och Ability är de två faktorer som utformas 

först i en relation, medan känslan av att den andra parten vill en väl (Benevolence) tar längre 

tid att utveckla. De menar även att det finns stora likheter mellan Integrity och Benevolence; 

ibland kan gränserna dem emellan vara svåra att urskilja. Men i varaktiga relationer blir 

skillnaden tydligare eftersom Benevolence då har kunnat utvecklas under en längre tid.  

     Dessa tre begrepp hänger samman på ett naturligt sätt eftersom alla är delar av begreppet 

tillit, men det finns även skillnader mellan dem. Det går att tydliggöra med ett exempel mellan 

en chef och en anställd. En chef kan ha förmågan (Ability) att påverka en anställds karriär i 

positiv riktning. Det betyder dock inte att den anställde litar på att detta kommer ske. Den 

anställde behöver fler grunder för att känna tillit till sin chef. Det kan även vara så att chefen 

har ett gott anseende och rykte (Integrity) hos andra som gör att den anställde anser att han 

eller hon kan hjälpa till i karriären. Men bara för att chefen har en hög integritet betyder inte 

det att den anställde helt kan känna tillit i situationen, återigen behövs fler grunder. Även om 

chefen har Ability och Integrity att hjälpa den anställde behöver inte det betyda att han eller 

hon vill göra det. Därför är även välvilja (Benevolence) en viktig del för att kunna känna tillit 

för någon annan. Känner den anställde att chefen vill dennes bästa utan själviska motiv ligger 

den sista pusselbiten på plats för att tillit ska kunna uppstå mellan parterna (Mayer et al., 

1995).  

     Hur dessa faktorer samvarierar beror på individuella och situationella omständigheter. I en 

del relationer kan det vara viktigare med hög Benevolence, exempelvis i parrelationer. Medan 

Integrity kan spela en större roll i en professionell relation där det är möjligt att parterna inte 

har träffat varandra förut. En tredje person påverkar då till stor del parternas uppfattning om 

varandra genom rykte om deras integritet (Mayer et al., 1995; Mayer & Davis, 1999). Det kan 

exempelvis handla om en situation där organisationer ska samarbeta med varandra för första 

gången. Då kan ledningens integritet vara avgörande för om parterna vill satsa på samarbetet 

eller inte (Yang & Mossholder, 2010). Därför behövs hög Integrity för att tillit ska kunna 

uppstå. De tre faktorerna kan således kompensera varandra genom högt på en och lågt på en 

annan (Mayer et al., 1995; Mayer & Davis, 1999). 
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Figur 1. Model of Trust (Mayer et al., 1995, s. 715) 

 

Enligt Mayer et al. (1995) är de tre faktorerna Ability, Benevolence och Integrity alltså en del 

av tilliten. Tilliten påverkas även av individens benägenhet att våga lita på andra människor 

(”Trustor’s Propensity”), detta är ett stabilt karaktärsdrag som kan generaliseras till de flesta 

situationer. En del människor har lätt att lita på andra människor, även i situationer där de inte 

borde göra det. Medan andra har svårt att lita på andra människor, även om de inte har någon 

anledning att känna misstro. Detta kan grundas i tidigare erfarenheter och personlighet. 

Risken i att lita på någon kan upplevas högre eller lägre beroende på hur viktig uppgiften är 

(”Perceived Risk”) och hur sårbar den ena parten är villig att göra sig genom att lita på den 

andra parten (”Risk Taking in Relationships”). Om det är värt att ta en risk, alltså lita på den 

andra parten, avgörs av huruvida utfallet (”Outcomes”) förväntas vara positivt eller negativt. 

Innebär tillitssituationen en stor risk bör utfallet vara av stor betydelse. Ett exempel kan vara 

om en anställd anstränger sig utöver det vanliga, utan att vara säker på utfallet. Beroende på 

hur mycket engagemang den anställde lägger ner förväntas uppskattningen från överordnad 

vara större eller mindre. En liten ansträngning kan leda till ett ”tack” och en större förväntas 

leda till något mer eftertraktat, exempelvis en befordring. Ett positivt utfall leder till att graden 

av tillit ökar till nästa gång, genom att det indirekt påverkar de tre tillitsfaktorerna. På så sätt 

kan utfallet återkopplas till uppfattningen av Ability, Benevolence och Integrity.  
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Syfte 

     Sammanfattningsvis finns det studier som visar att tillit samverkar med engagemang och 

prestationer i organisationer. Det har även gjorts studier om tillit, där resultatet visat att det 

finns tre faktorer som förklarar en stor del av begreppet: Ability, Benevolence och Integrity. 

Vi har dock inte funnit någon forskning som undersöker om de tre delskalorna av tillit 

förklarar engagemang för organisationen olika mycket. Genom att undersöka detta kan vi få 

insyn i hur viktiga respektive delar är för engagemanget på en arbetsplats, och därmed vad 

som är värt att satsa mer på i en organisation. Det finns även forskning som säger att 

tidsramen kan ha en inverkan på utvecklandet av de tre delskalorna, där Ability och Integrity 

utvecklas snabbare i en relation medan Benevolence kommer senare.  

     Vårt syfte med den här studien var därför att undersöka om tillitsvariablerna Ability, 

Benevolence och Integrity predicerar engagemanget för organisationen olika mycket. Vi vill 

även veta om anställningstiden kan ha någon inverkan på relationen mellan Benevolence och 

engagemang för organisationen.  

 

Frågeställningar 

1. Predicerar tillitsvariablerna Ability, Benevolence och Integrity engagemanget för 

organisationen?  

2. Predicerar tillitsvariablerna Ability, Benevolence och Integrity engagemanget för 

organisationen olika mycket?  

3. Påverkar anställningstiden relationen mellan Benevolence och engagemang för 

organisationen? 

 

Hypoteser 

Vi tror att det finns ett positivt samband mellan de tre prediktorerna och engagemang för 

organisationen, alltså ju högre generell tillit desto högre engagemang. 

     H1 = En eller flera av tillitsvariablerna predicerar engagemanget för organisationen.  

     H2 = Tillitsvariablerna predicerar engagemang för organisationen olika mycket. 

     H3= Anställningstiden påverkar relationen mellan Benevolence och engagemang för  

             organisationen. 
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Metod 

Deltagare 

I tidigare studier har vi funnit att resultaten visat sig ha stora effektstorlekar (Mayer & Davis., 

1999). Vi vill ha en Power i studien som är 0,80, och ett alfavärde på 0,05. Denna studie har 

tre prediktorer, vilket innebär att enligt Cohen’s Powertable bör vi i vår studie ha ett 

deltagarantal på cirka 34 personer (Cohen, 1992). Men vi väljer att använda oss av fler 

deltagare för att öka säkerheten i resultatet.  

     Vi har genomfört vår studie på en omsorgsverksamhet för psykiskt sjuka som inte klarar av 

vanliga gruppboenden. Det är även en omsorgsverksamhet för de psykiskt sjuka som är 

dömda för brott. Omsorgsverksamheten har 250 anställda.  

     Totalt delade vi med hjälp av vår kontaktperson ut 85 enkäter bland vårdpersonalen. Det 

externa bortfallet blev 35 enkäter och det interna bortfallet blev 0,3%. Det interna bortfallet är 

en procentuell beräkning av hur många av enkätpåståendena som inte blev korrekt besvarade. 

Sammanlagt fick vi in 50 användbara enkäter, 59% av de utdelade. Könsfördelningen bland 

deltagarna var 28% män och 72% kvinnor, medelåldern var 35,73 (SD = 12,62). Vi har inte 

funnit några tidigare studier som visat någon könsskillnad i tillit eller engagemang för 

organisationen. Vi har heller inte funnit något som talar för att åldern har någon inverkan på 

relationen dem emellan. Fördelningen gällande anställningstid var följande; 62% av 

deltagarna hade varit anställda över fem år, 34% anställda 1-5 år och resterande 4% anställda 

mindre än ett år.  

 

Material 

I vår enkätundersökning har vi valt att använda oss av två redan existerande tester. För att 

mäta engagemang för organisationen använde vi oss av ”Organisational Commitment 

Questionnaire” av Porter och Smith (1970). Ett exempel på påstående från instrumentet är 

”Jag är villig att anstränga mig mer än vad som normalt väntas av mig för att hjälpa denna 

organisation att lyckas”. Reliabiliteten i detta test har kontrollerats i flertalet studier, där 

Cronbach’s alpha har sträckt sig från 0,82 till 0,93 med en median på 0,90. Porter och Smiths 

mätinstrument mättes med sju svarsalternativ på en Likert-skala, höga poäng innebar högt 

engagemang. För att kontrollera validiteten i instrumentet gjorde skaparna ett flertal 

korrelationstest med bland annat ”Job Involvement” och ”Job Satisfaction”. Resultaten visade 

höga korrelationer (Cook, Hepworth, Wall, Warr, 1981). 

     Tillit mätte vi med hjälp av Mayer och Davis frågeformulär ”Measures of Trust, 

Trustworthiness and Performance Appraisal Perceptions” från 1998 (i Mayer & Davis, 1999). 



 9 

I detta frågeformulär valde vi att endast använda de tre första delskalorna rörande ”Ability”, 

”Benevolence” och ”Integrity”, eftersom det är dem vi har valt att fokusera på inom begreppet 

tillit. Exempel på påståenden ”Ledningen är väldigt kapabel att utföra sitt jobb.” (Ability); 

”Ledningen är väldigt angelägen om mitt välmående” (Benevolence); och ”Ledningen har 

stark känsla för rättvisa” (Integrity). För att tydliggöra hur ledningen definierades i denna 

enkät förklarade vi att det handlade om de högsta cheferna på plats. Anledningen till att det 

hänvisas till ledningen i enkäten är att den representerar organisationen som helhet. Det är inte 

sannolikt att de anställda känner sig engagerade och involverade i en organisation om den 

största representanten för denna inte upplevs tillitsfull. Tilliten till organisationen grundas 

alltså i tilliten för ledningen (Caldwell & Clapham, 2003; Poon et al., 2006). För att 

kontrollera reliabiliteten i testet gjorde Mayer och Davis (1999) ett test-retest. Vid första 

mätningen hade detta test ett Cronbach’s alpha på 0,82 men det hade sjunkit något fem 

månader senare vid nästa mätning till 0,75. Mayer och Davis argument för detta var att även 

om testet har en hög reliabilitet, förändras människors tillit över tid och därför kan det vara 

svårt att bibehålla samma Cronbach’s alpha vid flera mätningar. Viktigt att poängtera är att 

detta Cronbach’s alpha gäller för hela testet, men det finns även ett Cronbach’s alpha för varje 

delskala. ”Ability” mäts med sex påståenden, α=0,85. ”Benevolence” mäts med fem 

påståenden, α=0,89. Slutligen mättes ”Integrity” med sex påståenden, α=0,88. Mayer och 

Davis test mäter tillit på en Likert-skala från ett till fem, höga poäng innebar hög tillit. 

     Båda dessa mätinstrument var från början skrivna på engelska. För att översätta dem till 

svenska gjorde vi en så kallad ”backtranslation” för att öka översättningens tillförlitlighet. Ett 

flertal påståenden i enkäten var negativt formulerade, vilket innebär att vi inverterade 

svarsalternativen för att alla svaren på påståendena skulle kunna jämföras. 

     Som komplettering till de frågor som finns i de två testen vi använde oss av, valde vi att 

lägga till de demografiska frågorna könstillhörighet och ålder. Vi valde även att undersöka om 

anställningstiden påverkade resultatet, genom att deltagarna fick ringa in ett av tre olika 

alternativ (anställd mindre än 1 år, 1-5 år, över 5 år). Anledningen till att vi valde att ta med 

anställningstiden i enkäten är att tidigare studier visat att det finns en skillnad i hur lång tid det 

tar att utveckla de tre olika faktorerna av tillit (Schoorman et al., 2007).  

 

Procedur 

Vi kontaktade verksamhetschefen på företaget för att be om hjälp med att genomföra vår 

enkätundersökning. Genom verksamhetschefen fick vi kontakt med chefen för den dagliga 

verksamheten och vi bestämde en tid för möte. Vi åkte till arbetsplatsen för att lämna 
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enkäterna till vår kontaktperson, som sedan delade ut dessa till de anställda. Eftersom vi inte 

var närvarande vid enkätutdelningen hade vi inte någon större kontroll på hur detta gick till. 

Anledningen till att vi inte var närvarande var att deltagarna hade oregelbundna arbetstider 

och arbetsplatser. På grund av säkerhetsrisken var vi heller inte tillåtna att vandra fritt på 

området och de anställda kunde heller inte avbryta sitt arbete för att fylla i enkäterna. Därför 

blev de istället tilldelade enkäterna av vår kontaktperson för att sedan fylla i dem vid tillfälle, 

och lämna in dem till överenskommen plats. 

     Eftersom vi inte kunde närvara vid utdelningsproceduren var det extra viktigt att ha en bra 

och tydlig inledning där vi presenterade oss och enkäten. Vi klargjorde för vår kontaktperson 

vikten av att hon inte gav ytterligare instruktioner eller förklaringar då det kan påverka 

resultatet och deltagarna kan få olika information. Inledningen såg ut som följer, efter den 

följde instruktioner om hur enkäten skulle fyllas i. 

     ”Vi heter Linda och Annie och studerar sista året på Personal- och Arbetslivsprogrammet 

på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver ett examensarbete om tillit och engagemang i 

organisationer. Vi skulle vara väldigt tacksamma om Du ville hjälpa oss genom att fylla i 

denna enkät. Den innehåller 32 påståenden och tar cirka tio minuter att fylla i. Svaren är 

anonyma och deltagandet är frivilligt, Du kan när som helst välja att avbryta. Vi vill dock 

poängtera att Ert deltagande är viktigt för oss.” 

     När majoriteten av enkäterna var ifyllda åkte vi tillbaka och hämtade dessa. Även om inte 

alla enkäter var ifyllda valde vi att nöja oss med dessa eftersom resterande inte blev 

besvarade, trots påminnelser från vår kontaktperson.  

 

Resultat 

Efter insamling och inmatning av data i det statistiska dataprogrammet SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) började vi med att ersätta det interna bortfallet med medelvärdet 

av övriga deltagares svar på respektive fråga. I tabell 1 finns deskriptiv data för beroende och 

oberoende variabler, i form av medelvärden och standardavvikelser. Den beroende variabeln 

engagemang för organisationen mättes på en skala mellan 1-7, vilket man bör ha i åtanke när 

tabellen avläses eftersom medelvärdet och standardavvikelsen för denna variabeln är högre än 

på resterande variabler. Tillitsvariablerna mättes på en skala mellan 1-5. Medelvärdet för 

Integrity är något lägre än för de andra två prediktorerna. 
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 Tabell 1. Deskriptiv data för samtliga variabler som ingick i MRA (n=50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi valde utifrån formuleringen av vår frågeställning att använda en standard multipel 

regressionsanalys (MRA) för att undersöka om prediktorerna Ability, Benevolence och 

Integrity förklarar kriterievariabeln engagemang för organisationen. Ability, Benevolence och 

Integrity är oberoende variabler i denna undersökning, engagemang för organisationen är den 

beroende variabeln. Den multipla regressionsanalysen svarar på den första och andra 

frågeställningen; ”Predicerar tillitsvariablerna Ability, Benevolence och Integrity 

engagemanget för organisationen?” och ”Predicerar tillitsvariablerna Ability, Benevolence 

och Integrity engagemanget för organisationen olika mycket?”. 

     Då en av prediktorerna (Benevolence) var skev valde vi att transformera den variabeln 

genom rangordning. Sedan korrelerade vi de tre prediktorerna med varandra för att kontrollera 

multicollinearitet. Där fann vi att ingen av prediktorerna korrelerade högre än 0,9 med 

varandra, men att de ändå samvarierade. Den multipla regressionsanalysen gav F = 12,231, p 

< 0,001. 40% av variansen i engagemanget för organisationen kan förklaras av variansen i 

prediktorerna.  

 

Tabell 2. Statistiska värden för samtliga prediktorer i den multipla regressionsanalysen. 

 

Ability var den enda av prediktorerna som var signifikant; Benevolence visade dock en svag 

tendens till signifikans. Detta innebär att H1 och H2 stämde. Den första hypotesen säger att en 

eller flera av tillitsvariablerna predicerar engagemanget för organisationen. Den andra säger 

att tillitsvariablerna predicerar engagemang för organisationen olika mycket. I tabell 2 kan vi 

Variabler M SD 

 

Engagemang för organisationen 

 

4,59 

 

0,84 

Ability 3,82 0,66 

Benevolence 3,74 0,67 

Integrity 3,53 0,64 

Prediktorer B SE B β t p 

Ability 0,44 0,20 0,35 2,21 0,032 

Benevolence 0,01 0,01 0,27 1,66 0,102 

Integrity 0,15 0,23 0,12 0,67 0,501 
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utläsa att en prediktor korrelerar signifikant positivt med kriterievariabeln, men alla tre har en 

positiv riktning.  

     För att svara på den tredje frågeställningen ”Påverkar anställningstiden relationen mellan 

Benevolence och engagemang för organisationen?” använde vi oss av en partiell korrelation i 

SPSS. Här får vi reda på hur den oberoende variabeln anställningstid påverkar relationen 

mellan tillitsvariabeln Benevolence och den beroende variabeln engagemang för 

organisationen. Innan vi gjorde den partiella korrelationen gjorde vi Pearsons korrelationstest 

mellan prediktorn Benevolence och kriterievariabeln, den visade inget signifikant resultat. 

När vi sedan kontrollerade för anställningstid fann vi att denna variabel inte påverkade 

relationen nämnvärt. 

 

Tabell 3. Data för Pearsons korrelation och den partiella korrelationen. 

 Korrelation Partiell korrelation 

Engagemang för organisationen 

x Benevolence 
0,587 0,576 

 

Resultatet för frågeställning nummer tre blev att vi inte kan avvisa H0, anställningstiden 

påverkar inte relationen mellan Benevolence och engagemang för organisationen. 

 

Diskussion 

Tolkning av resultat 

Som vi tidigare nämnt har vi i vår studie valt att utgå från den tillitsmodell som säger att ju 

mer tillit det finns i en organisation desto bättre blir resultat, engagemang och attityder. I 

denna modell har tillit ett direkt samband med engagemanget för organisationen (Dirks & 

Ferrin, 2001). Dirks och Ferrin (2001) menar att det finns en alternativ modell för hur detta 

samband kan se ut. I denna alternativa modell menar de att tillit i en organisation möjliggör 

för ett klimat där positiva resultat, engagemang och attityder lättare uppstår. Det vill säga att 

tilliten inte påverkar engagemanget för organisationen direkt. Resultatet i vår studie visade att 

endast en av tillitsvariablerna (Ability) direkt kunde förklara engagemanget i organisationen, 

vilket gör att vi funderar kring Dirks och Ferrins (2001) alternativa modell för hur sambandet 

mellan variablerna ser ut. Eftersom både tilliten och engagemanget visade sig relativt höga i 

vår studie (över medel 2,5 i enkätpåståendena för tillitsvariablerna och över medel 3,5 i 

enkätpåståendena för engagemang för organisationen) finns anledning att tro att den 

alternativa modellen ändå gör sig gällande i detta fall. De anställda på företaget kan känna en 
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trygghet och ett förtroende i arbetsklimatet som gör att de trivs och engagerar sig i sitt arbete. 

Ett gott arbetsklimat och ett bra samarbete är särskilt viktigt i det dagliga arbetet inom vården, 

därför tycker vi att det var bra att genomföra vår studie i en omsorgsverksamhet. Finns inget 

engagemang för organisationen ökar risken att erfarna vårdgivare slutar. Det leder i sin tur till 

att trycket på dem som stannar kvar på arbetsplatsen ökar och därmed kan vården och 

omhändertagandet av patienterna försämras. Tillit har nämligen visat sig ha en positiv effekt 

på kvaliteten av omhändertagandet och på tillfredsställelsen hos patienterna (Altuntas & 

Baykal, 2010).  

     I en omsorgsverksamhet, framförallt på en där patienterna är psykiskt sjuka, är tillit en del 

av arbetet för de anställda. De måste ständigt arbeta med att inge förtroende och bibehålla 

detta i det dagliga arbetet med de boende. Att arbeta med psykiskt sjuka, ibland även 

brottslingar, kräver att tilliten för kollegorna är hög. Arbetet kräver att alla sköter sina 

uppgifter på ett korrekt sätt, annars kan det innebära risker både för dem själva, de boende och 

omgivningen. På grund av detta är det rimligt att anta att människor som söker sig till 

liknande yrken har kunskap och en känsla för hur viktigt tillit är i relationer. Därmed lägger 

de förmodligen ner mer engagemang i att skapa tillitsfulla relationer i sin omgivning. Detta 

torde även påverka tilliten i relationen till andra människor, exempelvis chefer och andra 

överordnade på arbetsplatsen. 

     Vår första frågeställning handlar om huruvida tillitsvariablerna Ability, Benevolence och 

Integrity predicerar engagemanget för organisationen. Vi frågar oss också i vår andra 

frågeställning om dessa faktorer predicerar engagemanget för organisationen olika mycket. 

Resultatet visade att 40% av variansen i engagemanget för organisationen kunde förklaras av 

variansen i de tre tillitsvariablerna. Detta är en stor effektstorlek. En av dessa variabler var en 

signifikant prediktor, Ability. Påståendena om Ability berörde ledningens färdigheter och 

prestationer, hur de hanterar sitt jobb men även hur de påverkar de anställdas prestationer. Vi 

tror att anledningen till att endast Ability visade sig förklara engagemanget är att de andra 

faktorerna kräver en annan sorts relation och interagerande med ledningen. Kanske kan 

Integrity snarare vara viktig för relationen mellan samarbetspartners på organisationsnivå, 

medan Benevolence är viktigare i närmare relationer emellan människor. Ledningens förmåga 

att leda sina anställda är ett framträdande drag som de flesta kan ha en uppfattning om, 

eftersom det främst är den typen av relation man som anställd har med sin chef. Ability är 

alltså den viktigaste tillitsvariabeln i en arbetsrelation, mellan chef och anställd, medan de 

andra tillitsvariablerna kan ha större betydelse i andra sorters relationer. 
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     Påståendena i enkäten om Benevolence är det inte säkert att alla anställda hade erfarenhet 

av. Flera av påståendena kan kräva en situation där dessa egenskaper sätts på prov 

(Schoorman et. al, 2007). Exempelvis handlade de om ifall ledningen skulle göra sig besvär 

för att hjälpa den anställde eller är angelägna om den anställdes välmående. Har man aldrig 

behövt be om hjälp är det svårt att ha en uppfattning om ledningens agerande. De som har 

varit anställda en längre tid kan ha haft möjlighet att erfara ledningens välvilja, vilket vi antar 

kan vara en bidragande faktor till att Benevolence tar längre tid att utveckla. Vanligtvis sker 

detta inte så ofta i en relation mellan chef och anställd. Tidigt i en relation uppstår oftast inte 

en situation som sätter denna egenskap på prov, eftersom man inte tillåter sig själv att vara 

sårbar inför någon man inte känner så väl. Detsamma bör gälla i en professionell relation där 

man inte själv valt vem eller vilka interagerandet sker tillsammans med. I takt med att 

relationen utvecklas kommer Benevolence bli en större del av tilliten. Men även Ability och 

Integrity blir starkare med tiden (Mayer et al., 1995). Påståendet med det högsta medelvärdet 

på Benevolence och på hela tillitsdelen av enkäten var ”Ledningen skulle inte medvetet göra 

något för att göra mig illa.” (m=4.40). Den anställde kan ha en generell uppfattning om att 

ledningen ser till ens bästa eller inte. Vi tror att de flesta människor har en grundläggande 

värdering om att andra människor är goda, i alla fall tills motsatsen bevisas, vilket kan stödjas 

av resultatet på detta påstående. En förutsättning för att vilja stanna på en arbetsplats och 

engagera sig i sitt arbete bör vara att den anställde tror att chefen eller ledningen vill ens 

bästa. Om så inte är fallet finns det anledning att lämna företaget. Att vilja stanna kvar på sin 

arbetsplats är en av grundpelarna i engagemang för organisationen (Griffin et al., 2010). 

     Resultatet för Benevolence visade en svag tendens till signifikant nivå (p=0.102) för 

engagemang för organisationen. Vi frågar oss nu hur resultatet för Benevolence hade sett ut 

om vi hade haft ett större urval eller om påståendena i enkäten sett annorlunda ut. Skulle 

Benevolence blivit mer eller mindre signifikant? Tidigare studier (Poon et al., 2006) med 155 

deltagare har visat att Benevolence är en signifikant prediktor när det gäller tillit för 

överordnad. Därför tror vi att vi med ett större urval skulle kunna ha fått ett signifikant 

resultat för Benevolence. Vi tror däremot inte att påståendena i enkäten har någon avgörande 

roll eftersom att vi anser att de bör vara lätta att relatera till som anställd och de är från ett väl 

etablerat mätinstrument. 

     Resterande påståenden i enkäten handlar om Integrity, det vill säga hur ledningen agerar i 

mötet med andra och om deras värderingar. Denna del av enkäten hade ett något lägre 

medelvärde (m=3.53) än de andra tillitsvariablerna. Liksom i de andra tre tillitsvariablerna är 

spridningen liten och vi tror att det kan bero på att de anställda inte vet så mycket om 
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ledningens arbete. Anledningen till att vi tror detta är att i arbetet med inmatningen av 

enkäterna upptäckte vi att påståendena om Integrity var ifyllda på ett sätt som vi tolkar som 

ogenomtänkt. Samma svarsalternativ var i många fall valda igenom hela den delen av 

enkäten. Vi tolkar det som att påståendena var svåra att relatera till i den situation våra 

deltagare befann sig i. På omsorgsverksamheten är de anställda utspridda på olika fastigheter 

på ett mindre område vilket kan leda till att uppfattningen om vad ledningen gör kan vara 

diffus för en del anställda. Det här tror vi kan vara ett generellt problem på större företag där 

de anställda inte direkt arbetar tillsammans med sina chefer. Tidigare forskning kan styrka 

detta då det har visat sig att tilliten ser olika ut beroende på om det handlar om den närmsta 

chefen eller högsta chefen på ett företag, eftersom den närmare chefen är mer involverad i det 

dagliga arbetet. Den högsta chefen, vilken kan liknas vid ledningen vi hänvisade till på 

företaget i vår studie, har ett mer översiktligt ansvar för organisationen (Yang & Mossholder, 

2010). Det kan i dessa fall vara svårt att ge en rättvisande bild av ledningens arbete, då 

kunskapen om denna kan vara bristfällig. Påståendena om Integrity berörde bland annat 

ledningens värderingar och om huruvida sunda principer styr ledningens handlingar. Det är 

rimligt att anta att detta inte är något de anställda har någon personlig uppfattning om. 

Enkätens Integrity-del handlade även om ifall ledningen ansågs vara rättvis i bemötandet med 

andra, vilket kan vara svårt att ha en uppfattning om på en så pass stor arbetsplats som denna 

omsorgsverksamhet är. Andra studier (Poon et al., 2006) med andra mätinstrument har fått 

signifikanta resultat även för Integrity i samband med tillit för överordnad. Anledningen till 

att medelvärdet ändå låg på samma nivå som resterande tillitsvariabler Ability och 

Benevolence, tror vi beror på att begreppen hör samman. De anställda kan därmed ha en 

liknande bild av ledningens Integrity som de har av resterande tillitsvariabler. Vi ser det som 

förståeligt att det kan finnas en bristande kunskap, eftersom det kan vara svårt att 

kommunicera ledningens arbete till alla anställda, särskilt inom större företag. Denna 

tankegång stödjer även Yang och Mossholder (2010) som säger att ju närmare kontakt med 

ledningen desto mer specifika blir svaren om tillit.  

     Vi funderar över vikten av Integrity i jämförelse med Ability och Benevolence. Integrity är 

naturligtvis en viktig del i tillitsbegreppet, men kanske är det viktigare för en anställd att 

känna att ledningen vill en väl och har förmågan att utföra sitt arbete. Vi tror att det främst är 

anställda på högre positioner i företaget som identifierar sig med företagets värderingar, 

eftersom de representerar företaget utåt gentemot andra organisationer. De flesta 

organisationer idag har enligt vår uppfattning en rättvis behandling av sina anställda och 

liknande värderingar, därför är detta förmodligen inget som funderas särskilt mycket kring. 
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Även om vi hade genomfört undersökningen på ett företag med den allra högsta integriteten 

på enkätpåståendena tror vi inte att resultatet på denna del hade blivit mycket annorlunda. 

Men samtidigt kan det vara fördelaktigt för de anställda att förstå och vara medvetna om 

organisationens värderingar eftersom det kan leda till ett ökat engagemang för 

arbetsuppgifterna och organisationen som helhet (Dale & Fox, 2008).  

     Att de olika tillitsfaktorerna fick olika resultat i fråga om hur de predicerar engagemanget 

för organisationen talar för vad vi tidigare har nämnt. Nämligen att de alla hör ihop då de är 

delar av tillit, men att de samtidigt går att separera och tolka var för sig. I denna studie visade 

det sig att endast variabeln Ability kunde förklara engagemanget, men alla tre fick relativt lika 

medelvärden så på det viset hör de ihop med varandra. I jämförelse med Mayers och Davis 

studie (1999) där mätinstrumentet för första gången testades hade vår studie högre 

medelvärden på de olika tillitsdelarna. Framförallt fick vi ett högre resultat på Benevolence, 

där vårt medelvärde låg nästan en hel poäng över deras. Resterande två variabler hade cirka 

en halv poäng högre medelvärde än i Mayers och Davis studie. Eftersom medelvärdena var  

förhållandevis höga visar det att organisationen enligt de anställda är tillitsfull. Något annat 

som kan ha inverkat på vårt resultat är kulturen. Till skillnad från Mayer och Davis studie 

genomfördes vår undersökning i Sverige. Sverige har enligt Hofstede (2001) visat sig vara ett 

förhållandevis tillitsfullt land i jämförelse med 52 andra länder världen över. Länderna 

rankades på en lista utifrån deras resultat i en undersökning om UAI (Uncertainty Avoidance 

Index) och Sverige hamnade på delad 50:e plats. Tillit visade ett tydligt samband med UAI, 

då ett lågt UAI innebar bland annat en villighet att ta risker och öppenhet för det okända. Tillit 

är dock inte konstant utan kan förändras över tiden, därför bör detta vara en pågående process 

eftersom den aldrig kan anses fulländad (Mayer et al., 1995).  

     En annan faktor, förutom de tre tillitsvariablerna, som kan påverka graden av tillit i en 

relation beror på de båda parternas personlighet. En del personer har större benägenhet att 

våga lita på andra människor och en del människor upplevs lättare att lita på (Mayer et al., 

1995). Men vi tror att i en professionell relation, där det finns en person som är överordnad 

flera andra, beror graden av tillit till största delen på den överordnades karaktärsdrag. Enligt 

Mayer et al. (1995) karaktäriseras en person som är lätt att lita på av att denne är kunnig inom 

området och inte har någon egen vinning på att bryta ett förtroende (Ability och 

Benevolence). Det var dessa två prediktorer som visade sig ha ett något högre medelvärde i 

vår studie. Detta är särskilt positivt eftersom dessa drag hos en organisation inger förtroende 

hos de anställda.    
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     Resultatet av vår studie visar att de anställdas engagemang för organisationen kan förklaras 

av deras tro på ledningens kunskap och förmåga att hantera sitt arbete på ett framgångsrikt 

sätt. Tidigare forskning (Dale & Fox, 2008) har visat att det finns särskilda ledarstilar som 

starkt förknippas med ett högt engagemang för organisationen. En av dessa ledarstilar 

kännetecknas av en chef som kan identifiera sig med ledarrrollen, samtidigt som han eller hon 

skapar en gemensam strävan tillsammans med de anställda mot organisationens mål. Denna 

ledarstil innefattar bland annat att ha förmågan att delegera arbetsuppgifter, ha kompetens 

inom området, kunna planera arbetet och få de anställda att prestera sitt bästa. Denna tydliga 

målsättning ger de anställda en klar bild av vad som förväntas av dem och ökar pålitligheten 

hos organisationen och därmed engagemanget. Om ansvarsområdena istället är otydliga kan 

rollkonflikter uppstå hos de anställda och motsatt effekt uppstår. Alla de egenskaper som 

ledarstilen ovan innefattar kan förknippas med den del av tillit som kallas Ability, vilken var 

den enda prediktorn som blev signifikant i vår studie. Detta strukturerade ledarskap leder till 

att de anställda börjar samarbeta för att nå de mål som organisationen strävar efter. Här är 

tilliten en väsentlig del för att samarbetet ska vara effektivt (Dale & Fox, 2008).  

     Det är dock en ständig utmaning i organisationer att öka tilliten (McEvily et al., 2003). Ett 

sätt att sammanlänka organisationens och individens mål är att göra det möjligt för den 

anställde att uttrycka sina individuella mål och tillsammans med en överordnad göra dem till 

en del av organisationens. Detta är även ett sätt för en chef att visa välvilja (Benevolence) 

gentemot den anställde (Mayer & Davis, 1999). I vår studie fanns en svag tendens till en 

prediktion hos Benevolence. Studien visar att tillsammans med Ability har denna faktor visat 

sig vara viktigast när det kommer till engagemang för organisationen. Benevolence kan enligt 

Dale och Fox (2008) beskrivas som ett socialt band mellan chef och anställd när de gentemot 

varandra är vänliga, hjälpsamma och respektfulla. Detta är kännetecken för en annan sorts 

ledarstil, som har visat sig ha betydelse för nivån av engagemang på arbetsplatsen. Som 

tidigare nämnts är den största bekräftelsen på engagemang för organisationen att man inte vill 

lämna den (Dale & Fox, 2008). Vi anser att det sociala bandet som uppstår kan liknas vid ett 

psykologiskt kontrakt där den anställde inte vill bryta detta genom att lämna organisationen. 

Den anställde blir på detta sätt mer personligt involverad i arbetet om det finns en hög grad av 

Benevolence. Det är rimligt att anta att tillit som helhet bidrar till att våga lita på ett 

psykologiskt icke fysiskt kontrakt. Den anställde har därmed förväntningar på att genom att 

engagera sig för organisationen få utbyte från företaget i form av exempelvis personlig 

utveckling, utan att egentligen veta eller ha någon kontroll över huruvida utbytet verkligen 

kommer att ske.   
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     Trots att denna studie inte visade att tillit kunde förklara engagemanget för organisationen 

mer än på en delskala (Ability), har tidigare forskning visat att det finns ett samband mellan 

samtliga tillitsvariabler och engagemang. Därför kan det vara bra att fundera på hur denna 

tillit kan öka inom organisationen. Ett sätt för en överordnad att öka tilliten på en arbetsplats 

är att ge anställda en chans att visa vad de kan, till exempel genom större ansvarsområden. 

Detta kan innebära en risk för chefen, men villighet att ta en risk är en förutsättning för att 

tillit ska uppstå. Med större ansvar kommer också ett större behov av stöd och uppmuntran 

från chefen. Hur den anställde blir bemött och vilket förtroende som uppstår, kommer i sin tur 

påverka den ömsesidiga tilliten mellan anställd och överordnad (Poon et al., 2006; Schoorman 

et al., 2007).  Men det betyder inte att om ett förtroende en gång har skapats så bibehålls det 

för alltid. Tillit är en social process som innebär att individer ständigt omprövar sina 

uppfattningar om andra för att ta reda på om personen i fråga förtjänar ytterligare förtroende 

(McEvily et al., 2003). Men det finns även sätt för organisationen som helhet att öka tilliten i 

verksamheten. I första hand är det viktigt att vara noggrann vid rekrytering av chefspositioner, 

där personlighetstest berörande Ability, Benevolence och Integrity bör vara en del av 

processen (Poon et al., 2006). Rekrytering av rätt person till dessa positioner är särskilt viktigt 

eftersom de ska representera hela företaget. De kan för de anställda bli en synonym för vad 

organisationen står för (Colquitt, Scott, LePine, 2007). Därefter är det ledningens uppgift att 

stödja cheferna i deras bemötande av de anställda, och bistå med kompetensutveckling även 

inom dessa områden (Poon et al., 2006). 

     Frågeställning nummer tre lyder ”Påverkar anställningstiden relationen mellan 

Benevolence och engagemang för organisationen?”. Vår undersökning visade att 

anställningstiden i detta fall inte påverkade förhållandet emellan dem, trots att tidigare 

forskning (Schoorman et al., 2007) visat att Benevolence tar längre tid att utveckla i en 

relation. Vi tror att anledningen till att vårt resultat blev annorlunda kan bero på att tilliten för 

organisationen generellt var hög, oavsett anställningstid. Som nyanställd i en organisation 

med hög tillit är det lätt att redan från början delvis påverkas av arbetsklimatet. Detta leder till 

att tilliten till företaget upplevs positiv redan tidigt i anställningen. Samma sak tror vi gäller i 

motsatta situationer. På en arbetsplats med låg tillit påverkas den nyanställde redan från 

början av tidigare anställdas förtroende för ledningen. Vidare tror vi att utvecklandet av den 

Benevolence som Schoorman et al. (2007) nämner kan vara mer aktuell i närmare relationer, 

där man riskerar att bli sårad på ett mer personligt plan om förtroendet bryts.  

          Både McEvily et al. (2003) och Mayer et al. (1995) funderar i sin studie på hur det 

ökade behovet av tillit i organisationer i framtiden kan påverka organisationsstrukturen. Det 
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finns studier (Mayer et al., 1995) som visat att företag kan fortsätta att ta den ”enklare” vägen, 

genom att ersätta tillit med kontrollsystem. Detta har visat sig vara ett mindre bra alternativ i 

längden, eftersom det ömsesidiga förtroendet minskar. Vi upplever att dagens samhälle är och 

blir allt mer mångkulturellt, där människor med olika religiösa, kulturella, sexuella och 

sociala bakgrunder samlas på en och samma arbetsplats. Vi tror att detta ställer större krav på 

organisationen att skapa ett klimat där tillit är en naturlig och given del av arbetet, eftersom 

det enligt Mayer et al. (1995) är lättare att tillit uppstår mellan parter med liknande 

värderingar och bakgrund. Detta gäller mellan kollegor såväl som mellan anställd och chef.  

På sådana arbetsplatser är Benevolence en viktig egenskap hos den överordnade för att de 

anställda ska känna sig trygga och villiga att samarbeta med varandra (Yang & Mossholder, 

2010). Tillit ökar produktiviteten i ett företag (Golesorkhi, 2006). Men en annan anledning till 

att satsa på att öka tilliten är att dagens arbete ofta innefattar självgående arbetslag och arbete 

hemifrån, där tilliten till de anställda är nödvändig eftersom det är svårt att kontrollera denna 

typ av arbete. En organisation som är uppbyggd på tillit behöver inte samma kontrollsystem 

och fasta rutiner för att säkerställa att anställda sköter sitt jobb, företaget blir produktivt ändå 

(McEvily et al., 2003). Anställda förväntas här ta sitt eget ansvar gentemot organisationen 

eftersom det på en sådan arbetsplats ofta finns en välvilja gentemot företaget. Friheten i 

arbetet ökar motivationen att ge någonting tillbaka till företaget exempelvis i form av 

arbetsresultat och engagemang (Poon et al., 2006).  

     En annan fördel med hög tillit på arbetsplatsen är att de anställda känner sig trygga med 

sina medarbetare (Song & Kim, 2009). När det finns en trygghet mellan kollegor vågar man 

dela information och kunskap med andra, utan att behöva oroa sig över att den ska missbrukas 

eller spridas till obehöriga (Altuntas & Baykal, 2010; McEvily et al., 2003). I en organisation 

med tillitsfulla relationer behövs det inte heller funderas över huruvida informationen som 

sprids är trovärdig. På så sätt sparas arbetskraft och tid eftersom källan till informationen inte 

behöver bekräftas. Detta leder till en lärande och utvecklande organisation. Tillit kan fungera 

som en självuppfyllande profetia; om den ena parten visar tillit till den andra minskar risken 

att förtroendet bryts (McEvily et al., 2003).  

     Organisationer har inte obegränsade tillgångar, därför gäller det att kunna göra rätt 

satsningar för att resultatet ska bli så framgångsrikt som möjligt. Vår studie visar att 

tillitsdelen Ability bör prioriteras för att engagemanget för organisationen ska öka och därmed 

ge bättre resultat för företaget. Men med bakgrund i tidigare studier (Song & Kim, 2009; 

Yang & Mossholder, 2010) bör arbetet för att öka tillit som helhet ligga högt på 

organisationers prioriteringslista.  
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Begränsningar 

Det finns forskning som visar att personlighet och tidigare erfarenheter påverkar individers 

tillit till andra människor (Mayer et al., 1995). Vi har valt att inte undersöka dessa faktorer hos 

våra deltagare på grund av komplexiteten i detta. I en enkätundersökning finns inte det 

utrymme eller de resurser som vi tycker skulle behövas för att få en rättvis bedömning av 

varje deltagares upplevelser och personlighet. I de professionella relationer vi undersökt tror 

vi inte att tidigare erfarenheter eller personlighet spelar lika stor roll som det hade gjort om vi 

hade undersökt exempelvis tillit i parrelationer eller nära vänskap.  

     En annan begränsning i vår studie var bristen på kontroll vid datainsamlingen. Eftersom vi 

själva inte kunde närvara och kontrollera proceduren finns det risk att det kan ha gått till på ett 

sådant sätt att deltagarna inte har känt sig anonyma. Detta kan i sin tur ha påverkat 

uppriktigheten i ifyllandet av enkäterna, eftersom påståendena i denna kan upplevas känsliga. 

Denna risk minskades dock på grund av att vår kontaktperson var medveten om vikten av 

anonymitet vid proceduren och hade kunskap om hur enkätundersökningar går till. 

  

Nya frågor 

För att få en större förståelse för hur tillit interagerar med engagemanget för organisationer 

skulle en framtida studie kunna involvera fler variabler och kringliggande faktorer som kan 

tänkas påverka relationen dem emellan. En liknande studie skulle kunna behandla kulturella 

faktorer. Är det exempelvis någon skillnad mellan svenskarnas tillit och engagemang för 

organisationen jämfört med grekers?  

     Ytterligare en fråga som har dykt upp under processen är om tilliten till ledningen ser 

annorlunda ut på mindre företag? En jämförelsestudie mellan ett mindre och ett större företag 

skulle kanske ge intresseväckande resultat. På ett mindre företag har man förmodligen en 

närmare kontakt mellan anställda och ledningen, vilket också ger en större inblick i 

ledningens arbete och förmodligen mer nyanserat resultat på de olika tillitsskalorna. På 

samma sätt skulle en jämförelsestudie med en kommunal omsorgsverksamhet kunna vara 

relevant. Vilka eventuella skillnader och likheter finns? Kan det vara mer motiverande att 

arbeta på ett privatägt företag? Där har kanske den anställdes prestationer ett mer tydligt 

samband med företagets framgång och detta kan leda till ett högre engagemang.  
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