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Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla våra respondenter som tog sig tid att svara på vår 

enkätundersökning. Utan er hade denna studie inte varit möjlig. 

 

Vi vill även tacka våra tre handledare, Pär Vilhelmsson, Maria Fregidou Malama och Ernst 

Hollander för ert stöd och återkoppling kring arbetet. Till sist vill vi tacka våra studiekollegor som 

bidragit med idéer, konstruktiv kritik och engagemang under arbetets gång. 



 

 

 

ABSTRACT 

Titel: Tillit och tid- En kvantitativ studie om en medarbetares tillit till sin ledare. 

 

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi  

 

Författare: Emelie Ljungdahl och Noomi Rabinowicz 

 

Handledare: Pär Vilhelmsson, Maria Fregidou Malama och Ernst Hollander 

 

Datum: 2014-05-26  

 

Bakgrund: Tillit har bevisats ha en stark koppling till effektivitet, prestanda och engagemang. 

Det krävs därför många aspekter av ledarskap för att skapa tillit, det kan vara relationsinriktat 

eller avtalsinriktat samt att denna måste underhållas över tid. Vikten i denna uppsats blir därför 

att analysera tillit inom fastighetsmäklarbranschen och hur den förändras genom tid 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att analysera hur fastighetsmäklares tillit till ledaren förändras 

över tid när den utsätts för relation- eller avtalsbaserat ledarskap samt vilket av avtals- eller 

relationsbaserat ledarskap som mest gynnar tillit, eller om dessa samvarierar. 

 

Metod: Vi har använt oss av en kvantitativ metod i vår studie genom att använda oss av enkäter i 

ett strukturerat intervjuschema. Vårt insamlade empiriska material analyserades i medelvärdes-, 

regressions-, ANOVA och korrelationsanalys. Detta resulterade i huruvida tilliten inom 

branschen var relations- eller avtalsinriktad och hur tilliten förändrats över tid.  

 

Resultat & slutsats: Studien slog fast att tid har en marginell påverka på tillit. Tilliten sjunker som 

mest efter 4-6 års anställning för att sedan succesivt öka. De viktigaste variablerna inom tillit 

spårades till avtal men relation exkluderades inte helt. Detta ledde till en teoretisk rekommendation 

av en ledarstil inom fastighetsmäklarbranschen. 

 

Nyckelord: ledarskap, tillit, relation, avtal, tranformellt, transaktionellt,  

 

 



 

 

ABSTRACT  

Title: Trust and time- A quantitative study regarding an employee’s trust for their leader. 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Emelie Ljungdahl and Noomi Rabinowicz 

 

Supervisor: Pär Vilhelmsson, Maria Fregidou Malama and Ernst Hollander 

 

Date: 2014-05-26 

 

Aim:  Trust has proven to have a strong connection to efficiency, performance and 

commitment. Therefore it is required many aspects of leadership to create trust, there can be 

relationship-oriented or agreement focused and this must be maintained over time. The 

importance of this study is therefore to analyze the trust in the real estate brokerage industry 

and how it changes trough time.  

 

Purpose: The purpose of this study is to analyze how real estate agents trust in their leader 

changes over time when exposed to relationship or agreement-based leadership. The purpose is 

also to analyze if the agreement- or relationship-based leadership that most benefit trust, or if 

these correlates. 

 

Method: We used a quantitative method in our study by making use of questionnaires in a 

structured interview schedule. Our collected empirical material was analyzed in averaging-, 

regression- , ANOVA- and correlations analysis. This resulted in weather trust in the industry 

was relational or agreement oriented. We also got an insight how trust changed over time.  

 

Result & Conclusions: The study concluded that the time has a marginal influence on trust. 

Trust decreases after 4-6 years of employment and then progressively grows. The most 

important variables within trust could be traced to agreement but the test did not exclude 

relation. This lead to a theoretical recommendation of a leadership style within the real estate 

brokerage industry. 

 

Key words: leadership, trust, relational, agreement, transformal, transactional  
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1. Inledning 

 I detta kapitel är vårt mål att redogöra syftet för denna uppsats. Vi kommer här att 

presentera bakgrund till varför vi valt detta ämne, vår  problemformulering och vårt 

syfte. Vi har även gjort en avgränsning för vad vi inte kommer att fördjupa oss i inom 

området.  

 

1.1 Bakgrund 

 “The best way to find out if you can trust somebody is to trust them” - Ernest 

Hemingway (1899-1961) 

 

Mayer, Davis, & Schoorman (1995) definierar tillit som en parts vilja att vara sårbar för 

en annan parts handlingar. Detta baseras på en förväntan att den andra parten kommer 

utöva en speciell handling som är av vikt för den första parten, oavsett möjlighet att 

övervaka eller kontrollera den andre parten. Tillit är något som måste finnas inom 

ledarskap, för att en medarbetare ska vara villig att följa sin ledare och utföra sina 

tilldelade arbetsuppgifter enligt Gibson, Ivancevich & Donnelly (2000). En anställd 

måste därför kunna känna tillit till den som styr företaget och som också styr över en 

själv. Tilliten kommer också ha indirekt verkan på verksamheten som helhet. Wang & 

Clegg (2002) visade att graden av tillit påverkar personalåtgärder i beslutsfattandet. 

Aboyassin (2008) visade i sin tur att förtroende minskar driftskostnader, förbättrar 

relationer mellan chefer och anställda, samt förenklar organisatoriska relationer. Detta 

innebär att ledarskapet måste vara tillitsskapande och korrekt anpassat på såväl de 

anställda som situationen och företaget. Att ledarskapet är situationsbaserat anger Paul 

Hersey (grundare och CEO för Center for Leadership Studies) i en intervju med 

Shermerhorn (1997). Därmed blir kontexten som tilliten verkar inom avgörande för dess 

styrka. 

 

Det krävs många aspekter av ledarskap för att tillit ska uppstå. Till exempel ser forskare 

som Steffens, Haslam, & Reicher (2014) på det personliga och sociala bandet som en 

grupp och en individ har till sin ledare. Deras studie menar att underliggande sociala 

identifikationsprocesser kan utgöra en ram för vilken medarbetare upplever kraftfulla 

personliga relationer som binder dem till en ledare. Van Knippenberg & Hogg (2003) 

instämmer i denna personliga process genom sin studie där de menar att ledaren bara 

kan uppnå effektivitet i organisationen genom att också se sig själv som en del av 
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gruppen och knyta personliga band och utbyten med medlemmarna. För att detta utbyte 

ska bli jämlikt måste det finnas tillit. I motsats till dessa forskare föreslår Shapiro (2005) 

att utbytet ska bestå av ekonomisk ersättning mot prestationer, så kallat agency theory. 

 

Fastighetsmäklarbranschen kräver liksom andra branscher också ledarskap. 

Fastighetsmäklare är ett komplex profession som kräver kunskaper och färdigheter 

inom många olika områden enligt Jingryd & Segergren (2012), trots att det är en 

bransch som är känd för ”empowerment” och självstyrning är det viktigt att det finns 

någon form av ledarskap som kan skapa trygghet i arbetssituationen. Om bra ledarskap 

medför stark organisationskultur, effektivitet, motivation, trygghet med mera bör dåligt 

ledarskap medföra negativa konsekvenser för företaget, så som dålig motivation, 

negativa resultat och eventuellt hög personalomsättning. Det sistnämnda är något som 

existerar inom fastighetsmäklarbranschen.  

 

Lars Kilander gör uttalanden i Dagens industri om situationen för nya 

fastighetsmäklare. Han beskriver situationen och klimatet som tufft, stressigt och att 

ledare inom branschen måste ta hand om nyutbildade. ”Arbetsgivarna ett stort ansvar 

att ta hand om den yngre generationen som är nyutbildad, hungrig och gärna tar på sig 

mycket arbete. Det är viktigt att de får möjlighet att utvecklas och ytterligare öka sin 

kompetens och erfarenhet, men då måste de få stöd från arbetsgivare och från de som 

arbetat länge i branschen.”( Dagens Industri 2008-05-16) 

 

I ett dokument från FMI (fastighetsmäklarinspektionen) ser vi att antalet 

nyregistreringar av utbildade fastighetsmäklare ökade fram till 2011. År 2012 har det 

skett en minskning med antalet registreringar i Sverige. En mätning från 2014-02-28 

visar att 219 fastighetsmäklare har avregistrerat sig på mindre än tre år och med detta 

räknas även antalet registreringar av nytillkomna fastighetsmäklare. För övrigt anger 

FMI att det är en negativ trend att många nyutbildade fastighetsmäklare avregistrerar sig 

inom de första tre åren. 
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 Tabell 1. 1: Antalet registrerade fastighetsmäklare 2010-2014-02-28 (Utdrag från FMI) 

 

Det kan finnas en rad olika påverkningsfaktorer till avregistreringar inom yrket, 

provisionslön, motivation och arbetstider. Ledarskapet går därför inte att exkludera som 

en påverkande faktor. Detta kan delvis påvisas genom Lars Kilanders uttalanden i 

Dagens Industri. Vi resonerar till exempel att som nyanställd fastighetsmäklare krävs 

chefens stöd och engagemang för att få en bra start på karriären. Visas inte sådant stöd 

kan tilliten till ledarskapet vackla eller brista och kan så småningom resultera i 

avregistrering. Då branschen är marknadsberoende och har hög konkurrens blir tilliten 

också utsatt för olika kontexter. År 2013 drabbades till exempel 

fastighetsmäklarbranschen av en stor händelse, Fastighetsbyråns uppköp av Svensk 

fastighetsförmedling. Detta borde innebära stor osäkerhet bland anställda 

fastighetsmäklare och att ledarskapet ifrågasätts. Vi anser att även detta kan komma att 

påverka antalet avregistreringar inom branschen inom det närmaste åren. Det är därför 

av vikt att de befintliga ledarna inom branschen skapar tillit och trygghet hos sina 

anställda för att förhindra avregistreringar och omplaceringar. 

 

Detta har gett oss intresset att studera tilliten inom ledarskapet mellan ledare och 

medarbetare inom fastighetsmäklarbranschen. 

 

1.2 Problematisering 

Ledarskap inom företagsvärlden är ett ämnesområde som faller under ämnet 

företagsekonomi i den akademiska världen. Inom företagsekonomi finns det en mängd 

olika riktlinjer så som redovisning, marknadsföring samt ledarskap och organisation. 

Ledarskap inom företagsekonomin existerar över hela världen, det varierar till form och 

karaktär inom många olika marknader och kulturer. Vi människor kommer alltid att 

vara i behov av någon form av ledarskap oavsett i vilken kategori vi verkar inom (idrott, 

politik, företagande) likväl som det är en högst avgörande faktor för ett företags verkan 

och framgång menar Dirks & Ferrin (2002). 

 

År 2010 2011 2012 2013 2014-02-28 

Registrerade 

fastighetsmäklare 

6667 6772 6724 6690 6553 
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Ledarskap kräver olika egenskaper för att det ska vara framgångsrikt. Alkahtani, Abu-

Jarad, Sulaiman & Nikbin (2011) forskade om ledarskap och ledarstilar hos malaysiska 

organisationer. De utgick från att olika ledarstilar påverkar olika aspekter av 

organisationen och dess anställda. Således bör tilliten inte vara något undantag. 

Författarna påpekade också att olika stilar används i olika situationer och har använts 

under olika perioder i tiden, det vill säga de blir mer eller mindre populära att använda 

sig av.  Joseph & Winston (2005) instämmer i detta då de anser att ledare skapar och 

upprätthåller tillit genom ledarens beteende, det vill säga indirekt deras ledarstil. Tillit är 

på grund av detta ett efterforskat område och ofta i samband med hur den påverkas vid 

nedskärningar, kriser eller i relationer mellan organisationer, något som  Mishra (1999) 

har forskat om. Det finns många områden där tillit väljs att verka, inte minst att det är en 

grundsten för gott ledarskap. 

 

Vid forskandet av tillit bör det bestämmas vilken form av tillit som ska studeras enligt 

Krot & Lewicka (2012), som har försökt att dela upp och kategorisera tilliten. De tar 

upp olika synvinklar av tillit i sin artikel där de har delat upp relationerna i horisontella 

och vertikala grupper. I den horisontella gruppen behandlas tilliten mellan 

arbetskollegorna, medan den vertikala gruppen i sin tur består av två undergrupper. Den 

vertikala tilliten tar Krot & Lewicka (2012) upp som mer komplex eftersom att de 

anställda kan känna sig i underläge då chefer har mer makt och inflytande som därmed 

kan skapa stora konsekvenser för den anställde. Även ledare kan befinna sig i underläge 

när ledaren måste lita på att den anställde verkligen gör sitt jobb. När ledaren litar mer 

på sina anställda vågar de ta större risker och engagemanget och produktiviteten ökar 

samt att ”empowerment” kan uppstå. Tillit i sig anses skapas av olika variabler som 

bland annat Tzafrir & Dolan (2004) tar upp. Några av dessa variabler är lojalitet, 

struktur, kommunikation, beslutsförmåga och respekt. Vi ser därmed en koppling 

mellan olika variabler och rekommenderat beteende hos ledaren inom olika 

ledarskapsstilar och teorier.  

 

Lojalitet och kommunikation kan kopplas till teorier om social exchange och leader-

member exchange (LMX). LMX bygger i sig mycket på ett relationsinriktat ledarskap, 

enligt Brower, Schoorman & Tan (2000). Social Exchange theory kan jämföras med 

leader-member exchange då även den fokuserar på en social utbytesprocess. Dirks & 

Ferrin (2002) beskriver detta som en ledarskapsinriktning där man ser på relationen till 
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sin ledare bortom ekonomisk ersättning för sina prestationer, utan baserar detta 

förhållande på tillit, välvilja och uppfattningen av ömsesidiga åtaganden. Utbytet 

betecknas av en hög kvalitet i förhållandet, och frågor som omtänksamhet och hänsyn i 

relationen är central. Det är på detta sätt man tycker att långvarig tillit kommer att 

uppstå. 

 

Det är inte bara en personlig relation till ledaren som kan generera tillit. En strukturerad 

miljö med rutiner, normer och värderingar som både organisationen och ledaren står för 

kan också skapa trygghet och tillit. I denna miljö är det avtalet mellan parterna som är 

av störst betydelse vilket kallas för agency-theory. Whitener, Korsgaard & Werner 

(1998) är några forskare som menar att denna ledarstil både kan hjälpa ledaren att få 

tillit och respekt från organisationen men att ledarstilen samtidigt hämmar ledaren att 

utveckla tillit byggt på en personlig relation. Lite förenklat kan ledarskapet tolkas som 

relationsinriktat eller avtal/uppgiftsorienterat. Philipson & Philipson (2013) styrker detta 

i sin artikel. I artikeln tar de upp att rollen som tillit och rykte har som en förutsättning 

för förtroende och visar även dessa är beroende av miljö och kontext. Genom detta 

demonstrerar författarna också att det finns validering för perspektiv som ekonomisk 

värde och relationshantering inom tillit. Utifrån detta kan det sedan uppkomma olika 

stilar på vardera sidan för hur ledarskapet bäst lämpar sig. 

 

Två stilar som uppkommer är till exempel transformellt och transaktionellt ledarskap. 

Av alla typer av ledarskap som existerar, varför då just dessa? MacKenzie, Podsakoff & 

Rich (2001) fann att transformellt ledarskap påverkar säljare att utföra sitt arbete utöver 

förväntan bättre än transaktionellt, men också att transformella ledares beteenden 

faktiskt har starkare direkta och indirekta relationer med försäljningsutveckling och 

organisations medborgarskap än transaktionella ledarbeteenden. Fastighetsmäklare i sin 

tur är ett säljyrke, enligt MacKenzie et al. (2001) fungerar således det transformella 

ledarskapet även bättre på denna arbetskategori. Frågan blir huruvida detta också gäller 

tillit inom säljande organisationer, i vårt fall fastighetsmäklarbranschen. 

 

När Bower et al. (2000) skrev sin artikel, tog de upp att förtroende var ganska nytt inom 

företagsmiljöer inom den empiriska studien. De ansåg att det fanns ett gap i forskningen 

och att de skulle vilja ha mer modeller och även forskning hur tillit har utvecklats. Detta 

gap anser vi är en öppning för oss i vårt examensarbete att gå djupare in i teorier och 
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modeller om tillit och se hur det har forskats under åren och även få utföra vår egen 

undersökning. Efter vår litteraturgranskning kan vi se att detta gap består dels av 

koppling mellan tillit och tid, det vill säga hur tillit förändras över tid och vilket 

ledarskap som påverkar den positivt. Dirks & Ferrin (2002) antyder till exempel att det 

krävs långtidsstudier kring hur tilliten förändras för att kunna spåra och påverka 

förändringsfaktorer kring tillit. Krot & Lewicka (2012) tar även de upp att 

arbetsrelationen mognar med tiden och tilliten till parterna ändras. Vårt sista argument 

för tidsaspekten får vi från Tzafir & Dolan (2004) som reflekterar över tillit som en 

positiv förväntan som är baserad på besvarad historisk interaktion mellan parterna.  Om 

de anställda är pålitliga och förutsägbara över tid och genom situationer, kan chefer 

bättre förutsäga deras framtida beteende, eftersom det kommer att vara baserad på den 

ömsesidigt historiska interaktionen. Även chefer blir därför villiga att ta risker i sitt 

arbete eller i sina relationer med sina anställda. Denna tidsaspekt bör därför studeras 

med koppling till olika ledarstilar, vilket är något vi hoppas kunna bidra med inom 

ledarskapsforskningen. 

 

För att kunna studera detta kopplar vi tillbaka till det presenterade fenomenet i 

bakgrunden, avregistreringar inom fastighetsmäklarbranschen. Avregistreringar kan 

spekuleras ske av olika orsaker, varav en kan vara ledarskapet, vilket i sin tur inkluderar 

tillit till ledaren. Det har redan konstaterats av tidigare forskning att tillit har en 

koppling till prestanda, effektivitet och engagemang i organisationen. Således skulle 

dålig tillit till ledaren inom fastighetsmäklarbranschen kunna vara en orsak till 

avregistreringar. Vidare beskriver fenomenet att det inom fastighetsmäklarbranschen 

sker ett högt antal avregistreringar under de första åren av yrkesutövandet. Det 

teoretiska gapet mellan tid och tillit blir därför möjlig att anpassa på denna bransch. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera hur medarbetarens tillit till ledaren förändras 

över tid när de utsätts för relation- eller avtalsbaserat ledarskap samt vilket av relation- 

eller avtalsbaserat ledarskap som mest gynnar tillit, eller om dessa samvarierar. 

 

1.4 Avgränsning 

Till att börja med kommer vi inte att gå in på djupet i teorier om den horisontella 

tilliten, det vill säga tilliten mellan arbetskollegor, dock kommer horisontell tillit mellan 
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medarbetare och organisationen att diskuteras, då organisationen präglas av ledarens 

mål och beslut. Tillit till organisationen har därför indirekt koppling till ledaren. Detta 

innebär att vi inte heller kommer att studera olika slag av tillit inom det horisontella 

perspektivet eller tillit till varor med mera. Vidare, då tillit är ett väldigt brett begrepp 

och innefattar många påverkansvariabler kommer vi inte att lägga tid på samtliga av 

dessa, endast utvalda med bas från tidigare forskning.  

 

Vi har valt att använda fastighetsmäklarbranschen som undersökningsgrupp och 

fastighetsmäklare som respondenter i vår empiriska undersökning. Det betyder att 

ledare och enskilda företagare inte utgör respondenter i studien. Företagens individuella 

omsättning med mera är inte relevant i denna studie och kommer inte att tas i beaktning. 

Slutligen vill vi klargöra att begreppen ledare och chef syftar till samma person och 

används synonymt för varandra, likväl som medarbetare och anställd. 

 

1.5 Uppsatsens bidrag 

Genom vårt syfte hoppas vi bidra till den vetenskapliga forskningsfronten inom 

ledarskap samt ge branschen insyn i sambandet mellan tillit, ledarskap och tid. Vårt 

bidrag kommer att både utvidga forskning om tillit inom ledarskapsteori samt att ge 

branschen en inblick för vilka områden som kan förbättras inom tillit. Vi kommer också 

baserat på vårt resultat att ge en teoretisk rekommendation om ledarstil till branschen. 

Detta för att bibehålla och öka förtroende hos de anställda och förhoppningsvis 

förhindra uppsägningar kopplade till tilliten för ledaren. 
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2. Teori 

I detta kapitel presenterar vi den tidigare forskning som ligger till grund för vår studie 

om tillit. Efter teorin redovisas en kort kvalitetsgranskning, med syftet att utvärdera det 

teoretiska materialet och skapa validitet i denna studie. Kvalitetsgranskningen visas 

genom en State-of-the-art modell. Teorikapitlet avslutas med, en egenskapad modell 

samt forskningsfrågor som hjälper vår empiriska undersökning. 

 

2.1 Tillit 

Morgan & Zeffane (2003) anser att tillit är undervärderat inom forskning av ledarskap. 

De anser att det finns ett samband mellan förändringar, de anställdas involvering och 

dess påverkan på de anställdas tillit inom ledningen. Med detta  menas att tilliten är skör 

och kräver ständigt underhåll under organisatoriska förändringar men också att ökad 

tillit samtidigt kan vara en nyckel till effektivisering av de anställda och högre prestanda 

på arbetsplatsen. 

 

Mayer et al.. (1995) definierar tillit som en parts vilja att vara sårbar för en annan parts 

handlingar. Det ska också finnas förväntningar på att den andra parten kommer utöva en 

speciell handling som är av vikt för den första parten. Andra framstående definitioner 

tolkar tillit som en mer allmän attityd eller ett förväntade om andra människor och de 

sociala system där det existerar. Exempelvis karaktäriseras tillit av Kramer (1999) som 

en uppsättning socialt lärda och socialt bekräftade förväntningar som människor har på 

varandra. Dessa förväntningar föds ur de organisationer och institutioner där människor 

verkar samt att de präglas av de naturliga, moraliska, sociala ordningar som värdesätter 

människors liv.  

 

Både Mayer et al.. (1995) och Kramer (1999), stödjer Rousseau, Sitkin, Burt & 

Camerers (1998) teori som menar att tillit är ett psykologiskt tillstånd om en vilja att 

vara sårbar, men de lägger också vikt vid att det endast sker under ett 

beroendeförhållande som involverar risk. Dirks & Ferrin (2002) tar också fasta på detta 

och menar att det finns olika sätt att se på tillit och förtroende, men vad de flesta 

forskare som studerar tillit har gemensamt är just att det främst är ett psykologiskt 

tillstånd.  
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Eftersom att det kan konstateras att tillit är ett psykologiskt tillstånd bör det rimligen 

påverkas av den kontext den befinner sig i. Enligt Philipson& Philipson (2013) måste 

rätt förutsättningar finnas för att tillit ska uppstå. Miljön och klimatet måste skapa en 

risk för att en individ eller grupp inte ska klara sig på egen hand. Affärsuppgörelsens 

kontext har därmed en stor roll. Detta stämmer dessutom överens med Kramers (1999) 

uttalanden om att sociala kontexter och konstruktioner vi människor konstruerar har 

betydelse för tilliten. Förutom risk är det också en fråga om värde. Värdeskillnaden 

måste vara tillräckligt stor för att båda parterna ska finna samarbetet givande. 

 

Transaktionen i denna värdeteori är baserad på en asymmetrisk värdering av produktens 

värde. Värdet på produkten/tjänsten är högre för köparen än för säljaren och värdet av 

kostnaden för att behålla produkten/tjänsten är högre för säljaren. Är detta fallet 

kommer en transaktion att äga rum. För att ett fortsatt samarbete ska kunna utvecklas 

måste det dessutom finnas ett mervärde i transaktionen. Detta mervärde kan komma 

genom relation. Huvudsaken är att det uppstår en win-win situation för båda parterna, 

det är också då större vinster kan erhållas. Philipson & Philipson (2013) menar att det 

ofta finns tvingande faktorer för att avtalsparter inte ska lura eller utnyttja varandra 

(lagsystem) men den viktigaste faktorn är ändå affärssammanhanget i sig. När det inte 

finns fullständig information i förhållandet måste tillit finnas eftersom sammanhanget 

fortfarande tvingar parterna i en affärsöverenskommelse.  

 

Philipson & Philipsons (2013) artikel återspeglar visserligen ett affärsförhållande 

mellan kund och företag eller mellan endast företag. Argumentet om kontext är dock 

anpassningsbart även på ett arbetsförhållande mellan ledare och medarbetare. 

Branschens kontext kommer enligt författarna att påverka hur tilliten ter sig. 

 

2.2 Dimensioner av tillit 

 Vertikal och horisontell tillit 

I problematiseringen av denna uppsats nämndes Krot & Lewickas (2012) begrepp om 

vertikal och horisontell tillit. Dessa två dimensioner är främst knutna till vilken typ av 

relation de behandlar. Horisontellt tillit behandlar förhållandet mellan medarbetare 

medan vertikal tillit behandlar förhållandet mellan ledare och medarbetare eller det 

institutionella (mellan medarbetare och organisationen som helhet). Det sistnämnda kan 
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mer ingående beskrivas som den tillit de anställda har i organisationsförfaranden, 

teknik, ledarskap, mål, visioner, kompetens och rättvisa. Författarna hävdar att vertikal 

tillit i allmänhet är mer komplex än horisontell tillit. Grunden för detta antagande är 

maktfördelningen i det vertikala förhållandet.  

 

 Kognitiv och affektiv tillit 

Medan Krot & Lewicka (2012) fokuserar på vilka parter tilliten behandlar och definierar 

tilliten efter dessa parter, behandlar McAllister (1995) två former av tillit utifrån tillitens 

egenskaper. De har en hypotes att tillit bland ledare i organisationer påverkas av den 

kognitiva tilliten och affektiva tilliten. Den kognitiva tilliten förklarar Lewis & Wiegert 

(1985), kommer från tankesättet att vi väljer vem vi respekterar med vilken tillit och 

under vilka omständigheter. Valet baseras på vad vi väljer som goda skäl som utgör 

bevis på tilliten. Vikten av total kunskap och okunskap blir ett bevis på tillit. Om en 

ledare är allvetande, blir det svårt för tillit att utvecklas och det är inte nödvändigt för 

tillit att existera. Vetenskap om den totala kunskapen hos en person eliminerar 

möjligheten till tilltro. Samtidigt har tillit svårt att utvecklas om ledaren inte har någon 

kunnighet och kompetens alls. 

 

Inom den kognitiva tilliten skriver Doney, Cannon & Mullen (1998) att det finns en 

kognitiv process inom tillitsskapande. Denna kognitiva ”tillitsbyggnadsprocess” består i 

sin tur av fem processer som författarna presenterar som calculative, prediction, 

intentionality, capability och transference. 

- Calculative process grundas på en uträknad process där den ena parten räknar ut 

kostnader och belöningar för den andra parten genom att utnyttja eller samarbeta 

i en relation. Frågan blir huruvida det finns ekonomisk vinning i tilliten.  

Denna ekonomiska kalkyl är baserad på en förutsättning av behov. Det görs 

därmed en kalkyl för att se att det verkligen finns ett behov. 

- Prediction process grundas på ett förutsatt behov och en parts möjlighet att 

kunna förutsäga en annan parts behov. En tillitsuppbyggnad genom en 

”prediction process” behöver information om målets tidigare erfarenheter.  

- Intentionality process innebär förbindelsen mellan intentioner eller motiv och 

tillit. Genom denna process försöker en part tolka en annan parts ord och 

beteende, för att bestämma intentionerna i utbytet. När tillit upprättas genom 
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”intentionality process” måste en part bestämma om en annan parts intentioner 

är av godhet (välvilja). 

- Capability process baseras på en parts tillit till en annans möjlighet att möta 

förpliktelser mot partens förväntningar. Tillit formas genom att leverera löften. 

- Transference process beskriver Donney et al. (1998) som utvecklandet av tillit 

genom en transfereringsprocess. Tillit överförs från en känd enhet till en okänd. 

Genom länken mellan den okända och kända enheten kan tillit upprättas.  

 

McAllisters (1995) andra dimension är affektiv tillit. För att tillit ska existera i 

relationer menar McAllister (1995) att det ska finnas pålitlighet och tillförlitlighet i 

relationen. Grunden för att den affektiva tilliten ska existera, innebär känslomässiga 

band mellan individer. De känslomässiga band som binder individer samman ligger till 

grund för det känslomässiga förtroendet. Sammanfattningsvis är kognitiv tillit bunden 

till rationell bevisning och kompetens, medan den affektiva är känslomässig och 

personlig.  

 

2.3 Tillit, misstro och risker 

Vid diskussion om tillit blir det relevant att diskutera vad avsaknaden av denna innebär. 

Philipsson & Philipsson (2013) menar att tillit inte är ett förutsättningskrav som de 

flesta teorier hävdar utan snarare skapas som ett resultat av att misstro, mer exakt att 

inte ha en anledning till misstro. Medför bristen på tillit då automatiskt misstro till 

ledningen? McEvily et al. (2003) anser att tillit är ett koncept av förväntningar, till 

exempel viljan att vara sårbar som avspeglar vilja eller avsiktlighet, och de håller även 

med Brower et al. (2000) att tillit också kan innebära att vara risktagande. Lewicki, 

McAllister & Bies (1998) menar att den traditionella synen på tillit och misstro har varit 

att tillit och misstro är ömsesidigt exklusiva och motsatta förhållanden, de ser tillit som 

"positivt" och misstro som "negativt", och de har gett det sociala sammanhanget av 

förtroenderelationer begränsad uppmärksamhet. Vad Lewicki et al. (1998) menar är att 

tilliten är för komplex för att begreppen ska vara två raka motsatser till varandra. 

Huvudpunkten i deras forskning är att även om tilliten är låg behöver det inte resultera i 

hög misstro, lika som hög tilltro inte behöver relatera till låg misstro. Det är istället två 

separata och distinkta konstruktioner. Demonstrativt kan en medarbetare ha tillit till sin 

ledare genom dennes kompetens men kanske inte genom lojalitet. 
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Dessa antaganden byggs på Luhmanns (1968) teorier som hävdar att både tillit och 

misstro fungerar för att hjälpa rationella aktörer att hantera sociala osäkerheter och 

komplexitet. Tillit minskar social komplexitet och osäkerhet genom att tillåta att ett 

specifikt oönskat beteende avlägsnas från acceptans och genom att bevilja att ett 

önskvärt beteende ses som en säkerhet. På liknande sätt fungerar misstro för att minska 

komplexiteten genom att låta oönskade beteenden ses som troliga. Luhmann (1968) 

hänvisar till denna misstro som en positiv förväntan på skadevållande handling. Med 

hjälp av misstro förenklas den sociala världen och en individ kan vidta skyddande 

åtgärder utifrån dessa förväntningar.  

 

Några som håller fast vid synen om att tillit och misstro skulle vara motsatsparter är, 

Mayer, Davies & Schoorman (2007). I sin forskning utgår de från att tillit och misstro är 

de ”motsatta ändarna av samma rep”. De utgår då från definitioner om att misstro är 

"bristen eller frånvaron av tillit" och "att ha något förtroende för”. Luhmanns (1968) 

påståenden blir med detta perspektiv ett mer komplext resonemang och kan tolkas som 

att misstro är en skyddande process. Mayer et al. (2007) relaterar sedan denna brist på 

tillit (misstro) till förmågan att ta risker. Mayer et al. (2007) menar att tillit innebär 

viljan att ta risker. Med andra ord är måttet av tillit en indikation på hur mycket risk 

som villigt tas. Författarna anser att när företaget kommer till en nivå då risken är större 

än tilliten, kan ett styrsystem som hanterar risker i relationer sänka risken som upplevs.  

 

2.4 Tillit och dess koppling till ledarskap 

Att tillit anses vara ett psykologiskt tillstånd kopplar tillit direkt till personen, det 

existerar inte om det inte finns någon typ av relation mellan två parter. Således bör det 

finnas tillit i relationen mellan ledare och medarbetare samt medarbetare och 

organisationen.  Ledarskapet definierar Wolvén (2000) som en process genom vilken en 

individ påverkar en grupp av individer för att nå ett gemensamt mål. Detta betyder att 

varje ledare måste ta sig an både relationen till medarbetare och det arbete som ska 

utföras. Han menar också att det föregående måste påverkas för att kunna genomföra det 

senare. Således existerar det en relation mellan de olika parterna och tillit bör därför 

vara en variabel i det förhållandet.  

 

Varför blir då tilliten viktig att definiera i detta förhållande? Cropanzano (2005) fann att 

tillit bidrar till organisationens övergripande resultat. Det vore således förenat med 
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försummelse att ignorera detta fenomen eftersom det med största sannolikhet kommer 

att ha negativa effekter på verksamheten. Gibson et al. (2000) tar också upp vikten av 

att ledaren använder tillit även som ett styrningsverktyg för att få verksamheten att 

fungera och nå sina mål. Vill ledaren till exempel bygga team eller få en fungerande 

sammanhållning och samordning, måste de anställda lita på både varandra likväl som 

ledaren. Har de anställda ingen tillit för ledaren eller varandra kommer försöken till 

samarbete att fallera eller bli slarvigt utförda vilket medför negativa effekter på arbetet. 

 

 Joseph & Winston (2005) har i sin artikel valt att sammanställa något de kallar för 

”leader trust”. Detta tankesätt prioriterar ledarens betydelse för att tilliten ska uppstå och 

handlar om, precis som namnet antyder, tillit knuten till ledaren och dennes egenskaper. 

Nivån av tillit som en individ har till en annans kompetens och hans eller hennes 

villighet att agera på ett rättvist, etiskt och förutsägbart sätt. Vidare skapar och 

upprätthåller ledare tillit genom ledarens beteende. Enligt författarna påverkas tillit i 

första hand av ledarens kommunikativa beteenden, hur mycket information som 

mottagits om jobbet och organisationen, samt stödjande beteenden. Det är också viktigt 

att kommunikationen är frekvent både före och efter vid till exempel ett förvärv av ett 

annat företag samt att användbar information kommer till de anställda om det 

förvärvade bolaget. Detta ökar de anställdas uppfattningar om den nya ledningens 

trovärdighet. Bevarandet av kulturella normer genom ledaren framkallar också 

förtroende och tillit menar Joseph & Winston (2005). Det gäller också att ledaren följer 

dessa och inte avviker från företagets mål eller värderingar. Simons (1999) kallar detta 

för beteendeintegritet, den upplevda graden av överensstämmelse mellan allmänna 

värderingar och de mindre synliga. Kränkningar och förbrytelser mot tilliten, såsom 

kontraktsöverträdelser med mera, resulterar i minskat förtroende för ledaren, vilket 

resulterar i sämre bidrag från anställda till organisationen.  

 

Det är viktigt att belysa att tillit inte alltid behöver vara grunden till samarbete, vilket 

kan uppfattas då tillit och samarbete ofta är sammankopplade begrepp. Detta tar Mayer 

et al. (1995) tag i och framhåller att ett samarbete kan uppstå och fungera även om tillit 

inte existerar mellan parterna. Mayer et al. (1995) ger exempel på bakomliggande 

faktorer som stödjer samarbete utan tillitsgrund. Det kan vara en stark ledare som 

förväntas straffa den part som inte är samarbetsvillig, straffet då något som kanske inte 
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medverkar till ökad tillit. Kontrollmekanismer och brist på andra alternativ kan således 

medverka till ett fungerande samarbete även om tillit inte föreligger. 

 

Utifrån detta finner vi att det finns två sidor av ”förtroendemyntet”, det vill säga att 

ursprunget till tilliten kommer från två olika förhållanden med ledaren. Den första ser 

tilliten genom en relation mellan ledare och medarbetare, där den sjunker eller stiger 

beroende på ledarens karaktär och hur denna tar hand om relationen. Den andra är en 

tillit byggd på avtalet mellan parterna; en ofta skriftlig överenskommelse om arbetskraft 

i utbyte mot ekonomisk kompensation och organisationens styrka samt de värderingar 

och normer som denna ska efterfölja. 

 

2.5  Ledaren och relationen 

Inom ledarskapet finns det olika teorier på hur förhållandet mellan ledare och 

medarbetare bör se ut för att maximera utvinningen av förhållandet. I ledarens fall kan 

det handla om att få organisationen och medarbetarna att prestera och ligga i linje med 

organisationens mål och vision. I medarbetarens fall kan det istället handla om yttre och 

inre motivationsfaktorer, såsom att tjäna pengar, karriär med mera. Tidigare forskare 

(Dirks & Ferrin (2002), Krot & Lewicka (2012)) inom ledarskap har konstaterat att tillit 

är en aspekt av ledarskapet som påverkar förhållandet mellan parterna. Detta görs som 

tidigare nämnt genom interaktion mellan ledare och medarbetare inom två olika 

områden, avtal och tillit. Tilliten består sedan av olika indikatorer som finns att finna 

inom teorier om ledarskap och tillitsskapande. I denna studie presenteras två av dessa 

inom relation; Social exchange theory och leader-member exchange. 

 

 2.5.1 Social Exchange Theory 

Denna teori fokuserar på naturen av förhållandet mellan medarbetare och ledare, mer 

precist hur följarna förstår sig på relationen mellan parterna.  Dirks & Ferrin (2002) 

beskriver det som en social utbytesprocess. Det är med andra ord inte ett kontrakt som 

står i centrum för de anställda. Relationen till ledaren är bortom ekonomisk ersättning 

för prestationer och detta förhållande baseras på tillit, välvilja och uppfattningen av 

ömsesidiga åtaganden. Utbytet betecknas av en hög kvalitet i förhållandet, och frågor 

som omtänksamhet, hänsyn och lojalitet i relationen är central. Liknande, tycker 

Whitener et al. (1998) att tillit skapas från upprepade utbyten av fördelar mellan två 

parter. Steffens et al. (2014) artikel speglar det sociala utbytet och trycker på hur viktig 
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den personliga relationen mellan ledare och medarbetare är för att skapa en bra 

organisation. De menar att ledarens förmåga till karisma och hur medarbetarna känner 

sig bundna till sin ledare via gemensam social identitet spelar en avgörande roll i 

organisatoriska utfall. Detta inkluderar godkännande av ledare, uppfattningar om 

ledarens rättvisa, och tillit för ledaren. Detta kopplar de också samman med teorier om 

transformellt ledarskap, vilket de anser mest passande för skapandet av social identitet 

mellan ledare och medarbetare.  

 

Emerson (1976) ser dock inte på social exchange theory som en enda teori utan snarare 

som en referensram som innehåller många separerade teorier om utbyte. Den generella 

definitionen enligt denna författare är; handlingar som är beroende av belönande 

reaktioner från andra. Detta syftar till en tvåsidig process där antingen transaktion eller 

utbyte finns. Även om en anställning baseras på en formell relation av ekonomisk 

karaktär, menar Whitener et al. (1998) att det ofta förekommer sociala relationer inom 

den. I det sociala utbytet är det den frivillige individen som utför en handling till förmån 

för någon annan, vilket har inverkan på mottagaren att senare realisera en liknande 

förmånshandling tillbaka. 

 

Tillit kan skapas på två vis inom detta perspektiv enligt Whitener et al. (1998). Det ena 

sättet är att fullgöra förpliktelser i retur. Det andra sättet tillit kan skapas på är genom 

ökning av utbyten med tiden.  Med detta perspektiv betraktas ledarens tillförlitliga 

beteende, exempelvis kontrollfördelning, som en form av belöning i de anställdas ögon, 

då det skapar en känsla av acceptans av medarbetaren från chefens sida. Viljan från 

ledarens håll att utveckla denna sort av belöningar skapas enligt social exchange theory 

på grund av den sociala arbetsrelation som uppstått med tidigare utbyten av tjänster. Här 

är det möjligt för ledaren att visa respekt och delaktighet vid kontroll för att 

tillhandahålla sociala belöningar åt de anställda samtidigt som ledaren söker locka fram 

vissa fördelar från medarbetarna som följsamhet och lojalitet. Whitener et al. (1998) 

redogör också för att ledarens motivation till att upprätthålla dessa belöningar kommer 

ur de nämnda fördelarna som de anställda förhoppningsvis ger och kostnaderna som 

detta beteende ger med sig. Enligt samma författare framkommer tre utbytesfaktorer 

som har en påverkan på denna fördel/kostnads-analys och slutligen dess konsekvenser 

på ett tillförlitligt beteende. Dessa är första mötet, förväntningar och slutligen kostnaden 

för utbytet.  
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Första mötet: 

En stark relation påverkas av ledarens första intryck av den anställdes förmågor, vilka 

visar sig på den anställdes förväntningar angående dess arbete. Whitener et al. (1998) 

åsyftar sedan att ledaren, baserat på dennes intryck, till den anställde som uppfyller 

förväntningarna och visar sin kompetens, sannolikt kommer att föra en 

tvåvägskommunikation med den anställde och delegera mer ansvar åt densamme. Detta 

är två viktiga faktorer till ökat tillförlitligt beteende. Denna goda förutsättning kommer 

förmodligen att utveckla och förstärka relationen mellan ledare och anställd, vilket 

framöver kommer visa sig från ledarens håll genom visad uppskattning och respekt.  

Den anställdes första uppträdande kommer således influera ledarens tillförlitliga 

handlingar.  

 

Förväntningar: 

Den svaga naturen av utbytesväxlingen sätter chefen i ett dilemma. Whitener et al. 

(1998) beskriver det som att när ledaren utför en tillförlitlig handling finns det alltid en 

risk för att det inte påverkar medarbetarnas inställning av tilltro till denne. Enligt Dawes 

& Messick (2000) är förväntningen på den andre partens vilja att samarbeta som är 

positivt överensstämmande med en individs beslut att ta risken och samarbeta med den 

andre parten. Whitener et al. (1998) drar då slutsatsen om att ledarens vilja att inleda 

eller utveckla detta utbyte består i dennes förväntning och tro om den anställdes vilja 

om utbyte.  

 

Kostnad för utbyte: 

Både förväntan på att vissa situationer ger vissa speciella resultat samt värdet av det 

givna resultatet menar Whitener et al. (1998) har en stark påverkan på motivationen. En 

anställd kan exempelvis dra nytta av de tillhandahållna förmånerna från dennes ledare 

utan att den anställde återger någon typ av förmånshandling tillbaka. Det har då uppstått 

ett negativt värde i förhållande till ledarens erbjudna tjänst, och således har en ”kostnad” 

för ledaren uppkommit.   

 

Ett annat exempel där ledaren bär en stor risk är då denne erbjuder sin anställde att ta 

ansvar för en del av kontrollen av ett synligt projekt. Om den anställde här inte 

returnerar sin del av den oskrivna lagen, det vill säga om denne inte agerar 
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tillmötesgående och har lojalitet till chefen, utan istället tar tillvara på den tillfälliga 

friheten kontrollfördelningen innebär, har ledaren dragit det kortaste strået och förlorat 

denna, det ledaren trodde var en, utbytesrelation. 

 

2.5.2 Leader-member exchange (LMX) 

Inom det breda fältet organisationsledarskap har teorier om leader-member exchange 

(LMX) utvecklats till en av de mest intressanta och användbara teorier för att granska 

sambandet mellan ledarskap, process och resultat enligt Gerstner & Day (1997). Teorin 

särskiljer sig också enligt författarna då den fokuserar på en dyadisk relation mellan 

ledare och medarbetare. De menar att andra teorier istället försöker förklara ledarskap 

som en funktion skapat från personliga karaktärsdrag hos ledaren, situationens utseende 

eller en kombination av dessa. Författarna diskuterar också hur LMX mest effektivt kan 

mätas. De anser att detta kan göras genom de variabler som LMX bör innefatta, så som 

tillit, respekt och ömsesidiga skyldigheter. De konstaterar vidare i deras meta-analys att 

LMX ofta associeras med positiva prestationer och attitydvariabler hos medarbetare. 

Dessa innefattar till exempel, goda resultat, högre tillfredställelse, starkare 

organisatoriskt engagemang. 

 

De flesta forskare definierar LMX med samma innebörd, ett förhållande mellan en 

ledare och en medarbetare. Till skillnad från det transformerade ledarskapet som är 

ledarskapsfokuserat där företagets resultat kommer ifrån ledarens beteende, handlar 

LMX teorin om relationen mellan ledare och medarbetare, det sociala utbytet enligt 

Wang, Law, Hackette, Wang och Chen (2005).  

 

Bauer & Green (1996) identifierar det likt Gerstner & Day (1997), som ett dyadiskt 

förhållande för att förstå relationen mellan ledare och medarbetare. Wang et al. (2005) 

förklarar att utbytet mellan ledare och medarbetare kan vara ledarens förväntningar på 

sina medarbetare och belöningen som följarna får för att ha uppfyllt dessa förväntningar 

eller tvärtom, följarnas förväntningar på sin ledare. Det finns två perspektiv kring 

ledarskap i organisationer. Ett ledarfokuserat ledarskap och ett relationsbaserat 

ledarskap. Det ledarskapsfokuserade perspektivet brukar kopplas till det transformella 

ledarskapet, medan det relationsbaserade perspektivet försöker förklara hur det sociala 

utbytet mellan ledare och medarbetare klarar av det dyadiska ledarskapet.   
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Boies & Howell (2006) delar in LMX i högt och lågt LMX. I högt LMX menar 

författarna att personalen ska få stöd och uppmuntran från sin ledare. Medlemmarna ska 

också få mer ansvar av ledaren som innebär att uppdragen blir mer utvecklande och 

utmanande. Vad som brukar känneteckna ett högt LMX förhållande är enligt Boies 

(2006) att det finns tillit och en gemensam förpliktelse mellan de anställda eller följarna. 

De påstår att ett högt LMX förhållande uppmuntrar anställda till ett eget initiativ, även 

Brower et al. (2000) håller med om att ett högt LMX förhållande består av detta. Bauer 

& Green (1996) påstår att ett högt LMX är ett bevis för en framgångsrik 

tillitsuppbyggnad. Till skillnad från ett högt LMX innebär ett lågt LMX att arbetet som 

utförs ska utföras efter anställningsavtalet. Det finns en distans mellan ledaren och 

personalen, till exempel går informationen hela tiden nedåt i hierarkin.  

 

LMX teorin hjälper till att förstå hur tillit utvecklas mellan en ledare och medarbetare 

enligt Brower et al. (2000). De menar att i tillit finns det ömsesidighet mellan ledare och 

medarbetare men som inte är nödvändig dem emellan. Vidare förklarar författarna att en 

ledarens tillit för sina medarbetare kan vara annorlunda än följarnas tillit för ledaren.  

Tillit går att mäta anser Brower et al. (2000), genom risktagande kan de mäta beteenden 

som indikerar tillit. De påstår att ledaren kan i en dyadisk ledning bedöma hur mycket 

han eller hon litar på en medarbetare medan en medarbetare inte kan veta i vilken 

utsträckning ledaren har tillit för medarbetaren.  

 

2.6 Avtalet och organisationen 

Ett annat perspektiv på ledarskap och tillit är genom avtal. Som tidigare sagt är tilliten i 

detta perspektiv knuten till avtalet och de formella aspekter som kommer med avtalet så 

som organisation, ekonomisk ersättning, kompetens osv. Nedan presenteras två teorier 

som sammanfogar dessa begrepp, agency theory och organizational trust. 

 

2.6.1 Agency Theory 

Relationer som baseras på ett ekonomiskt utbyte mellan två parter sägs uppstå enligt 

Whitener et al. (1998) när den ena parten (ledaren), förbinder en annan part, 

(medarbetaren) att utföra en uppgift i utbyte mot kompensation. Denna teori, agency 

theory, grundas i att parterna strävar efter att maximera sina individuella nyttor 

samtidigt som de försöker minimera de risker som relationen för med sig. Eisenhardt 
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(1989) instämmer med Whitener et al. (1998) och förtydligar att agency theory därmed 

baseras på självintresse. 

Shapiro (2005) hävdar att agency theory och relationer inom detta paradigm uppstår 

från fler situationer, inklusive: 

 Arbetsfördelning, flera arbetsuppgifter på kortare tid kräver fler aktörer. 

 Förvärv av personal, krav på kompetens eller specialistkunskap.  

 Överbryggande av fysiska, sociala eller temporala avstånd.  

 Expansion, impuls att kollektivisera och uppnå större räckvidd och omfattning 

eller för att få skydd mot risker. 

Agency theory tillämpas på spridda organisatoriska förhållanden som innebär att en part 

delegerar arbete till en annan part, till exempel mellan en ledare och en medarbetare. 

Medarbetaren representerar då ” the agent”, där av teorins benämning. ”The agent” kan 

dock associeras med ett annat objekt i samma situation, till exempel ett helt företag. 

 

Ett exempel på detta är Lafontaine (1992) som i sina artikel kopplar ihop agency theory 

med franchising. Bandet mellan en franchisegivare och en franchisetagare är tämligen 

utbyte med starka influenser av agency theory. Det är ett avtal mellan givare och tagare 

om ekonomiskt utbyte mot varumärke. Lafontaine (1992) menar att franchise är en 

företagsform som användas mycket för att motarbeta risk, såväl hos franchisegivaren 

som hos franchisetagaren och att denna trygghet bör ligga i avtalet. Trots kopplingen 

mellan franchisekonceptet och agency theory fann hon att eventuella risker dock 

förklarar mer i vilken utsträckning franchisegivare väljer franchisebutiker än villkoren i 

avtalet. Med andra ord, justerar franchisegivare oftare riskgraden genom sina 

kontraktbeslut än genom deras kontraktsvillkor. 

 

För att ytterligare beskriva agency theory nämner Shapiro (2005) ett antal karaktärsdrag 

för denna teori, två enligt henne relevanta är: Självreglering genom kunskapshantering 

och expertis då information och kunskapsasymmetrier spelar en övervakande roll. Det 

måste med andra ord finnas kompetens inom organisationen hos såväl ledare som 

medarbetare. Den andra handlar om övervakning i sig, det vill säga att relationer och 

avtal under agency theory måste övervakas och kontrolleras. Detta kan göras genom 

interna avdelningar inom en organisation, genom reglemente och struktur eller andra 

medel.  
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Tidigare forskning har bland annat spekulerat att hård övervakning skulle motivera 

medarbetare till att arbeta hårdare och öka deras effektivitet enligt Frey (1993). Hans 

artikel strävar därför efter att undersöka detta fenomen samt huruvida denna typ av 

övervakning/kontroll hämmar eller genererar framförallt tillit och lojalitet. Vad han fann 

var att när ett kontrakt mellan två parter finns, upplever den ena parten ständig 

övervakning som ett tecken på misstro vilket inte leder till ökad effekt utan snarare till 

minskad effekt. Detta innebär att för stark kontroll och bestämda beslutsprocesser hos 

organisationen och ledaren kommer att hämma utvecklingen hos företaget och de 

anställda. Detta utesluter inte möjligheten att tillit existerar inom teorin, om än dold. 

Doney et al. (1998) teorier om capability process, baseras på en parts tillit till en annans 

möjlighet att möta förpliktelser mot partens förväntningar och kan direkt jämföras med 

aspekter av agency theory. Liknande gäller för transference process. 

 

Agency theory kan även ge problem för organisationen påpekar Logan (2000). Dessa 

problem uppkommer bland annat när de involverade parterna har olika målsättning eller 

när det är dyrt för ledaren att mäta vad det är som medarbetaren gör. Dessa problem kan 

leda till att det i en tillitsrelation skapas konflikter eller misstro mellan parterna. Shapiro 

(2005) instämmer med Logan (2000) om att målkonflikt är ett av teorin största problem.  

Lösningen till detta problem kommer genom incitament som ska anpassa medarbetarens 

intressen efter ledarens eller kontrollera medarbetaren med ekonomiska aspekter. 

Shapiro (2005) diskuterar dock att detta problem ser annorlunda ut från medarbetarens 

sida och att denna lösning inte är anpassningsbar på alla medarbetare. En person som 

inte motiveras av ekonomiska medel eller uppfattar målen som för avvikande mot sina 

egna ideal kommer inte kunna förändras genom denna typ ledarskap. Hon diskuterar 

sedan ytterligare om medarbetaren svårigheter när denna måste tjäna fler ledare, 

framförallt när det är ledare med internt motstridiga intressen. Även om medarbetaren 

kan tysta sina egna intressen, utgör frågan om hur man kan manövrera och hantera flera 

lojaliteter till många olika huvudmän ett större problem. 

 

Slutligen diskuterar Whitener et al. (1998) risker i förhållande till tillit inom agency 

theory. För medarbetaren är risken hur dessa blir kompenserade. Då kompensationens 

storlek ofta kan vara utanför medarbetarens kontroll, kan denna uppleva en större risk 

till skillnad från ledaren. Ledaren upplever istället risken av att medarbetaren är 

inkompetent för uppgiften eller i värsta fall en opportunist. För att illustrera ett exempel 
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beskriver Whitener et al. (1998) att en ledare som har svårt att mäta eller observera den 

anställdes prestation ser risken med att den anställde kan komma att undvika dennes 

kontrakterade uppgifter. För att minska denna risk är en vanlig metod att ledaren 

försöker mäta medarbetarens resultat. En annan förekommande metod är att 

kompensationen till medarbetaren baseras på dennes presterade resultat för att på så vis 

hålla medarbetarens mål i samma riktning som ledarens. 

 

2.6.2 Organizational trust 

Mcevily, Perrone & Zaheer (2003) ser tillit som stammen i organisationsprinciper. Den 

bygger på trygghet och samhörighet som medarbetaren har till organisationen. 

Organizational trust är en teori som bland annat Joseph & Winstons (2005) behandlar, 

en anställds tillit till organisationen och dess utseende med mera. Denna tillit kan dock 

spåras tillbaka till ledaren. Ledare formar organisationskultur genom vad de 

uppmärksammar och belönar, hur de fördelar resurser, förebilder, det sätt på vilket de 

behandlar kritiska incidenter, samt de kriterier som de använder för rekrytering, urval, 

befordran och uppsägning menar Joseph & Winston (2005).  

 

Sambandet mellan ledarbeteende och organisatoriskt beteende är väl etablerat liksom 

relationen mellan ledarens beteende och organisationens värderingar samt klimat. 

Mosher (2013) anger till exempel att det över lag finns ett signifikant samband mellan 

ett positivt säkerhetsklimat och ökad arbetstillfredsställelse, organisatoriskt engagemang 

och arbetsrelaterade resultat. Vidare är en medarbetares uppfattning om säkerhet inom 

en organisation samt de beslut som fattas på grund av den uppfattningen relaterade till 

tillit. Detta ligger i linje med Dirks & Ferrins (2002) uttalande om att tillit spelar en 

positiv roll bland flera utfall på en arbetsplats. Tillit och trygghet kan därför konstateras 

vara av vikt för en positiv organisationsmiljö. 

 

Från detta resonemang kan vi konstatera att brist på förtroende skulle ha negativa 

konsekvenser för organisationen och medarbetares känsla av trygghet. Mosher (2013) 

exemplifierar scenarion där detta blir påtagligt, till exempel kan brist på tillit avleda de 

anställdas uppmärksamhet från sina tilldelade uppgifter vilket leder till ett negativt 

resultat. Dessutom kan de anställda som är oroliga eller känner oro för ett beteende hos 

deras ledare, inte att fokusera på att förbättra sitt eget arbete eller att koncentrera sig på 

sin egen säkerhet. Ytterligare resultat av låg tillit i arbetsmiljöer kan inkludera försök att 
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bryta regler eller skapa olämpliga mål som motsäger att de organisatoriska målen. 

Därför skulle en brist på tillit mellan anställda och deras ledning kunna påverka de 

anställdas uppfattningar negativt, som i sin tur påverkar säkerheten och de anställdas 

beslut negativt. I samband med säkerhet diskuteras tillit också ofta i förhållande till kris 

bland forskare. 

 

Mishra, Kramer & Tyler (1996) hävdar att tillit är ett tyst ledarkrav under kriser. Det är 

denna som kommer få de anställda att följa sin ledare och förbli trogna mot 

organisationen istället för att överge denna. Det förmodas också ha en positiv inverkan 

på i vilken grad resurser utvecklas för att hantera krisen i tid, det handlar då om aspekter 

som ökad decentralisering, kommunikation och samarbete. Även om det finns ett starkt 

samband mellan ledaren och organisationens utseende behöver tillit inte endast vara 

bunden till individen, utan kan även förekomma inom olika enheter i företaget. Sådana 

nivåer är kan vara på gruppnivå mellan gruppmedlemmar, på ledarskapsnivå mellan 

ledare och gruppmedlemmar och på företagsnivå mellan anställda och företag enligt 

Burke, Sims, Lazzara & Salas (2007).   

 

När det gäller förtroende på arbetsplatsen, identifierade Clark & Payne (1997) några 

centrala aspekter av betydelse för villkoren med hänsyn förtroende hos organisationen. 

Tillsammans med variabler i Kramers (1999) artikel utgör några av dessa: 

 Integritet i att hålla löften och att vara ärlig 

 Konsekventa beslut 

 Lojalitet 

 Djup och kvalitet på mellanmänskliga relationer 

 Tydlighet i roller och ansvar 

 Kommunikation och kompetens  

 Tydlighet i gemensamt syfte samt riktning och vision 

 

Flera av dessa faktorer kan spåras till ledarbeteende, vilket härstammar från 

relationsteorin vi tidigare tagit upp. Ledarens roll inom organisationsperspektivet blir 

därför att skapa en kultur med ett klimat som inger förtroende, det är ett klimat där 

ledare gör vad de säger att de ska göra (trovärdighet) och beter sig på ett förutsägbart 

sätt (konsekvens). Till exempel måste beteenden som stöds av gemensamma normer 

och värderingar uppmuntras av ledaren enligt Whitener et al. (1998). Det är också dessa 
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normer och värderingar som kan påverka ledarens tillförlitlighet och beteende, beroende 

på om denne gör något i riktning med eller mot de existerande normerna. Om ledaren 

beslutar eller utför något i riktning med normerna kommer detta uppmuntras från de 

anställda och ledaren har chans att öka sin tillförlitlighet hos sina anställda.  

 

Som Dirks & Ferrin (2002) angav inom social exchange kan personlig kunskap om 

andra organisatoriska medlemmar representerar en möjlig grund för förtroende men 

Kramer (1999) menar att sådan kunskap ofta är svårt att få.  Han menar att det inom de 

flesta organisationer är svårt för beslutsfattare att samla tillräcklig personlig kunskap om 

alla de personer med vilka de interagerar. Storleken och graden av social och strukturell 

differentiering som finns inom de flesta organisationer utesluter nämligen den sortens 

upprepade interaktioner och täta sociala relationer som krävs för utvecklingen personlig 

tillit. Därför måste istället substitut för sådan tillit utvecklas, till exempel att ledaren 

inriktar sig på medarbetarna som helhet och bidrar till deras samarbete och därigenom 

erhåller tillit. 

 

Kramer (1999)  håller således med Whitener et al. (1998) och anser att tilliten hos 

medarbetare måste bindas till andra delar av organisationen istället för den personliga 

tilliten till ledaren som nämndes ovan. Han återger bland annat rollbaserad tillit där 

medarbetaren antar en viss roll i organisationen och förlitar sig på de roller som övrig 

personal har antagit. Med rollen kommer skyldigheter och kompetenskrav vilket också 

kan kopplas till Doney et al. (1998) capability process, tillit skapas kring en individs 

möjlighet att uppfylla förväntningar. 

 

Ytterligare en del inom organisationen som tillit skapas av enligt Kramer (1999) är 

regler. Regelbaserad tillit bygger inte på en medveten beräkning av konsekvenser, utan 

snarare på gemensamma överenskommelser kring regelsystemet avseende lämpligt 

beteende. Om förtroendet inom organisationer till stor del handlar om individers 

förväntningar och föreställningar om andra organisatoriska medlemmar, då utgör 

taktiska överenskommelser avseende transaktionsnormer, rutiner och utbyte en viktig 

grund för att dra slutsatsen att andra i organisationen kommer att bete sig på ett pålitligt 

sätt. Regler, både formellt och informellt, fångar därför mycket av den kunskap 

medlemmarna har om tysta överenskommelser.  
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Jämförelsevis anser McEvily et al. (2003) att det finns två vägar där tilliten påverkar 

viktiga egenskaper i en organisation, strukturering och mobilisering. Med strukturering 

menar McEvily et al. (2003) att det skapas makt, status och kunskap. Mobiliseringen är 

processen för att omvandla resurser till avslutade aktiviteter som utförs av inbördes 

beroende individer. Mobiliseringen i sig innebär att motivera medarbetare att bidra, 

kombinera, samordna och använda resurserna i de gemensamma aktiviteterna för att 

uppnå organisationens mål. Denna strukturering och mobilisering kan återigen kopplas 

till ledarens arbetsuppgifter och därmed indirekt till ledaren. Genom Kramers (1999) 

och McEvily et al. (2003) uttalandes går det att utläsa att tilliten inom organisationen 

ligger i dess kultur och gemenskap men även mycket i dess struktur och reglemente. 

 

2.7 Intro transformellt och transaktionellt ledarskap 

Det har nu diskuterats fyra teorier som anses vara viktiga för att tillit ska kunna existera 

mellan en ledare och en medarbetare i respektive teori. De första två, exchange theory 

och LMX förespråkar kortfattat god kommunikation, empati från ledaren och hänsyn till 

den anställde. Det är helt enkelt relationen mellan de två parterna som måste omvårdas 

för att tillit ska frodas.  Det andra två teorierna förespråkar avtalet och mellan parterna i 

ett vertikalt förhållande samt organisationens struktur och styrka. Det är ord som 

belöningar, struktur och löfteshållande som är av vikt inom tilliten.  

 

Teorierna kan sedan spåras till vad som kan anses som fastslagna ledarstilar, till 

exempel tranformellt och transaktionellt ledarskap. Av alla typer av ledarskap som 

utformats, varför välja att återge dessa i denna studie? Ett svar på detta är att MacKenzie 

et al. (2001) fann att transformellt ledarskap påverkar säljare att utföra sitt arbete utöver 

förväntan bättre än transaktionellt, men också att transformella ledares beteenden 

faktiskt har starkare direkta och indirekta relationer med försäljningsutveckling och 

organisations medborgarskap än transaktionella ledarbeteenden. Fastighetsmäklare, 

vilket utgör studieobjekt i denna studie, är ett säljyrke. Enligt författarna bör således det 

tranformella ledarskapet funktionera bättre även på denna arbetskategori. Ytterligare en 

anledning är att de redan återgivna teorierna kan liknas vid beståndsdelar av dessa stilar. 

Frågan blir därför vilket ledarskap som i teorin skulle påverka tilliten fördelaktigast? 
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3.7.1 Transformellt ledarskap 

Det transformella ledarskapet är väl efterforskat och har studerats av många forskare, en 

av dessa är Bass (1991). Bass (1991) definition av det transformella ledarskapet är att 

det inträffar när ledare breddar och fördjupar intresset för sina anställda, de skapar 

medvetenhet och acceptans för syftet och uppdraget i gruppen, samt att de får de 

anställda att se bortom sina egna behov och prioritera gruppens bästa. Ledare som 

inspireras av det transformella ledarskapet uppnår dessa aspekter genom mer än ett sätt, 

de kan till exempel vara karismatiska och på så vis inspirerande. De bemöter 

känslomässiga behov hos personalen eller stimulerar dem på ett intellektuellt plan. Men 

vad Bass (1991) trycker på som mycket önskvärt för ett transformellt ledarskap, är 

karisma. Det är enligt Bass (1991) mycket av karisman som skapar inflytande. Den 

anställde vill då gärna identifiera sig med ledaren och skapar en hög grad av tillit och 

förtroende till denna. Bass (1991) är inte den enda forskare som fördjupat sig i området. 

Gibson et al. (2000) ser på transformellt ledarskap som visionärt där ledaren motiverar 

sina anställda att nå verksamhetens mål genom fokus på den inre motivationen och 

belönar utifrån dessa preferenser. De är heller inte rädda för att ”transformera” 

verksamheten för att uppnå visionen. Särskilda karaktärsdrag för en sådan ledare är till 

exempel; karisma, omtanke till sina anställda och deras behov, kreativitet och 

uppmuntran till sina anställda att anamma sin egen kreativitet.  

 

Jacobsen, Thorsvik & Sandin, (2002) redogör också för transformellt ledarskap vilket 

för dem innebär ett ledarskap som spelar på den underordnades känslor. Det är inte en 

fråga om att manipulera eller bedra utan en process där ledaren måste aktivera och sätta 

ord på känslor som finns hos alla människor. Gibson et al. (2000) nämnde karaktärsdrag 

för det transformativa ledarskapet, så som karisma, omtänksamhet etcetera. Det gör 

även Jacobsen et al. (2002). De har fyra element som detta ledarskap innehåller: 

• Utveckling av vision, inte bara utöka lönsamhet och övrig expansion, utan även 

att rent generellt förbättra verksamheten. Att ”transformera” den mot det bättre 

• Inspiration av anställda 

• Hänsyn till individen. Denna följs på ett personligt sätt så att han får en känsla av 

att betyda något och att vara respekterad 

• Intellektuell stimulans genom att ledaren hela tiden bidrar med nya utmaningar till 

de anställda 
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Utifrån dessa kan utläsas att det transformativa ledarskapet lägger vikt på karisma, 

vision och måluppfyllelse och omtanke för sina medarbetares behov. I detta 

sammanhang är det också intressant att kommentera huruvida denna typ av ledarskap är 

fördelaktig för en individ jämfört med en annan. Bass (1991) menar att det transformella 

ledarskapet inte är ett naturlig medfött ledarskap utan att karisma och de variabler som 

transformellt ledarskap bygger på kan studeras och anpassas på olika individer, således 

är det transformella ledarskapet både flexibelt och generellt. Vidare så utförde Eagly, 

Johannesen-Schmidt & Van Engen (2003) en metaanalys av 43 studier av 

transformerande, transaktions-och laissez-faire ledarstilar som skulle kunna gå emot 

Bass (1991) teori. De fann nämligen att kvinnliga ledare var mer transformella än 

manliga ledare men även mer engagerade i flera av de belöningsbeteenden som är 

komponenter i transaktionell ledning. Även om skillnaderna i studien var minimala så är 

möjligheten att kvinnor och män skiljer sig åt i deras typiska ledarskapsbeteende viktigt 

eftersom ledarnas eget beteende är en avgörande faktor för deras effektivitet och 

möjligheter till avancemang. Denna genusaspekt kommer dock inte diskuteras djupare i 

denna studie. En kommentar till Eagly et al. (2003) studie är dock att den fann vilken 

ledarstil som tillämpades inte huruvida den fungerade mer effektivt bland ledare av ett 

visst kön. 

 

Det är det transformativa ledarskapet som är nyckeln till utveckling och framgång 

menar Bass (1991). Detta påstående kan styrkas med Jung & Avolio (2000) studie, som 

resulterade i att transformella ledarskapet visade både direkta och indirekta effekter på 

prestanda förmedlade genom anhängarens tillit för ledaren och parternas 

värdeöverensstämmelse. Det transformella ledarskapet har således en stark koppling till 

positiv prestanda likväl som hög tillit hos följarna. Medarbetarens tillit för ledaren kan 

därför spegelvänt anses vara en av de viktigaste variablerna som kan skapa effektivitet 

hos transformellt ledarskap. Jung & Avolio (2000) instämmer i detta och menar att ett 

högt förtroende bland anhängare är det som gör att en transformell ledare och dennas 

medarbetare kan vidhålla sina ansträngningar och att övervinna hinder i sina arbeten. 

Hur skulle då den transformella ledaren öka medarbetarens tillit? Detta görs genom att 

visa omsorg om medarbetarens behov, hedra avtal, visa förmåga och uthållighet i att 

uppnå en vision samt att genom personlig uppoffring för gruppens/organisationens bästa 

enligt Junga & Avolio (2002) 
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Vidare anser Jung & Avolio (2000) att transformella ledares användning av 

”empowerment”, det vill säga att uppmuntra sina medarbetare till att fatta egna beslut, 

också kan bygga upp medarbetarens tillit till ledaren. Författarnas fortsatta åsikter om 

hur tillit inom transformellt ledarskap skapas kan också starkt kopplas till Bass (1991) 

artikel hur viktig den karismatiska sidan av en ledare är för detta ledarskap. Genom att 

vara en förebild och visa respekt för sina anhängare, blir den transformerande ledaren 

nämligen mer beundrad, respekterad och betrodd med tiden. Sammanfattningsvis kan 

samtliga av dessa aktiviteter spåras till såväl Gibson et al. (2000), Jacobsen et al. (2002) 

och Bass (1991) teorier om särdrag hos det transformella ledarskapet.  

 

Det transformella ledarskapet kan sedan tyckas ha utgångspunkt i många externa 

ledarskapsteorier. Till exempel har det en utgångspunkt att en viss social relation ska 

kunna byggas mellan ledaren och den anställde. Det tranformella ledarskapet vill ju 

visserligen främst förbättra och utveckla men sättet detta sker genom är via personlig 

kontakt med den anställde vilket är svårt att åstadkomma utan socialt utbyte mellan 

parterna. Således kan teorier om Social exchange och LMX vävas in i denna typ av 

ledarskap. Teorier som även de kan kopplas till tillit. Detta kan stödjas av Krot & 

Lewicka (2012) och Mayer et al. (1995) som tar upp element av tillit. Det är variabler så 

som integritet som tar upp ärlighet och rättvisa bland alla på arbetsplatsen. Välvilja, att 

intresse visas för varandra och omtanke kring varandras välmående. Från de anställdas 

perspektiv så har de lättare att skapa tillit till ledare som har liknande värderingar som 

de själva har och att de känner sig rättvist behandlade och blir bemötta med respekt.  

 

De som uppfattar sina chefer med välvilja ser ofta sina ledare som tillförlitliga och 

trovärdiga.  En ledare med liknande värderingar och med en vision den anställda kan 

relatera till kan därför enligt teorin även vara en ledare med högt förtroende från sina 

anställda. Återigen verkar transformellt ledarskap ha ett teoretisk positivt samband med 

tillit mellan anställd och ledare, enligt de variabler som finns inom såväl tillit som social 

exchange theory och LMX. Vad som skulle kunna tala emot det transformella 

ledarskapets förmåga att skapa tillit, är ledarens vilja att transformera om organisationen 

och de anställda för att nå visionen enligt Gibson et al. (2000). Detta kan vara en känslig 

punkt om verksamheten är personalintensiv, vilket gör personalens reaktion på 

eventuella förändringar eller transformationer ännu viktigare enligt Granér (1995). 

Kommer en förändring eller omorganisation utan att personalen är medveten om denna 
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kan tilliten ta ordentlig skada. Att företaget även är beredd att ständigt förändra för att 

nå ett mål eller en vision kan vara förenat med oro över anställning vilket inte främjar 

förtroendet för ledaren.  

 

Bass (1991) vänder dock på detta scenario och anser att styrkan i det transformella 

ligger i dess flexibilitet. Situationer förändras och ett stabilt företag med en inövad 

process och t.ex. ett transaktionellt ledarskap, kommer inte att klara av en stark 

förändring medan det transformativa istället tar styrka från detta och skapar 

samständighet i en kris. Detta innebär inte att Bass (1991) förkastar ledare inom det 

transaktionella ledarskapet utan menar, som tidigare sagt, att karisma och de variabler 

som transformellt ledarskap bygger på kan studeras och anpassas. Genom denna 

reflektion tar han ett steg bort från en bestämd ledarskapsstil och börjar istället se till 

individen och ledarskapet som ett verktyg. 

 

2.7.2 Transaktionellt ledarskap 

I samband med ledarskapsforskning om det transformella ledarskapet kommer även 

undersökningar och studier kring effekterna av tillsynsbeteenden som har kommit att 

kallas transaktionsledarskap. Lowe & Kroeck (1996) återger den transaktionella ledaren 

som verksam inom det befintliga systemet eller kulturen. Denna vill undvika risker, 

uppmärksammar tidsbrist och effektivitet, och i allmänhet föredrar process som ett 

medel för att upprätthålla kontroll. Den skickliga transaktionella ledare kommer 

sannolikt att vara effektiv i stabila, förutsägbara miljöer där kartläggning av aktivitet 

mot tidigare resultat är den mest framgångsrika strategin.  

 

Det som är huvuddraget i det transaktionella ledarskapet är dock fokuseringen på 

transaktion. Detta instämmer MacKenzie et al. (2001) i, då de menar att ett 

transaktionellt ledarbeteende innebär ett utbyte mellan ledare och medarbetare, så att 

ledaren ger belöningar i utbyte mot den underordnades satsning. MacKenzie et al. 

(2001) anger också att det finns två huvudsakliga former av transaktionsledarbeteende. 

Den första förutsätter ett belöningsbeteende, vilket är analogt med positiv 

tillsynsrespons. Positiv feedback, vilket kan vara ledarens beröm eller erkännande, 

riktas mot anhängaren om denna utför sitt arbete på eller utöver förväntningarna. Den 

sekundära formen av transaktionella ledarskapet kallas "management by exception".  
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Detta beteende består av en mängd olika former av negativ återkoppling t.ex. 

korrigering, kritik och/eller andra former av straff, som administreras av ledaren 

beroende av dåliga resultat. Vad de båda har gemensamt är att belöningarna eller 

straffen inte har utgångspunkt från individens inre motivationsfaktorer. Det blir således 

en distans mellan den anställde, belöningen och ledaren. Jacobsen et al. (2002) uppfattar 

också detta ledarskap som en transaktion mellan ledare och anställd. Normalt är det 

allmänt accepterade spelregler som sätter ramar för hur dessa transaktioner ska ske. Det 

kan till exempel i en arbetsrelation handla om ett anställningsavtal. Utmaningen i detta 

ledarskap är att få personalens uppslutning kring visionen genom löfte om belöningar 

etcetera. Den appellerar hela tiden till personalens förnuft, intellekt och materiella 

intressen. Jacobsen et al. (2002) påpekar att en sådan relation kan vara förhållandevis 

bräcklig då intressen förändras och bättre anbud från annat håll kan uppkomma. 

 

Precis som med transformellt ledarskap anger Jacobsen et al. (2002) element som är 

relevanta för det transaktionella ledarskapet. I detta fall är det två element. Det första är 

ett aktivt bruk av belöningar för att åstadkomma ett målinriktat beteende. Det andra 

handlar om så kallad avvikelseledning, vilket innebär att ledaren aktivt ingriper i det 

operativa om något går fel. Detta kan jämföras med Judge & Piccolo (2004) som istället 

anger tre dimensioner av det transaktionella ledarskapet, villkorlig belöning (contingent 

reward), hantering av undantag-aktiv (management by exception-active), och hantering 

av undantag-passiv(management by exception-passive). Villkorad belöning är i vilken 

utsträckning ledaren sätter upp konstruktiva transaktioner eller utbyten med anhängare: 

ledaren klargör förväntningar och fastställer de belöningar för att möta dessa 

förväntningar. Generellt är hantering av undantag enligt författarna, i vilken grad 

ledaren vidtar förbättrande åtgärder på grundval av resultaten av transaktionerna som 

skett mellan ledare och medarbetare. Skulle till exempel inte en uppgift vara utförd efter 

förväntningarna måste ledaren vidta åtgärder för att medarbetaren återigen ska motsvara 

förväntningarna enligt Judge & Piccola (2004). Skillnaden huruvida denna dimension 

antar en passiv eller aktiv form ligger i när ledaren ingriper. En aktiv ledare övervakar 

således medarbetarens beteende, förutser problem och utför åtgärden kring beteendet 

innan detta skapar allvarliga svårigheter. Den passiva ledaren väntar istället tills ett 

beteende har skapat ett problem innan ingripandet sker. 
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De två element som nämndes av Jacobsen et al. (2002) är också till sin natur 

tillitsskapande i förhållande till vad Kramer (1999) anser behövs för att tillit ska existera 

i ett vertikalt förhållande. Kramer (1999) nämner att kompetens, konsekvens, rättvisa, 

integritet, lojalitet, öppenhet, löftesuppfyllelse och mottaglighet påverkar de 

underordnades förtroende för sin ledare. Kopplingen blir till exempel att ledaren har 

kompetens att ingripa när saker och ting avviker från planen och även har skicklighet att 

lösa problemet effektivt. Det gäller också att ledaren hedrar eventuella löften om 

belöningar för att kunna skapa tillit genom transaktionsprocessen.  

 

Enligt Jung & Avolio (2000) tenderar den transaktionella ledaren att förvärva vad 

författarna kallar för ”villkorstillit” från sina anhängare genom ett tillförlitligt 

genomförande av avtal och utbyten. Som MacKenzie et al. (2001) beskriver det 

transaktionella ledarskapet bygger detta på en transaktion mellan parter och det är på 

detta som tillit inom detta ledarskap mest bygger på. Denna typ av tillit förutsätter dock 

att ledaren har ett konsekvent beteende. Så länge som den transaktionella ledaren 

konsekvent erkänner de anställdas prestationer och ger lämpliga belöningar, kommer 

ledaren att förvärva tillit. Shamir (1995) instämmer och hävdar att transaktionella ledare 

kan bygga tillit hos sina anhängare genom att visa ett konsekvent beteende i att hedra 

avtal med dem. Jung & Avolio (2000) är dock något kritiska till huruvida tillit inom 

transaktionellt ledarskap verkligen förmedlar positiva effekter på prestation. 

 

2.8 Sammanfattning 

Tidigare forskning konstaterar att det finns minst två delar av tillit. Den ena delen 

prioriterar relationen och de båda parternas karaktärer, hur de interagerar med varandra 

och beteende som tillitsgrundande variabler. Den andra delen är mer strikt och 

behandlar avtalet det vill säga arbetsrelationen som sådan, en ekonomisk ersättning mot 

en arbetsinsats. Om dessa två sidor kombineras, skapas en tämligen heltäckande teori på 

de olika sorters relationer som ledare och medarbetare kan ha gällande tilltro. Agency 

theory belyser den mer formella relationen av ekonomisk karaktär byggd på kontraktet 

mellan parterna.  

 

Även om denna teori ger förslag på hur opportunism som uppstår i affärsrelationer 

mellan ledare och medarbetare kan förminskas, ger den en ganska stel bild av 

relationerna. Den ser endast till det affärsmässiga perspektivet och avstår från att 
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förutsätta att det kan finnas ett socialt förhållande mellan parterna, som i sin tur gör att 

individer inte ser problem lika svart-vitt som agency theory porträtterar. Där tar istället 

exchange theory vid och lyfter det sociala sammanhanget inom arbetsrelationen.  

Utbytesprocessen ses här som en nyckelfaktor till ett smittande beteende med 

förmånshandlingar som ses som stärkande för tilliten. Den kan på så vis minska risken 

av den tidigare nämnda opportunismen som kan uppstå med agency theory. Detta kan 

lösas genom kontroller och prestationsbaserad kompensation, men social exchange 

theory menar att detta problem också kan förhindras med den sociala relationen av 

utbyten av förmåner, då tilliten från båda parter ökar samtidigt. Detta är förstås inget 

som kan lösas under en dag, utan det behövs en tydlig och lång process över tid för att 

bygga upp relationen och tilliten.  

 

LMX och organizational trust bygger vidare på social exchange theory och agency 

theory och förstärker känslan av att de båda behövs för att skapa tillit men också 

påverkar varje individ olika samt ledarskapet. Tid är den faktor som har möjlighet att 

förändra tillit. Vid första anblicken är relationen den som ter sig mest känslig för 

tidsvariabeln, ett förhållande kan ju både utvecklas och fördjupas ju längre två 

människor har kontakt med varandra men den kan också surna just på grund av att det 

finns mer tid för förhållandet att utsättas för prövningar som kan tära på densamma. 

Avtalet verkar istället ha en mer statisk utgångspunkt genom tiden, avtalet är  

kontinuerligt. Men vid närmare granskning kan även avtalet påverkas av tid i form av 

befordringar eller omförhandlingar vilket gör att detta måste struktureras och värderas 

om. Tilliten blir då också utsatt för detta.  

 

Utifrån olika dimensioner av tillit finns det återkommande indikatorer som avgör 

tillitens existens. Dessa går att spåra till samtliga teorier som presenterats. Det är 

indikatorer som: Lojalitet, välvilja, kompetens, reliabilitet, beslut med flera. Dessa 

kommer utgöra mått för vår studie. 

 

2.9 Kvalitetsgranskning  

För att utvärdera våra funna artiklar och bedöma deras styrka var någon typ av 

kvalitetsgranskning tvungen att ske. Denna granskning tyckte vi var nödvändig att 

utföra för att bedöma styrkan i vårt material och hur valida våra forskningsfrågor samt 

modell faktiskt var inom forskningsfältet. Vi valde att utföra denna granskning i form 
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av en state-of-the-art. Enligt Philipson (2013) är syftet med denna utvärdering just det, 

att utvärdera artiklarna samt att skapa medvetenhet hos författaren om de valda 

artiklarnas betydelse i den vetenskapliga världen. Vi valde i vårt utförande av state-of-

the-art att utgå från Philipsons (2013) riktlinjer om artiklarnas validitet. Författaren 

delar in valideringen i tre ”teorigrupper”. Faller en artikel till exempel. inom ”Proposed 

theory” ligger artikeln mellan 0-100 citeringar och har således begränsad validitet. En 

artikel med mellan 200-300 citeringar och lätt validitet är bedömd som en ”Emerging 

theory” Den sista ”Dominating theory”, innefattar mer än 500 citeringar och är väl 

validerad, och kan anses vara dominerande inom fältet.   

 

Nedan följer en redogörelse för genomförandet av state-of-the-art för denna uppsats om 

tillit. Redogörelsen är uppdelad i fyra tabeller. 

State-of-the-Art 

Egen tabell state-of-the-art 1. 

Fenomen Referens Citering Validitet Teorins styrka 

Tillit 

 

Krot & Lewicka 

(2012) 

1 Begränsad validitet Förslag till ny teori 

McAllister (1995) 4048 Väl validerad Dominerande 

Kramer (1999) 2066 Väl validerad Dominerande 

Lewis & Weigert 

(1985) 

2712 Väl validerad Dominerande 

Wang & Clegg 

(2002) 

52 Begränsad validitet Förslag till ny teori 

Rousseau, Sitkin, 

Burt & Camerer 

(1998) 

4770 Väl validerad Dominerande 

Lewicki, 

McAllister & Bies 

(1998) 

1680 Väl validerad Dominerande 

Joseph & Winston 

(2005) 

207 Lätt validerad Framväxande 

Doney, Cannon & 

Mullen (1998) 

1247 Väl validerad Dominerande 

Tabell: 2.1.  State-of-the-art 1 
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Tillit: Under detta fenomen diskuteras författarnas uppfattning av tillit, dess 

dimensioner och karaktär. Främst anses tillit vara ett psykologiskt tillstånd där en parts 

vilja att vara sårbar för en annan parts handlingar, är baserad på förväntningar att den 

andra parten kommer att utöva en speciell handling som är av vikt. Som grund 

kategoriseras tillit utifrån vilka parter forskaren väljer att studera. Parternas utseende, 

det vill säga ledare-medarbetare, individ-individ eller individ-organisation, avgör sedan 

vilka variabler som anses som viktiga för att tillit ska existera. Författarna konstaterar 

tillitens relevans för såväl en lyckad organisation som en framgångsrik medarbetare, 

men också att tillit innebär risker för dessa parter. 

 

Egen tabell state-of-the-art 2 

Fenomen 

(Relation) 

Referens Citering Validitet Teorins styrka 

Social exchange 

theory 

Dirks & Ferrin 

(2002) 

1346 Väl validerad Dominerande 

Steffens, Haslam, 

& Reicher (2014) 

0 Begränsad validitet Förslag till ny teori 

Daws & Messick 

(2000) 

225 Lätt validerad Framväxande 

Cropanzano (2005) 1297 Väl validerad Dominerande 

Emerson (1976) 1661 Väl validerad Dominerande 

Leader- member 

exchange 

Bauer & Green 

(1996) 

597 Väl validerad Dominerande 

Boies & Howell 

(2006) 

102 Begränsad validitet Förslag till ny teori 

Brower, 

Schoorman & Tan 

(2000) 

389 Lätt validerad Framväxande 

Wang, Law, 

Hackett, Wang & 

Chen (2005) 

600 Väl validerad Dominerande 

Gerstner, & Day 

(1997) 

1508 Väl validerad Dominerande 

Tabell: 2.2 State-of-the-art 2 
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Relation: Detta fenomen innefattar teorier som sammanför såväl tillit som teorier inom 

ledarskapet, Social exchange theory och LMX. Dessa teorier framhäver relationens vikt 

mellan ledaren och medarbetaren och hur denna påverkar arbetet. Författarna menar att 

företagskultur idag är mer behovsinriktad vilket kräver att ledaren inte bara prioriterar 

processen utan måste ta hänsyn till sina anställdas yttre och inre motivationsfaktorer. 

Genom ett mer personligt band kommer tillit att växa sig starkare än endast genom 

tilltro till transaktion. 

Egen tabell state-of-the art 3 

Fenomen 

(Avtal) 

Referens Citering Validitet Teorins styrka 

Agency theory Whitener, Brodt, 

Korsgaard & 

Werner (1998) 

1237 Väl validerad Dominerande 

Eisenhardt (1989) 6975 Väl validerad Dominerande 

Logan (2000) 206 Lätt validerad Framväxande 

Shapiro (2005) 286 Lätt validerad Framväxande 

Frey (1993) 302 Väl validerad Dominerande 

Lafontaine (1992) 990 Väl validerad Dominerande 

Orgazinational 

trust 

Mcevily, Perrone 

& Zaheer (2003) 

915 Väl validerad Dominerande 

Burke, Sims, 

Lazzara & Salas 

(2007) 

241 Lätt validerad Framväxande 

Van 

Knippenberg, & 

Hogg (2003) 

302 Väl validerad Dominerande 

Morgan & 

Zeffane (2003) 

138 Begränsad 

validitet 

Förslag till ny teori 

Mayer, Davis, & 

Schoorman 

(1995) 

9215 Väl validerad Dominerande 

Mayer, Davis, & 

Schoorman 

(2007) 

866 Väl validerad Dominerande 

Tabell: 2.3 State-of-the-art 3 
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Avtal: I föregående tabell presenterades fenomen med teorier knutna till relation. 

Liknande representerar tabell tre teorier mellan tillit och ledarskap men där sambandet 

är avtal och organisation. 

Egen tabell state-of-the-art 4 

Fenomen 

(Ledarskap) 

Referens Citering Validitet Teorins styrka 

Transformal 

leadership 

Gibson, Ivancevich 

& Donnelly (2000) 

1295 Väl validerad Dominerande 

Bass (1991) 2331 Väl validerad Dominerande 

Eagly, Johannesen-

Schmidt & Van 

Engen (2003) 

1014 Väl validerad Dominerande 

 Jung & Avolio  

(2000) 

486 Lätt validerad Framväxande 

Simons (1999) 188 Begränsad validitet Förslag till ny teori 

Transactional 

leadership 

Lowe & Kroeck 

(1996) 

1973 Väl validerad Dominerande 

MacKenzie, 

Podsakoff, & Rich, 

(2001) 

485 Lätt validerad Framväxande 

Jung & Avolio  

(2000) 

486 Lätt validerad Framväxande 

Shamir (1995) 374 Lätt validerad Framväxande 

Judge & Piccolo 

(2004)  

1420 Väl validerad Dominerande 

Tabell: 2.4 State-of-the-art 4 

 

Ledarskap: För att knyta de tre första fenomenen till en praktisk ledarskapsstil, 

innehåller tabell fyra ledarskapsstilar som har stark anknytning till teorier inom såväl 

relation som avtal. 

 

2.9.1 Teorireflektion 

Detta avsnitt ska återge våra reflektioner under och efter utformningen av state-of-the 

art. Det är reflektioner kring både artiklarna i sig och dess innehåll. Inledningsvis tycker 

vi att tillit är ett väl utforskat område med många olika teorier. Reflektioner kring dessa 
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teorier kretsar mycket kring antalet ”tillitsarter”. Många forskare bygger upp sina egna 

typer av tillit istället för att titta närmare på om tidigare forskning har validitet eller inte 

och därefter utveckla dessa. Detta medför att området blir väldigt brett med många olika 

teorier om tillit där det är svårt att urskilja vilka som har stöd i verkligheten. Vi sållar 

således bort mycket teori som saknar sådan validation. De återstående artiklarnas anser 

vi har god validitet samtidigt som vi också tar in nya perspektiv som hjälper oss att fylla 

vårt teoretiska gap. Utan viss ny forskning kommer aldrig nya slutsatser kunna tas men 

som sagt måste ny forskning också vägas mot låg validitet. 

 

Fortsättningsvis gäller det för läsaren att noga urskilja vilket fält teorierna anpassas 

inom. Till exempel kan social exchange verka inom företagsekonomi såväl som inom 

politik. Alla begrepp inom teorin kan därför inte jämföras med tillit inom ledarskap. 

Detta begränsar antalet artiklar av relevans för denna studie. Vidare så går det att 

urskilja en viss favorisering av relationsperspektivet bland författarna. 

Ledarskapsforskning är idag präglad av det relations- och kundinriktade företagsklimat 

som vi lever i, vilket gör perspektivet väldigt ensidigt utan några egentliga kritiker eller 

negativa aspekter. Trots att artiklarna uppnått god validitet genom citeringar måste vi 

som forskare därför granska innehållet med kritiska ögon. Fokuseringen på relationen 

gör att det också blir svårt att hitta teorier om avtal som fortfarande har relevans i 

dagens klimat. 

 

Vår sista reflektion kring State-of-the-art är att tidigare forskning i huvudsak är 

internationell, det vill säga att det är många utländska forskare som undersökt detta 

fenomen. Detta leder till en diskussion huruvida teorierna kan anpassas på en svensk 

marknad och dessutom på en bransch där ingen liknande tidigare forskning utförts. 

Motargumentet är att vi förmodligen inte kunnat uppnå tillräckligt med teoretiskt 

material som hade god validitet från svensk forskning. 

 

Våra reflektioner och teori leder oss till en slutsats; tillit är knuten till både ”relation och 

avtal”, den ena kan inte existera utan den andra. Utan ett avtal i en arbetsrelation, vare 

sig det är muntligt eller skriftligt, finns det ingen anledning för parterna att interagera, 

det finns inget utbyte och således kan en relation inte heller existera. Omvänt kan inte 

ett avtal existera utan någon typ av arbetsrelation. För att demonstrera denna teori har vi 

valt att bygga upp vår egen modell med utgångspunkt från den redan existerande teorin. 
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Denna modell demonstrerar även hur relationsperspektivet är uppbyggt av HR-inriktade 

teorier som i sin tur skapar en hel ledarskapsstil, nämligen transformellt ledarskap. 

Liknande byggs även den andra sidan av tillit, avtalet, upp av teorier med en mer 

byråkratisk och hierarkisk inriktning och som bildar ett motsatspar till transformellt 

ledarskap, så kallat transaktionellt ledarskap.  

 

 

 

 

 

2.9.2 Forskningsfrågor  

Vi har tagit upp några av de tidigare forskningarna på området tillit och ledarskap samt 

granskat dessa. Vi kan således utläsa att det fokuseras mycket på olika typer av 

ledarskap och tillit samt konstaterar att de i någon mån påverkar varandra. Men precis 

som Dirks & Ferrin (2002) anser så fattas forskning över längre tid. Tid är trots allt en 

förändringsfaktor, tiden har förändrat synen på ledarskap överhuvudtaget. Denna 

tidsaspekt vill vi komma åt för att bidra med hur tilliten förändras med tiden. Vi väljer 

därför att formulera tre frågor som ska guida vår studie. 

 

Fråga 1: Ökar eller sänks tilliten  med antal anställningsår? 

Fråga 2: Vilket har mest betydelse för tilliten; relation, avtal eller 

samvariation? 

Fråga 3: Vilken ledarstil skulle teoretiskt bäst främja tillit? 

 

 

 

 

Figur 2.1 Tillits modell, egen. 
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3. Metod 

I detta kapitel redogör vi för vilken metod vi använde oss av vid anskaffandet av data. 

Detta inkluderar motivering för metodval, population, undersökningsdesign, analyser 

och kvalitetskriterier med mera. Vi avslutar denna del med metodkritik. 

 

3.1 Forskningsansats 

I vår uppsats utgick vi ifrån den teoretiska grund som fanns på området och anpassade 

teorin mot vår empiri. Detta är ett av tre tillvägagångssätt för att nå kunskap. Hultén, 

Hultman & Eriksson (2007) kallar detta tillvägagångsätt för deduktion. Det skulle även 

kunna argumenteras för att vi använde oss av ett abduktivt tillvägagångsätt, då vi utifrån 

teorin skapar en egen modell som även den ligger till grund för vår undersökning. Trots 

att modellen är sprungen ur tidigare forskning är den inte empiriskt bevisad, det vill 

säga induktiv. Philipson (2013) anser också att detta egentligen är det mest logiska 

förhållningssättet vid forskning då det deduktiva synsättet enbart gör att vi kan se sådant 

vi redan känner till, medan det induktiva synsättet aldrig skulle fungera utan någon form 

av förförståelse.  

Vi hävdar att vi främst är deduktivt inriktade på grund av den starka teoretiska 

anknytningen. 

 

3.2 Kvantitativ datainsamling  

För att kunna undersöka vårt syfte krävs en lämplig metod för att få ut data som bäst 

speglar syftets tyngdpunkt. I vårt fall använde av webbenkät. Vilket ger oss en 

kvantitativ metod. Thurén (2007) anger att det i huvudsak finns två sätt att utföra sina 

undersökningar på, kvalitativ- och kvantitativ forskningsmetod. De främsta 

anledningarna till vårt användande av enkäter och därmed en kvantitativ metod, var att 

vi ville ha en stor undersökningsgrupp som möjligt. Detta skulle ge oss möjlighet till att 

generalisera vårt resultat samt att vårt teoretiska forskningsperspektiv sammanföll med 

de kvantitativa kraven för forskningen. Vi som forskare ville till exempel förbli 

objektiva och skapa distans mellan oss och undersökningen. Detta anger Bryman & Bell 

(2013) också som en av de största skillnaderna mellan de två forskningsmetoderna, det 

vill säga att kvantitativ strävar mycket efter en tydlig transparens och generalisering 

medan dessa kriterier inte är lika hårda inom den kvalitativa metoden. Fortsättningsvis 

menar författarna att ytterligare skillnader ligger i sättet att tolka resultatet och utföra 

empirin. Den kvantitativa uttrycker sig mycket i siffror medan den kvalitativa har 
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forskarens tolkningar och intryck som bas för informationen. Den kvantitativa 

forskningsmetoden är enligt Eliassson (2013) också bredare då man kan täcka flera 

områden i en undersökning. En kvalitativ går istället på djupet och gör forskaren mer 

insatt i endast en aspekt av ett problem.  

 

Tillvägagångsättet som vi använde oss av i vår kvantitativa studie var 

enkätundersökningar som vi planerade att skicka ut till fastighetsmäklare över hela 

Sverige. Enkäten vi använde oss av var formaterad enligt ett strukturerat intervjuschema 

som vi skickade ut till vårt urval. Vi prioriterade ett strukturerat intervjuschema för att 

uppnå kvalitetskraven för en kvantitativ studie då alla respondenter skulle få samma 

påståenden/frågor. På detta sätt skulle den insamlade datan också bli lättare att 

analysera. Vi valde vårt intervjuschema enligt denna form, också eftersom Eliasson 

(2013) skriver att ett strukturerat intervjuschema är den vanligaste form av 

datainsamling som användas i kvantitativ forskning. 

 

Ett strukturerat intervjuschema beskriver Eliasson (2013) vidare som ett detaljerat 

genomarbetat intervjuschema. Strukturen kan inte ändras utan är detsamma under hela 

intervjun och intervjuformen är enkel att genomföra.  I denna form av intervju blir 

respondenten mindre påverkad av intervjuaren. Eliasson (2013) ställer sig kritisk till 

denna design av frågeschema på grund av att när datainsamlingen har satt igång går det 

inte att ändra i frågornas struktur, vilket var något vi fick tänka på vid frågornas 

utformning. 

 

3.2.1 Enkätstudie 

Inom forskningsmetoder på kvantitativ grund finns det en rad olika tillvägagångsätt att 

undersöka sitt syfte, enkäter, strukturerad observation med mera. Det gäller som tidigare 

sagts att välja ett tillvägagångsätt som stämmer överens med såväl forskningsansatsen 

som det kvantitativa metodvalet, samt forskningstraditionen hos forskaren. Efter 

resonemang i första delen av detta metodavsnitt kom vi fram till en 

webbenkätundersökning som tillvägagångssätt för vår empiri i denna studie. En 

webbenkätstudie ansåg vi skulle vara av ekonomisk fördel för oss samt att det gav 

möjlighet till att nå fler respondenter inom vår population. Totalt skickades 840 

webbenkäter ut (se mer under urval och bortfall). 
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Innan enkäten skickades ut till den önskade populationen var det bra med en granskning 

(pilotstudie) på en mindre testgrupp för att få uppfattning om tolkning av frågor och 

svarsalternativ. På detta sätt kan internt bortfall förminskas och även underlätta senare 

analys. Detta är också något som rekommenderas Jakobsson & Westergren (2005). 

Under våra tidigare studier i form av B-uppsats, gjordes en liknande studie med 

liknande frågor men fler till antalet. Trots att B-uppsatsen var opublicerad kunde 

frågorna anses som testade och kunde därefter rensas och omformuleras. För att skapa 

ytterligare validitet genomgick frågorna också en granskning av handledare och två 

studiekollegor. 

 

Enkätfrågorna var formulerade för att både kunna avgöra vad som var av mest betydelse 

för tilliten hos den anställde samt för att ge oss en uppfattning om vad för typ av 

ledarskap som tilliten utsätts för och slutligen vilket av dessa som förändras mest över 

tid. Svaret på frågorna bestod av en likerts-skala från 1-6, där 1 står för stämmer inte 

och 6 stämmer mycket. Likerts-skalan är ofta utformad efter fem eller sju skalor 

kopplade till frågor inom ett ämnesområde enligt Ejlertsson (2005). Valet av en sex-

siffrigskala avgjordes då vi ville undvika ”centrerade” svar, det vill säga svar som 

varken kunde kategoriseras som stämmer inte och stämmer mycket. Vi ansåg att detta 

skulle utgöra ett intressantare analysmaterial och tydligare skulle demonstrera 

respondenternas tankar kring tillit till sin ledare. Garland (1991) argumenterar att om 

forskaren vill att respondenterna ska göra ett bestämt beslut och inte kunna ställa sig 

neutralt, är en skala utan mittpunkt att föredra. En förutsättning för att inte använda en 

mittpunkt på en likertskala är att skalan inte får påverka respondentens reliabilitet och 

validitet.  

 

Frågorna var även indelade i två olika block där det ena representerade tillit ur ett 

relationsperspektiv och det andra ur ett avtalsperspektiv (Se operationalisering, tabell 1).  

Som teoretisk grund valde vi att använda oss av Tzafrir & Dolan (2004) och Tyler 

(2003). Dessa forskare är författare till artiklar som valt att mäta tillit genom kvantitativ 

forskning. Vi använde dessa dels som inspiration för våra enkätfrågor och dels som 

underlag för vår teoretiska undersökning. Detta för att uppnå en kumulativ 

forskningsmetod och empiri. 
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Att skicka ut en enkät medförde en diskussion om anonymitet. För att ytterligare 

motivera våra respondenter och förminska vårt bortfall skapades ett frivilligt lotteri om 

presentkort på 200 kronor som delades ut vid enkätens avslut. Detta inskränkte således 

på anonymiteten. Vi förmodar att en diskussion om förhållandet till chefen kan vara en 

känslig punkt för vissa respondenter. Det är därför viktigt att skapa ett förtroende i 

frågeprocessen för att de ska känna sig trygga och inte ställa sig i försvarsposition och 

ge ett felaktigt resultat. Ejlertsson (2005) behandlar anonymitet och förklarar hur viktigt 

det är att en undersökning förklaras för respondenten och med vilka villkor som denna 

kommer med. Jakobsson & Westergren (2005) skriver också om de etiska principerna 

när man granskar frågeställningar och framför känsligheten i datainsamling. Båda dessa 

forskare lägger fram numrerade frågeformulär som ett alternativ för anonymitet. För att 

kompromissa dessa krav med vår önskan att skapa motivation genom ett lotteri, innehöll 

våra enkäter inga namnangivelser eller personuppgifter annat än kön, ålder och antal 

anställningsår. Lotteriet i sig gjordes till en separat frågeställning med möjlighet att 

avstå från deltagande. Uppgifter som behövdes lämnas för att delta i detta lotteri bestod 

endast av mejladress, information som redan var tillgänglig för oss under utskicket av 

enkäterna. Vi hade således inte erhållit någon ny personlig information om våra 

respondenter och önskan om anonymitet kunde behållas då svaren inte heller kunde 

kopplas till en specifik mejladress. En reflektion kring lotteriet är att det i slutändan inte 

visade sig bidra till betydande ökning av antal respondenter då endast 34 % av de 

svarande deltog. 

 

3.3 Population och urval 

För att en studie ska uppnå både reliabilitet likväl som validitet, gäller det noga att välja 

sin population. Som första urvalssteg, valde vi att avgränsa vår undersökning till 

fastighetsmäklare i Sverige som population. Vår nära kontakt med yrket och branschen 

genom vårt utbildningsprogram till fastighetsmäklare gjorde valet till en perfekt 

avslutning på vår treåriga utbildning samt att denna population var tillgänglig för oss 

som forskare. Under 2014 fanns det 6553 (FMI 2010-2014-02-28) registrerade 

fastighetsmäklare i Sverige.  

 

Vår studie hade dock inte resurser eller tid till att undersöka en hel population på ca 

6550 fastighetsmäklare. Denna population kom sedan att minskas genom att vi 

exkluderade franchisetagare och enskilda fastighetsmäklare. Den sistnämnda gruppen 
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hade heller ingen relevans för vår studie då de är egna företagare och således inte har en 

ledare. Vi ville endast undersöka registrerade fastighetsmäklare i Sverige med 

befattningen anställd, eftersom vårt syfte innefattade analys från ett ”följarperspektiv”. 

Vår population på ca 6550 fastighetsmäklare minskar därför med dels franchisetagare 

samt samtliga enskilda företagare. Detta är vad Acock (2005) anger som ett saknat 

värde (MACAR). Det är värden som ytligt ingår i populationen men saknas av ren 

slump då de exkluderas av populationen per definition. Till exempel kan en 

franchisetagare fortfarande arbeta som mäklare och således höra till populationen men 

han utgör ett saknat värde på grund av sin position som ledare. 

 

En population skriver Eliasson (2013) är den grupp som forskare vill uttala sig om i sin 

undersökning. Davies (2007) skriver att en population är den grupp som forskaren är 

intresserad av att göra den empiriska undersökningen över, och som forskare får vi välja 

vilket population som ska utgöra vårt urval i vår undersökning. Vidare skriver Eliasson 

(2013) att en population inte behöver utgöra antalet människor utan det kan till exempel 

också utgöra företag med ett visst antal anställda. Varje människa som urvalet består av 

brukar kallas för individer. När urvalet tas fram ska populationen utgöra det urval som 

studien vill uttala sig om. Detta gör man då det blir för omfattande att undersöka en hel 

population. Den lilla undersökningsdelen (urvalet) kan då kallas ett sample size.  

 

Krejcie & Morgan (1970) fann att många forskare hade svårt att avgöra hur stort deras 

så kallat Sample size ska vara för att någon typ av generalisering ska kunna utföras. De 

utvecklade därför en ekvation på detta. 

S= X2 NP (1-P) / d2 (N-1) + X2 P(1-P) 

Utifrån deras ekvation och vår ursprungliga population på ca 6550 fastighetsmäklare, 

skulle sample size bli 361. Som tidigare nämnt minskas populationen genom att 

exkludera franchisetagare och enskilda företagare. Vi uppskattade således att vår 

population skulle sjunka till ca 4000 fastighetsmäklare vilket skulle kräva ett sample 

size på 351. 

 

Eftersom att antal anställningsår var en viktig variabel i vår studie ville vi ha en så bred 

och representativ målgrupp som möjligt. Det fanns dock ingen möjlighet för oss att i 

förhand ta reda på hur länge en viss mäklare har jobbat på en viss arbetsplats, för att få 

en så jämlik representativ respondentgrupp som möjligt. Denna grupp önskade vi också 
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skulle vara utspridd på så stor geografisk yta som möjligt. För att uppnå detta valde vi 

att undersöka fastighetsmäklare inom Sveriges 21 län. För att skapa replikerbarhet i 

metoden gällande urval så begränsades även valet av mäklare utifrån residensstaden i 

varje län. Därigenom begränsades populationen ännu mer och urvalet av specifika 

fastighetsmäklare gjordes genom ett stratifierat slumpmässigt urval utifrån de 21 

residentstäderna i Sverige. Det innebär enligt Bryman & Bell (2013) att varje enhet ur 

grupper inom populationen kan bli vald.  

 

Då den geografi- och folkmängd skiljer sig åt beroende på residensstad, ville vi ha en så 

jämn fördelning av enkäter som möjligt, vi var dessutom tvungna att försöka täcka vårt 

angivna sample size på 351 och räkna med eventuellt bortfall. Vi satte därför som mål 

att skicka 40 enkäter till olika fastighetsmäklare i varje residentstadstad vilket totalt 

skulle generera i 840 enkäter. Detta ansåg vi var en bra representation av populationen i 

förhållande till den tid studien är utförd under.  

 

Nedan följer en tabell för webbenkäternas exakta fördelning. 

Län Residensstad Antal önskat 

utskick/stad 

Skickade 

enkäter/stad 

Blekinge län Karlskrona 40 21 

Dalarnas län Falun 40 17 

Gotlands län Visby 40 21 

Gävleborgs län Gävle 40 34 

Hallands län Halmstad 40 41 

Jämtlands län Östersund 40 25 

Jönköpings län Jönköping 40 58 

Kalmar län Kalmar 40 28 

Kronobergs län Växjö 40 30 

Norrbottens län Luleå 40 23 

Skåne län Malmö 40 63 

Stockholms län Stockholm 40 117 

Södermans län Nyköping 40 22 

Uppsala län Uppsala 40 60 

Värmlands län Karlstad 40 31 

Västerbottens län Umeå 40 38 

Västernorrlands län Härnösand 40 11 
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Västmanlands län Västerås 40 40 

Västra Götalands län Göteborg 40 63 

Örebro län Örebro 40 47 

Östergötlands län Linköping 40 50 

Totalt 840 

Tabell 3.1: Enkätfördelning 

 

Som tabellen anger kunde 40 enkäter inte skickas till samtliga residentstäder. Den 

främsta anledningen till varför önskat antal enkäter per stad inte kunde uppnås var att 

vissa städer inte hade tillräckligt med fastighetsmäklare som uppnådde kraven för våra 

respondenter, det vill säga tjänst som anställd med en ledare/chef. Även om det till 

antalet fanns 40 stycken registrerade fastighetsmäklare i varje stad kunde inte samtliga 

räknas då visa var franchisetagare eller enskilda företagare på enmansbolag, vilka 

sorterades bort på grund av vår avgränsning. Vidare var vi tvungna att hålla oss inom 

residensstädernas gränser och kunde inte använda oss av fastighetsmäklare i 

omkringliggande kommuner. 

 

Vid de städer där inte tillräckligt med enkäter kunde skickades ut fick antalet 

kompenseras vid andra städer för att slutligen uppnå 840 stycken utskick. Dessa 

skickades ut slumpmässigt till de residentstäder som uppgick i fler än 40 

fastighetsmäklare, så som Jönköping och Uppsala. När samtliga ”mindre” residentstäder 

täckt så mycket som möjligt av kvarstående enkäter, skickades resterande ut till 

Stockholm, Malmö och Göteborg. I de tre sistnämnda städerna gjordes fördelningen i 

enlighet med stadsdelarna. 

 

3.3.1 Bortfall 

Bortfall är en obligatorisk del i varje kvantitativ studie, därför bör antalet 

undersökningar lämna utrymme för detta bortfall för att antal svar ska nå upp till en 

generaliserbar population. Efter den empiriska undersökningen hade vi fått in 346 

enkäter av 840 skickade, av dessa var 319 fullständiga. Det gällde därefter att reda ut 

bortfallet. Då det var 346 respondenter som faktiskt hade öppnat och besvarat frågor i 

vår enkät utgick vi från att detta var vår totala svarsfrekvens, det vill säga 41 % av 

samtliga utskickade enkäter. För att uppnå denna svarsfrekvens hade dessutom en 

påminnelse skickats ut. 
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Det finns två olika bortfall som kan förekomma med en enkät. Ejlertsson (2005) skriver 

att i en enkätundersökning förekommer om respondenter inte svarar på enkäten extern 

bortfall och intern bortfall. Under externt bortfall kopplas det till de personer som inte 

vill vara med i undersökningen och internt bortfall kopplas till de respondenter som 

svarat på vissa frågor i enkäten. Vårt externa bortfall utgjordes av 494 individer vilket 

innebär ett bortfall på ca 59 % och leder som tidigare nämnt till en total svarsfrekvens 

på 41 %. Dessa 59 % utgör personer som erhållit enkäten men valt att inte svara. Att 

helt säkert fastställa varför vi inte uppnått något svar från dessa är en omöjlighet men vi 

kan spekulera i olika orsaker.  

 

Att det var ett externt bortfall, indikerar till oss att dessa individer inte ens öppnat 

enkäterna vilket exkluderar frågan om felformulerade frågor eller svårtolkade 

svarsalternativ. Däremot kan inbjudan till enkäten varit till exempel svagt formulerad 

eller inte tillräckligt intresseväckande för vissa respondenter, något som Jakobsson & 

Westergren (2005) också anger som en felkälla. Vidare bör de externa bortfallet bero på 

faktorer bortom vår kontroll, det kan handla om tidsbrist hos respondenten, brist på 

intresse och så vidare. Vi kunde också med säkerhet identifiera ett antal bortfall på 

grund av semestrar, mamma/pappaledighet med mera, eftersom autosvar från 

mejladresserna skickades tillbaka. 

 

Det interna bortfallet i vår studie uppnådde ca 7,8 % av samtliga besvarade enkäter 

((346- 319) /346). Det interna bortfallet är mer kopplat till innehållet till enkäten än de 

externa bortfallet då respondenten valt att avbryta utan fullständiga svar. Som tidigare 

sagt kan detta bero på felformuleringar i frågorna, svårtolkade svar, mängden frågor 

och så vidare. Nedan visas en bortfallsanalys över respondenternas svarsfrekvens och 

det interna bortfallet. Frågorna har graderats efter antal svarande på respektive fråga 

uppifrån och ner i fallande ordning. 
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N Mean Std. Deviation Missing 

Count Percent 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

F7 

F8 

F9 

F10 

F11 

346 

345 

345 

331 

329 

327 

325 

323 

321 

321 

319 

,52 

3,60 

2,68 

4,68 

4,99 

4,43 

4,99 

4,62 

5,40 

5,22 

4,40 

,500 

1,111 

1,264 

1,330 

1,192 

1,275 

,977 

1,349 

1,036 

,947 

1,257 

0 

1 

1 

15 

17 

19 

21 

23 

25 

25 

27 

0 

,3 

,3 

4,3 

4,9 

5,5 

6,1 

6,6 

7,2 

7,2 

7,8 

 

Tabell 3.2: Bortfallsanalys, egen, 

 

3.4 Indikatorer 

Vid granskning av teorin kunde vi avslöja olika indikatorer som tidigare författare har 

ansett påverkar tillit. Indikatorerna används som mått på begreppet enligt Bryman & 

Bell (2013). Begreppet i vårt fall var tillit, vilket de valda indikatorerna hjälpte oss att 

mäta. Dessa indikatorer kunde vi  koppla till olika teorier om ledarskapet och vad detta 

bör innehålla. Vårt strukturerade frågeschema innehöll därför frågor uppbyggt på; 

Lojalitet, kommunikation, reliabilitet, välvilja, kompetens, trygghet, regler, beslut.  

 

3.5 Operationalisering 

I vår undersökning var det viktigt att vi gjorde våra begrepp mätbara. För att lyckas med 

detta utgick vi dels från den tidigare forskningen på området samt den egna modell vi 

skapat utifrån teori (se figur 2.1). Vårt mål var att testa modellen mot empirin och den 

blev således en av grunderna till en operationaliseringstabell. Operationalisering 

förklarar Eliasson (2013) innebär definiering av begrepp utifrån teorin som ska göras 

mätbart. Det är viktigt att begreppen görs mätbara då de blir undersökningsbara och de 

sätts även i fokus.  
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Vår teori ledde oss till ett antal faktorer som mäter tillit, dessa indikatorer kan också 

hittas i Tzafir & Dolans (2004) enkätunderlag. Vi uppnådde på det sättet en hög 

validitet i våra mätningar. Indikatorerna ledde också till olika teorier inom ledarskapet, 

som kunde grupperas under avtal och relation. Indikatorer och teorier kunde sedan 

tillsammans spåras till två bestämda ledarskapsstilar. Eftersom tid utgjorde stor del av 

vårt undersökningssyfte behövde också kontrollfrågor kring demografi formuleras. 

 

Vårt frågeschema/operationalisering blev slutligen uppbyggt utifrån område-delområde-

syfte-teori som i slutändan bildar ett påstående/fråga kopplat till tillit. Nedan följer en 

tabell som visar vår tanke gång mellan område, teori och fråga (för granskning av 

svarsalternativ se bilaga 3). 

 

Område Indikatorer Syfte Teori Enkätfråga 

 

Introduktions-

frågor 

 

 

Tid 

Hur länge har den 

anställde arbetat på 

nuvarande arbetsplats 

 

 

Hur länge har 

du arbetat på din 

nuvarande 

arbetsplats? 

Kön Vilket kön har 

respondenten 

 Man eller 

kvinna? 

Ålder Hur 

åldersfördelningen ser 

ut bland 

respondenterna 

 Hur gammal är 

du? 

Relation Lojalitet Hur stor lojalitet 

respondenten har till 

sin nuvarande chef. 

Dirks & Ferrin (2002) Min chef visar 

intresse för mina 

behov. 

Relation        Kommunikation/ 

Öppenhet 

Hur respondenten 

upplever 

kommunikationen 

med sin nuvarande 

chef? 

Joseph & Winston 

(2005) 

Jag känner att 

jag kan berätta 

saker för min 

chef. 

Relation Reliabilitet Hur stor tillförlitlighet 

känner respondenten 

till sin chef? 

Whitener et al. (1998) Jag upplever att 

min chef gör 

som han/hon 

säger. 
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Relation Välvilja Hur upplever den 

anställda den sociala 

relationen med sin 

chef? 

Mayer et al. (1995) 

 

Jag upplever att 

min chef är 

förlåtande om 

jag gör misstag. 

Avtal Kompetens Hur mycket 

kompetens 

respondenten tycker 

chefen har? 

Shapiro (2005) Jag tycker att 

min chef har 

goda kunskaper 

som chef och 

om branschen. 

Avtal Trygghet Hur respondenten 

känner trygghet i sin 

anställning? 

Mosher (2013) Jag känner mig 

säker på att få 

behålla min 

anställning. 

Avtal Regler och 

struktur 

Hur formaliserad 

respondenten upplever 

sin arbetsplats? 

Mcevily et al. (2003) Jag är väl 

medveten om 

företagets 

formella regler 

och struktur. 

Avtal Beslut Hur respondenten 

uppfattar chefens 

beslut? 

Creed & Miles (1996) Jag upplever att 

min chef är 

konsekvent i 

sina beslut. 

Tabell 3.3: Operationaliseringstabell 

 

3.6 Kvalitetskriterier 

När metodvalet är gjort och forskningsdesignen kartlagd måste vi se till de 

kvalitetskriterier som ställs på forskningen. Inom den kvantitativa forskningsmetoden 

finns det framförallt två kvalitetskrav som visar på hur trovärdig undersökningen är. 

Dessa två kriterier är reliabilitet och validitet. Nedan följer därför en genomgång av 

dessa och hur vi har anpassat oss för att uppnå dessa i vår studie. 

 

3.6.1 Reliabilitet 

Vi anser att vår undersökning hade hög reliabilitet då enkätfrågorna var grundade från 

tidigare vetenskaplig forskning om tillit. Enkätunderlaget var utformat med tydlig insyn 

i frågornas natur och borde inte vara komplicerade att replikera för fortsatt forskning. 

Vårt material var grundat på tidigare forskares insatser inom fältet vilket också är något 
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som utgör access för framtida forskare. Forskningens reliabilitet blir en diskussion först 

när det kommer till respondenterna, som i vårt fall var fastighetsmäklare i Sverige. 

Eftersom vårt urval bestod av stratifierat slumpmässigt utvalda fastighetsmäklare i 

Sverige och tid utgjorde en stark variabel i vår studie, kommer respondenterna och deras 

svar inte att vara desamma i en replikation av denna forskning. Eliasson (2013) förklarar 

att reliabilitet innebär att undersökningen ska vara pålitlig och kunna upprepas, för att 

sedan kunna ge samma resultat. En undersökning är mer pålitlig ju fler gånger den kan 

återupprepas, den har då en hög reliabilitet. Eliasson (2013) understryker att detta är 

viktigt för att undersökningen ska kunna kontrolleras utifrån undersökningens slutsatser. 

Vår studie blir med Eliassons mått mindre replikerbar på grund av den tidsaspekt som 

finns i forskningen men denna kan minskas med tillräcklig insyn i urvalet. 

 

Då vi använde oss av en enkätundersökning, fick vi ta hänsyn till den så kallade 

kongruenskomponenten, detta gjordes genom det strukturerade intervjuschemat. Trost 

(2007) menar att kongruens är relevant i en enkätundersökning eftersom att det ställs 

samma frågor för att få med allas perspektiv. Det måste finnas likhet mellan frågor som 

mäter samma sak. Det strukturerade intervjuschemat användes för att tydligt redogöra 

vad som efterfrågas och att samtliga respondenter får samma fråga/påstående, därmed 

uppnådde vi krav för kongruenskomponenten. 

 

Detta kopplas till frågor om intern reliabilitet, det vill säga hur olika delar av måttet 

mäter samma sak. Eftersom vår enkätutformning delvis härstammar från Tzafir & Dolan 

(2004) artikel var vi tvungna att granska dennas interna reliabilitet. Författarna hade 

testat tillitsenkäten för intern reliabilitet på tre sätt. Först, undersöktes skalan med 

användning av Cronbachs koefficient α, ett direkt mått på i vilken utsträckning poster 

hålla samman med deras omfattning. För det andra, en " om a objektet tas bort " analys 

genomfördes för att fastställa om intern tillförlitlighet för varje skala skulle kunna 

förbättras om ett av objekten har tagits bort. För det tredje, en split - halv reliabilitetstest 

genomfördes för att ange i vilken utsträckning testet var att mäta en sammanhängande 

egenskap. Samtliga av dessa test är kända för mätning av intern reliabilitet och 

författarnas tester kunde därför anses trovärdiga. Vi kände därför att ytterligare tester av 

detta slag var del överflödigt och för tidkrävande.  
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Trots att frågorna hade genomgått en ordentlig granskning med bra resultat, innebär det 

inte att våra frågor innehar samma interna reliabilitet, då de anpassades till en viss 

population och efter vårt syfte. De var därför inte helt identiska med författarnas 

enkätfrågor. 

 

3.6.2 Validitet 

I vårt fall kom vår validitet från samma grund som reliabiliteten, nämligen den 

befintliga teorin inom ämnet och de forskningsmetoder vi granskat om mätning av tillit. 

Validiteten i detta styrks av vår state-of-the art, som är en grundlig granskning av det 

teoretiska materialet. Enkätunderlaget fick validitet genom pilotstudien som nämndes 

under rubriken ”Enkätstudie” samt granskning av opponenter under studiens gång. I och 

med att vi använde oss av en enkätstudie i vår undersökning var det viktigt att nå kärnan 

i frågan, det vi ville undersöka. Ejlertsson (2005) menar att det vid enkätutformning är 

viktigt att frågan ställs med koppling till syftet eller det frågebatteri som finns, detta 

skapar validitet. Validitet i sig förklarar Eliasson (2013) som att undersökningen mäter 

det som verkligen ska mätas. Validiteten är bunden till vad undersökningen strävar efter 

att mäta och därför understryker Eliasson (2012) att det finns en hög reliabilitet.  

 

Våra resultat var också tvungna att granskas för validitet. Churchill (1979) beskriver att 

mått är valida när skillnaderna i observerade resultatet reflekterar de riktiga skillnader 

som forskaren försöker mäta.  För att upprätta en valid konstruktion av ett mått, måste 

forskaren bestämma i vilken utsträckning måttet har en korrelation med ett annat mått 

som har utformats för att mäta samma sak och om måttet i sig förhåller som förväntat. 

Detta gjorde vi genom en korrelationsanalys, genom denna kunde vi urskilja 

indikatorernas koppling till varandra. Vid höga korrelationsvärden kunde vi fastslå att 

indikatorerna hade relevans för varandra och således mäter samma sak, krav på validitet 

i våra mått ansåg vi därmed vara uppnådda. 

 

3.7 Litteraturgranskning 

Grunden i varje forskningsprojekt är tidigare forskning. Vi kan inte uppfinna hjulet på 

nytt utan måste ta hänsyn till vad som tidigare gjort inom vårt forskningsområde. För att 

kunna ta fasta på relevant forskning och skapa en ordentlig förståelse måste därför en så 

kallad litteraturgranskning utföras enligt Bryman & Bell (2013).  
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Litteraturgranskningen utgör grunden för ett stöd för forskningsfrågorna och för 

utformningen av forskningsdesignen. Med andra ord så bör forskaren välja metod 

utifrån litteraturstudiens resultat osv. För oss var litteraturgranskningen dels en metod 

för oss att samla in data som motsvarade kvalitetskraven för en kvantitativ studie samt 

att kontrollera vår studies reliabilitet och validitet. Viktigt är dock att teori inte endast 

replikeras utan förståelse, utan måste också tolkas och granskas med en kritisk 

inställning. Som Thuren (2007) anger så bör absoluta sanningar om kunskapen kritiskt 

granskas. Han menar att en av de självklarheterna med vetenskapen är att den ska söka 

sanning. Den ska ta reda på hur något förhåller sig i verkligheten samtidigt som den 

hela tiden måste gå framåt. Forskare bör därför inte hålla sig till så kallade absoluta 

sanningar utan alltid vara medvetna om att teorier kan förkastas och kritiseras.  

 

Vi grundade vår litteraturgranskning på det systematiska perspektivet. Vår studie hade 

en kvantitativ inriktning med abduktiva ansatser och krävde därför hög grad av 

reliabilitet. En systematisk metod på litteraturgenomgången anses därför vara ett 

passande tillvägagångsätt då den föredras i den samhällsvetenskapliga forskningen och 

är ett sätt att förbättra reliabiliteten i ett arbete. Den systematiska litteraturgenomgången 

definieras av Bryman & Bell (2013) som en vetenskaplig, replikerbar och transparent 

process som syftar till att minska felaktigheter. Detta genom att utförliga 

litteratursökningar utförs avseende både opublicerade samt publicerade undersökningar, 

och undersökarens metoder, beslut och slutsatser beskrivs utförligt. Vi ansåg att vi 

genom en systematisk litteraturgenomgång skulle ha större möjlighet att skapa 

transparens och skapa en hög replikerbarhet i vårt arbete. Genomgången består av tre 

steg; 

1. Specificering av frågeställning och planering av genomgång 

2. Genomförande av granskning  

3. Rapportering och spridning 

 

Genomförandet av granskningen, det vill säga insamlandet av teoretiskt material gjordes 

med hjälp av keywords. Dessa utvecklades för att avgränsa den teoretiska referensramen 

till vårt område och återigen för att skapa reliabilitet i forskningen. Dessa keyword 

bestod av: Trust, leadership, organization, employee, relationship, transaction, time. 

Det var dock viktigt att förstå att dessa keyword också kan ha koppling till andra 

områden bortom ledarskapet men som kan indirekt kopplas till ledarskap. Sökningen 
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genom keywords resulterade i ett antal artiklar kom att utgöra vår teoretiska grund. Att 

använda oss av samtliga artiklar som uppkommit var inte möjligt utan en avgränsning 

var tvungen att göras. Det som främst sorterades bort var artiklar med syftet att 

undersöka former av horisontell tillit mellan medarbetare och som således exkluderade 

ledarskapet. I samband med litteraturgenomgången skapades också en så kallad State-of 

the Art (se tabell 2.1 ). 

 

3.8 Analysmetod 

Vi behövde använda oss av  lämpliga metoder för att analysera våra insamlade data. Vi 

kom fram till att de två mest passade metoderna utifrån vårt material och 

syftesundersökning var medelvärdes-, regressions-, och en korrelationsanalys. För att 

fastslå signifikansen i vår data utfördes även ett ANOVA-test. Programmet som vi 

använde oss av för att analysera våra insamlade variabler var i SPSS programmet.  

 

3.8.1 Medelvärdesanalys 

För att starta analysen av insamlade data, inledde vi med en medelvärdesanalys. På detta 

sätt fick vi se vilket genomsnittsvärde varje kluster hade på varje fråga och kunde 

utifrån det bedöma vilka fortsatta typer av analyser som skulle vara passande att utföra 

för att styrka resultatet. Med hjälp av SPSS programmet kunde vi enkelt få ut en tabell 

med medelvärden från respondenternas svar i undersökningen. En medelvärdesanalys är 

en bra analysmetod att använda sig av, då Bryman & Cramer (1999) förklarar att en 

sådan analys visar det genomsnittliga värdet. Vidare så går en medelvärdesanalys ut på 

att summera ihop alla värden och delar summan på antalet personer i varje kluster.  

Trots att det kan anses vara en ganska ytlig analysmetod tyckte vi att den skulle ge oss 

bäst översikt över resultatet av enkätundersökningen och gjorde det möjligt för oss att 

generalisera vid djupare analys. 

 

3.8.2 ANOVA (Analysis of Variance) 

En utförd medelvärdesanalys är ingen garanti för att medelvärdena faktiskt är statiskt 

signifikanta det vill säga inte ett resultat av slump. För att vi skulle kunna gå vidare med 

övriga analyser var våra värden därför tvungna att kontrolleras. Detta gjordes genom ett 

ANOVA-test, även kallat variansanalys. Valet av ANOVA-test gjordes utifrån storleken 

på vårt datamaterial. En annan variant av variansanalys är T-test men detta bör göras 

endast på material med max två variabler. ANOVA-testet är istället anpassningsbart när 
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medelvärdet mellan tre eller fler orelaterade prov skall analyseras enligt Bryman & 

Cramer (1999) och Gueorguieva & Krystal (2004). Vilket stämde överens med vårt 

material.  

 

F-test inom ANOVA uppskattar variansen mellan testen som jämförs med variansen 

inom testen. Enligt Eliasson (2013) blir värdet på F högre ju större skillnaderna mellan 

grupperna är, således beskriver F hur många gånger större spridningen mellan 

grupperna är jämfört med spridningen inom grupperna. Värdet F hänger vidare samman 

med antalet grupper i materialet och dess storlek vilket påverkar sannolikheten för att F 

ska vara tillräckligt stort för ett statistiskt säkert samband. 

 

3.8.3 Regressionsanalys 

Efter att ha gjort en medelvärdesanalys ansåg vi att det passade bra att fortsätta med en 

regressionsanalys. Vi valde att använda oss av denna analys för att se hur vår oberoende 

variabel, tid, påverkade olika beroende variabler som vi fick ur vår medelvärdesanalys. 

Då vi hade elva frågor och påståenden valde vi att endast göra regressionsanalysen på 

de frågor som visade störst förändring mellan klustrens medelvärde. På det sättet kunde 

vi avgöra om dessa variabler var signifikanta för tid. Vi kommer i empirikapitlet 

förklara närmre hur sambandet mellan medelvärdesanalys och regressionsanalysen ser 

ut. Även Bryman & Cramer (1999) använde sig av en regressionsanalys för att för att 

förstå förhållande mellan variabler.  

 

3.8.4 Korrelationsanalys 

En korrelationsanalys syftar till att visa om det finns ett samband mellan två variabler. I 

vårt fall skulle ett intressant samband till exempel vara om det finns ett samband mellan 

en individs anställningstid och hur stark tillit denna känner till sin ledare. Vi ville också 

kunna spåra samband mellan de separata indikatorerna inom tillit. Eventuella samband 

skulle då gå att jämföra med utfall av medelvärdesanalysen och förstärka den generella 

analysen.  

 

Bryman & Cramer (1999) menar att till skillnad från ett chi-tvåtest indikerar en 

korrelation styrkor och riktningar mellan två eller flera variabler. Författarna anger att 

det finns två typer av mått inom denna analys. Den första är linjära mått som använder 

sig av intervall variabler, den andra är rankningsmått, som istället använder sig av 
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ordinalvariabler. Båda dessa mått används i vår korrelation. Korrelationsanalysen 

använder sig sedan av en korrelationskoefficient för att kunna mäta styrkan och 

intensiteten i relationen. Koefficienten består med andra ord av en kortfattad bedömning 

av närheten i relationen mellan variablerna. 

 

3.9 Metodkritik 

 Kritiskt tänkande anser Hultén et al. (2007) vara nyckel till att finna nya lösningar och 

utöka sitt lärande. Att inte granska sitt eget arbete och vara kritisk mot sina egna 

utgångpunkter skulle därför kunna jämställas med att stanna den vetenskapliga 

forskningen. Det är därför av vikt att vi granskar vår metod med kritiska ögon för att 

dels skapa en transparens i arbetet och dels kunna förbättra oss själva. 

 

Vi har i denna studie valt att ha en kvantitativ forskningsmetod, mycket på grund av att 

detta är det dominerande förhållningssättet inom detta fält och tidigare forskning. 

Undersökningsmetoder av kvantitativ karaktär bygger på ett syfte som ska bevisa eller 

förklarar ett ”fenomen”. Därför måste metoden granskas för att undersöka om syftet har 

nåtts genom metoder av bevisande och förklarande karaktär. Detta görs genom 

insamling av data och kvantifierbara observationer menar Hultén et al. (2007). 

Självklart har denna metod några negativa delar, där den största negativa aspekten enligt 

oss är att man inte får en mer djupgående analys som vid en kvalitativ metod. 

Kvantitativ är en metod som är mer utformad efter siffror än ord vilket kan begränsa 

förståelsen för ett problem. Det finns inget utrymme för tolkning utan mer observation 

av resultatet.  

 

Det kan på grund av detta vara värt att under denna metodkritik kort diskutera ett 

kvalitativt upplägg för studien. Vi ser med ögon från en neutral forskningstradition att 

en kvalitativ studie av vårt syfte skulle kunna göras med till exempel intervjuer. 

Respondenterna skulle då bestå av nyanställd respektive äldre anställd för att få en mer 

ingående insyn till vilket ledarskap som är bäst för tilliten och så vidare. Motargumentet 

till användandet till kvalitativa metoder i just detta fall var åtgången av tid. Detta 

metodval hade gett oss större insikt om tillit till ledaren men medfört risken att vi som 

intervjupersoner blivit för inblandade i intervjuprocessen och därmed minskat 

objektiviteten i studien. Med en kvantitativ studie har vi ingen personlig kontakt med 

respondenterna och kan därmed inte påverka våra svar mer än skriftliga frågor. 
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Respondenten behöver aldrig känna press eller värderingar från forskaren. Fortsatta 

fördelar med webbaserade enkäter enligt Hultén et al. (2007) är att de är snabbt och 

relativt billigt samt att dataregistrering sker vid insändandet av enkäten. Kritiska 

punkter är risken för mycket stort bortfall och man förlorar svar på grund av teknisk 

ovana. Vid utformning av en enkät måste syftet vara tillräckligt tydligt för att veta vad 

man vill få information om, på det sättet minskas risken för svag validitet. Frågorna i sig 

måste granskas, utformning, antal och förståelse.  

 

I samband med frågorna bör likertskalan diskuteras. Vi valde i vår metod att utgå från 

en sexskalig likertskala, vilket kan ha negativa konsekvenser på de analysmetoder som 

utförs. Många analyser behöver ofta ett mediansvar för att ge en accepterad 

signifikansnivå, det vill säga ett svar som kan ställas mot avvikande svar. I efterhand 

kan vi konstatera att för att skapa en högre signifikansnivå och reliabilitet i vårt resultat 

borde istället en sjusiffrig skala ha används.  

 

Något som vi har dragit lärdom av i detta arbete är att det uppkommer bortfall av 

företag och svarspersoner vilket kan bero på flera orsaker, till exempel brist på intresse 

och tid. Man måste således ha bortfallets storlek i åtanke när man väljer mängd eller 

antal studieobjekt i studien eftersom bortfallet kan bli mer påtagligt än först väntat. 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras det empiriska resultaten från enkätundersökningen. Detta 

redovisas med hjälp av medelvärdes-, regression- och korrelationsanalys. Ett ANOVA-

test utfördes också för att bekräfta signifikansen i resultatet. 

 

4.1 Resultat 

Efter att vi formulerat våra frågor bestod enkäten av 11 frågor varav 3 stycken var 

utformade för att undersöka respondenternas demografi samt tidsvariabeln 

(anställningsår). Resterande frågor var knutna till tillit. Enkäterna hade sedan skickats ut 

till 840 fastighetsmäklare fördelat på 21 residensstäder i Sverige. Detta resulterade i 346 

besvarade enkäter varav 319 fullständiga varav 180 män och 166 kvinnor. 

Genuspåverkan har dock inte utgjort en djupare fråga i denna studie. I förhållande till 

Krejcie & Morgans (1970) ekvation om ett ”sample size” på 351, uppfylldes inte kravet 

helt för en korrekt generalisering i analyskapitlet men vi ansåg att data ändå uppfyllde 

tillräcklig validitet då endast fem svar från fullständigt sample size fattades. Nästa steg 

inom empirin var att analysera vår data. För att kunna göra detta använde vi oss av IBM 

SPSS Statistics Data Editor som programvara. Inom programmet utfördes tre olika 

typer av statistiska analyser; medelvärdesanalys, regressionsanalys och 

korrelationsanalys. För att testa trovärdigheten i resultatet utfördes också ett ANOVA-

test. 

 

Våra frågor var utformade efter variabler inom tillit. Frågorna hade sedan fått svarskalor 

mellan 1-6 där 1, stämmer inte alls och 6 stämmer mycket. Vi antog därför att höga 

värden också innebär en stark tillit till ledaren, likväl som låga värden representerar en 

svag tillit till ledaren. Detta innebar att vi kunde få ut medelvärden med ett maxvärde på 

sex. Eventuella skillnader inom anställningsgrupperna skulle därmed visa oss huruvida 

tillit förändras över tid. För att underlätta vår analys kommer vi hädanefter referera till 

grupperna om anställningstid i numrerade kluster. 

 

Nedan presenteras en sammanställande tabell över kluster, antal individer i respektive 

kluster samt medelvärde för varje kluster 
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Anställningstid Respondenter Medelvärde 

Kluster 1: 0-12 mån 64 4,75 

Kluster 2: 1-3 år 115 4,92 

Kluster 3: 4-6 år 75 4,66 

Kluster 4: 7-9 år 50 4,84 

Kluster 5: 10 år <  42 5,10 

Totalt 346  

 

 

4.2 Medelvärdesanalys 

Första delen av vårt syfte innebar att analysera huruvida tillit förändras över tid. För att 

så tydligt som möjligt redogöra för detta valde vi att utföra en medelvärdesanalys. Med 

denna kunde vi tydligt se eventuella förändringar i medelvärdet per klustergrupp, det 

vill säga grupper indelade efter anställningsår.  Det sammanlagda medelvärdet för 

respondenter med anställningstid på kluster 1 var 4,75, kluster 2 4,92, kluster 3 4.66, 

kluster 4 4,84 och kluster 5 5,10. 

 

Figur 4.1 Sammanställande diagram 

 

I tabellen över mean report visas medelvärdet för respektive variabel i vår 

undersökning. Resultatet av figur 4.1 och medelvärdesanalysen visar att tillit förändras 

marginellt över tid. Skillnaderna mellan gruppernas totala medelvärde är av mindre 

betydelse då de är så pass små. Trots detta valde vi att granska den skillnad som faktiskt 

Tabell 4.1 Totalt medelvärde/ Kluster 
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fanns, med särskilt fokus på kluster 3 och kluster 5 som var innehavare av lägst 

respektive högst medelvärde på samtliga påståenden. Skillnaderna låg i indikatorerna 

Reliabilitet och Beslut. Dessa granskas vidare i analysen. 

 

Ytterligare ett intressant medelvärde att granska är det totala medelvärdet på respektive 

indikator. Från det kan vi utläsa att indikatorer med avtalsbakgrund har något högre 

värden an de av relation (Se operationalisering tabell 3.3). 

 

Tabell 4.2: Medelvärdesanalys 

 

 Mean Report Relation Avtal 

Anställningstid Lojalitet Kommunik-

ation & 

Öppenhet 

Reliabili

-tet 

 

Välvilja Kompete

-ns 

Trygghet Regler & 

Struktur 

Beslut 

0-12 mån 

Mean 4,75 4,89 4,50 4,90 4,77 4,95 4,85 4,38 

N 64 63 62 62 61 61 61 61 

Std. 

Deviation 
1,285 1,193 1,184 1,020 1,359 1,284 1,263 1,199 

1-3 år 

Mean 4,75 5,19 4,38 5,17 4,59 5,60 5,25 4,43 

N 113 113 113 113 113 112 112 111 

Std. 

Deviation 
1,299 1,090 1,270 ,812 1,399 ,788 ,854 1,269 

4-6 år 

Mean 4,41 4,71 4,17 4,76 4,44 5,32 5,24 4,19 

N 71 70 69 68 68 68 68 67 

Std. 

Deviation 
1,450 1,320 1,514 1,081 1,365 1,251 ,866 1,395 

7-9 år 

Mean 4,60 4,91 4,49 4,98 4,53 5,62 5,26 4,33 

N 45 45 45 44 43 42 42 42 

Std. 

Deviation 
1,268 1,203 1,121 1,089 1,297 ,731 ,912 1,262 

10 år < 

Mean 4,95 5,21 4,84 5,03 4,89 5,45 5,63 4,82 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 

Std. 

Deviation 
1,314 1,143 1,053 ,972 1,203 ,891 ,541 ,982 

Total 

Mean 4,68 4,99 4,43 4,99 4,62 5,40 5,22 4,40 

N 331 329 327 325 323 321 321 319 

Std. 

Deviation 
1,330 1,192 1,275 ,977 1,349 1,036 ,947 1,257 



 

59 
 

För att kunna avgöra huruvida vårt data var signifikanta och inte slumpmässig, utfördes 

ett så kallat ANOVA-test (analysis of variance) på medelvärdet. Detta test jämför 

medelvärdet inom varje kluster samt mot varandra för att konstatera att svaren inte är 

slumpartade. Vårt ANOVA visade en godkänd signifikansnivå på fyra av åtta 

påståenden (Se bilaga 1.1). F-testet inom ANOVA-analysen visade relativt höga värden 

vilket visar på ett statistiskt säkert samband. 

 

4.3 Regressionsanalys 

Den största differensen mellan kluster 3 och kluster 5 ligger i variablerna Reliabilitet 

och Beslut. För att ytterligare stödja utfallet av medelvärdesanalysen, utfördes en 

regressionsanalys av de två variabler som medelvärdesanalysen utpekat. I denna analys 

finns det två siffror som var av intresse, nämligen den oberoende variabelns 

(anställningstid) B-koefficient som visar vilken effekt en ökning eller minskning av den 

oberoende variabeln har på den beroende variabeln (beslut). I vårt fall visar den första 

tabellen att om den beroende variabeln ökar med 0,56 procent kommer även den 

beroende variabeln öka. Det finns således ett positivt samband mellan variablerna. 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4,256 ,163  26,066 ,000 

Hur länge har du arbetat på din 

nuvarande arbetaplast 
,056 ,056 ,056 1,006 ,315 

a. Dependent Variable: Jag upplever att min chef är konsekvent i sina beslut 

Tabell 4.3 Regressionsanalys 1 
    

Den andra regressionsanalysen visade också ett positivt samband mellan variablerna 

med en förändringsprocent på 0,59 procent. För att avgöra huruvida dessa 

förändringsprocent är tillförlitliga måste signifikansnivån tas i beaktande. Vår 

regressionsanalys resulterade i ett signifikansvärde på 0,315 respektive 0,291, vilket 

innebär att sambandet inte är helt tillförlitligt, helst bör ett signifikansvärde inte ha ett 

högre värde än 0,05. Annars är signifikansnivån inte tillförlitlig. Signifikansnivån på vår 

regressionsanalys kan bero på vårt val av sexgradig likertskala utan mittpunkt, vilket 

stämmer överens med Garland (1991) ansåg som en negativ konsekvens hos skalor utan 
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mittpunkt. Han menade att de flesta analyssystem kräver en mittpunkt och att eventuella 

signifikans nivåer därmed blir skeva. 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4,271 ,164  26,005 ,000 

Hur länge har du arbetat på din 

nuvarande arbetaplast 
,059 ,056 ,059 1,058 ,291 

a. Dependent Variable: Jag upplever att min chef gör som han/hon säger   

Tabell: 4.4 Regressionsanalys 2 

 

Sammanfattningsvis förändras tillit minimalt över tid. Den största förändringen ligger 

intervallerna hos kluster 3 (4-6 år) och kluster 5 (10 år <). Dessa kluster visar sedan 

störst förändring med tiden hos variablerna reliabilitet och beslut. Dock kan dessa inte 

med säkerhet slåss fast som beroende av variabeln tid, det vill säga den oberoende 

variabeln. När vi konstaterat tidens betydelse för tillit, var nästa steg att avgöra vilka 

variabler som var av mest betydelse inom tilliten. Variablerna var som tidigare sagt 

också kopplade till två sidor av tillit, avtal och relation. Vi hade redan fått viss 

vägledning via medelvärdesanalysen om vilken dimension som var av mest vikt men vi 

valde att även undersöka detta genom en korrelationsanalys. 

 

4.4 Korrelationsanalys 

För att finna samband mellan olika indikatorer och styrka deras betydelse utfördes en 

korrelationsanalys. Då medelvärdet visat på högre medelvärden inom avtalsbaserade 

påståenden ville vi kunna koppla dessa till varandra. Analysen hjälpte oss också att 

urskilja positiva och negativa kopplingar mellan indikatorerna. På grund av 

korrelationens storlek valde vi att lägga fokus på ett fåtal samband som hade dels höga 

korrelationsvärden och som utpekats som betydande vid medelvärdesanalysen.  

 

Reliabilitet och beslut fick både högt korrelationsvärde samt att dessa analyserats i 

regressionsanalysen. Trygghet särskilde sig som den indikatorn med högst medelvärde i 

medelvärdesanalysen och fick det högsta korrelationsvärdet mot lojalitet.  Resterande 

indikatorer erhöll bland de högsta sambandsvärden i korrelationsanalysen. 
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Indikator Indikator Korrelationsvärde 

Reliabilitet/ Tillförlitlighet Beslut ,787** 

Trygghet Lojalitet ,388** 

Kompetens Lojalitet ,654** 

Kommunikation Välvilja ,607** 

Tabell 4.5 Korrelationsanalys 

 

Samtliga korrelationsvärden var positiva och visar således ett positivt samband mellan 

indikatorerna. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras våra resultat mot teorin. För att förtydliga analysen av 

resultatet har denna del delats upp i tre delar utifrån vår syftesställning och 

frågeställning. 

 

5.1 Tid och tillit 

Resultatet av denna studie påvisade att tillit påverkas marginellt av tid. De skillnader 

som fanns mellan grupper med olika antal anställningsår var som störst mellan kluster 3 

och kluster 5. Tilliten har därmed ett ingångsvärde vid anställningens början (0-12 

månader) för att sedan öka under de närmaste åren. Vid 4-6 år sjunker denna tillit för att 

sedan succesivt höjas igen. Detta innebär att påståenden hos Krot & Lewicka (2012) om 

att tillit kommer förändras över tid kan bekräftas. Ingen tidigare teori har hittats som 

bekräftar eller förkastar vårt specifika utfall utan endast beskriver en förändring. Vårt 

resultat blir därmed vårt bidrag till forskningen samt ny öppning till vidare forskning. 

 

Varför är då den generella tilliten lägre hos kluster 3? Vi börjar med att koppla denna 

sänkta tillit till fenomenet i vår inledning, nämligen avregistrering. FMI anger att 

fastighetsmäklare oftast har sin tuffaste arbetsperiod under sina första tre år. 

Fastighetsmäklare som inte har lyckats inom dessa år kan sedan till exempel göra valet 

att avregistrera sig eller byta byrå. Detta kan som redan nämnts i inledningen bero på 

många faktorer där tillit kan vara en. Denna hypotes är dock inte bekräftad i denna 

studie men används ändå som ett spekulativt argument. Med denna utgångspunkt bör 

resultatet visa på att det är kluster 2 som har lägst tillit, det vill säga gruppen med 

anställningstid på 1-3 år. Vi tolkar detta som att tillit kanske inte i sig påverkar 

avregistrering utan istället effektivitet, prestanda och engagemang i arbetet som Morgan 

& Zeffane (2003) anger. De lägre värdarna hos kluster 3 måste istället spåras till två 

variabler utvunna genom regressionsanalysen; beslut och reliabilitet. För att koppla 

dessa två variabler till vår egen modell faller beslut under tillit kopplad till avtal och 

reliabilitet under relation.  

 

Beslut inom tillit innebär både att en ledare är konsekvent i de beslut som denna själv 

tar men även att beslutsrätt delegeras till de anställda, det vill säga ”empowerment”. 

Som Krot & Lewicka (2012) tar upp att när ledaren litar mer på sina anställda vågar de 
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ta större risker och engagemanget och produktiviteten ökar samt att ”empowerment” 

kan uppstå.  

 

När de anställda får en större beslutsrätt kommer engagemanget att ökas bland de 

anställda. Tilliten kommer också att växa då medarbetaren erhåller tillit tillbaka från 

ledaren. Frey (1993) menade att för stark kontroll och bestämda beslutsprocesser hos 

organisationen och ledaren kommer att hämma utvecklingen hos företaget och de 

anställda. Detta påstående styrker motivationen till att bredda beslutsrätten även till de 

anställda för att skapa ”empowerment” och därmed öka tilliten. Frågan som 

respondenterna har besvarad är dock formulerad huruvida ledaren är konsekvent i sina 

beslut. Kluster 3 upplever inte detta från sina ledare och medelvärdet är därmed lägre. 

Således kan Freys (1993) teorier delvis motsättas. För hård kontroll och beslutsrätt 

hämmar frihet och ”empowerment” men för lite av samma vara skapar bara osäkerhet 

och leder inte till starkare tillit. Vi anser att fastighetsmäklarbranschen har inverkan på 

detta utfall. Branschen är präglad av mycket eget ansvar vilket kan innebära att om ett 

ledarskap är inkonsekvent i sina beslut kommer förmodligen respondenten att lita mer 

på sina egna beslut än de av ledaren. 

 

Jämförelsevis mot kluster 5 har kluster 3 inte uppnått så mycket erfarenhet och 

anställningstid som respondenterna i kluster 5. Detta är den äldsta gruppen som 

förmodligen erhållit så mycket erfarenhet av yrket, branschen och företaget att de 

involveras mer i beslut kring företaget och förväntas fatta helt egna avgöranden kring 

sitt arbete. Livssituationer hos kluster 3 kan också spekuleras ha betydelse för känslan 

av brist på beslut. Till exempel kan privatlivet kräva mer närvaro av dessa individer och 

därmed begränsa deras engagemang i organisationen och således ledarens vilja att 

delegera beslut till dessa. Detta argument blir egentligen bara relevant om det kan 

bekräftas mot respondentens ålder. Denna information har vi inte angivit i vårt resultat 

utan grundar istället argumentet på att längre anställningstid också borde leda till högre 

ålder hos respondenten. I och med att fastighetsmäklare har ett utbildningskrav på två år 

kan respondenten som tidigast fått sin anställning efter 20 års ålder, lägg sedan på 

kluster 3:s anställningstid på 4-6 år bör denna således ha en ålder mellan 25-30 som 

minst. 
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Reliabilitet menar McAllister (1995) är grunder för att tillit ska existera, dessa variabler 

har ett samband med affektiv tillit. Affektiv tillit bygger på känslomässiga band och en 

inre känsla av trygghet. I vårt fall har vi länkat variablerna till påståendet; jag upplever 

att min chef gör som han/hon säger. Upplever medarbetaren ingen reliabilitet hos 

ledaren kommer således ingen tillit att uppstå. Då kluster 3 upplever en mindre grad av 

reliabilitet till sin chef genom att ha uppnått ett lägre medelvärde på tidigare påstående, 

resonerar vi att 4-6 år i en anställning ger tid och möjlighet för en medarbetare att börja 

misstro sin ledare och mer kritiskt granska dennes beteende. Ledaren kanske har utlovat 

löften som inte har hållits, misslyckats i sitt ledarskap. Då denna variabel också är 

knuten till relation och affektiv tillit innefattar detta också att ett personligt band mellan 

ledare och medarbetare måste finnas. Kluster 3 borde således uppleva en svagare 

relation till sin ledare då denna inte uppfyllt sina löften. Det kan också förstärkas om det 

skulle vara löften av personlig karaktär för medarbetaren, till exempel löfte om semester 

vid utsatt tid som senare dragits in. 

 

5.2 Avtal och relation 

Resultatet av relation och avtal var något överraskande. Medelvärdesanalysen pekade ut 

att de indikatorer med avtalsgrund hade de starkaste värdena, men precis som med tid 

var skillnaderna mellan indikatorerna minimala. Denna skillnad mellan indikatorerna 

kan bero på att tre av indikatorerna som är avtalsbaserade även är väldigt påtagliga för 

fastighetsmäklarbranschen. Det är en bransch där kompetens är avgörande för utövandet 

av yrket och där också ledaren tidigare själv arbetat som fastighetsmäklare. Detta ökar 

graden av kompetens och medarbetarnas tillit till ledaren.  Det är också en bransch som 

är hårt präglad av regler och strukturer. Diverse franchisekedjor ställer krav på de 

anställda, det finns system för säljprocessen, fastighetsmäklarinspektionen övervakar 

utövandet av yrket och klädkoder förekommer. Dessutom lyder fastighetsmäklare under 

fastighetsmäklarlagen vilket begränsar deras handlingsmöjligheter. Vi drar därför en 

slutsats om att fastighetsmäklarbranschen faktiskt innefattar teorier som agency theory 

och organizational trust. Genom tidigare argument kan vi också dra slutsatsen att 

branschens kontext och utseende i hög grad avgör vad tillit är mest beroende av. Detta 

stämmer överens med Philipson & Philipsons (2013) artikel där de vill framhäva 

kontextens betydelse för tilliten. 
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Reliabilitet utmärkte sig även i korrelationsanalysen, där de hade ett starkt samband 

med beslut. Detta blir tydligt också då påståendet kring indikatorn reliabilitet var: Din 

chef gör som han/hon säger. I ett anställningsförhållande kanske detta påstående just 

handlar om att ledaren tar ett beslut och sedan följer detta. Det är därför inte konstigt att 

korrelationen får ett högt värde. Whitener et al. (1998) diskuterade vikten i att ledaren 

följer sina egna riktlinjer, de normer och värderingar som denne skapat för företaget. 

Handlar ledaren inte i linje med dessa kommer tilliten förstöras. Inom 

medelvärdesanalysen hade dessa två fått lägst medelvärden bland samtliga indikatorer. 

Whitener et al. (1998) teori stämmer därmed överens med utfallet av både korrelationen 

och medelvärdesanslysen.  

 

 I andra hand kan båda dessa indikatorer sedan kopplas till kognitiv och affektiv tillit 

som Lewis & Wiegert (1985) och Doney et al. (1998) tar upp. Eftersom det är 

indikatorer från både avtal och relation finns båda delarna av tillit. Då indikatorerna 

visade låga värden men ett högt samband med varandra måste dessa ökas genom 

tillitsbyggnadsprocesser, kortfattat att ledaren vinner tillbaka sina anställda genom 

löfteshållande. 

 

Trygghet och lojalitet visade på ett positivt samband med korrelationsvärde på 0,388. 

Det innebar att respondenter som svarat högt på påstående om trygghet och svarat högt 

på påståenden om lojalitet. Ett positivt samband kan därför spåras. Agency theory 

bygger mycket på transaktion men grunden är att minimera risker menade Whitener et 

al. (1998). Med minskandet av risker kommer också en känsla av trygghet för båda 

parter. Om agency theory eftersträvas kan således trygghet i anställningen också 

uppkomma. Clark & Payne (1997) menade att organizational trust bygger mycket på 

ledarens förmåga att skapa gemensamma mål och ena medarbetaren mot ett syfte. Detta 

görs också genom att bygga lojalitet. För att ytterligare påvisa hur dessa indikatorer 

hänger ihop kan Mosher (2013) artikel användas. I den hävdar hon att brist på tillit får 

de anställda att känna oro för ett beteende hos deras ledare, vilket leder till att de inte 

fokuserar på att förbättra sitt eget arbete eller koncentrerar sig på sin egen säkerhet. 

Ytterligare resultat av låg tillit i arbetsmiljöer kan inkludera försök att bryta regler eller 

skapa olämpliga mål som motsäger att de organisatoriska målen, vilket är ett tecken på 

illojalitet. 
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De höga värden som uppnått av dessa indikatorer visar att de anställda känner såväl 

lojalitet och trygghet på sin arbetsplats. Ytterligare en intressant aspekt att reflektera 

över är huruvida påståendet om trygghet har påverkats av dagens klimat i 

fastighetmäklarbranschen. Vi syftar till Fastighetsbyråns uppköp av Svensk 

fastighetsförmedling, ett uppköp som blev aktuellt under hösten 2013. Då många 

fastighetsmäklare som mottog enkäten arbetade på någon av dessa byråer är det 

underligt att påståendet om trygghet inte skapade större varians mellan klustren samt att 

det har fått det högsta medelvärdet bland indikatorer relaterade till avtal.  

 

Orsaker till detta är svårt att säkert slå fast, vad vi kan spekulera i är att höga värden 

inom lojalitet skapar trygghet för respondenten. Lojaliteten blir en del av utbytet mellan 

ledare och medarbetare vilket kan innebära att ledaren också känner lojalitet till sina 

anställda och arbetar mer effektivt för att ingen oro kring detta uppköp ska förekomma. 

Detta innebär att verkligheten till viss del avviker från Philipson & Philipson (2013) 

anmärkningar att kontexten där tilliten existerar påverkar densamme. Branschens 

utseende påverkar men detta fenomen verkar inte ha någon stark påverkan. 

 

Kompetens och lojalitet 

Kompetens och lojalitet var två indikatorer som skapade ett högt korrelationsvärde inom 

olika basgrupper (relation och avtal). Deras värde kan förklaras genom att den ena 

indikatorn föds av den andra. Genom ledarens kompetens och kunskap kan lojalitet 

bildas men tvärtom har kompetens svårt att uppstå från lojalitet. Tzafir & Dolan (2004) 

visade att interpersonell och funktionell kompetens bidrar till tillit mellan parterna. 

Således är det bekräftat att kompetens är av vikt för tilliten. Dess koppling till lojalitet 

föds när medarbetaren visar lojalitet till ledaren på grund av dennes kompetens.  

 

Inom fastighetmäklarbranschen krävs som Jingeryd & Segergren (2012) en hög grad av 

kompetens för att utföra yrket. Att anta rollen som ledare bland sådan individer kräver 

därmed också kompetens för att vinna lojalitet. Genom lojalitet kommer de anställda 

förhoppningsvis att känna samhörighet med sin ledare och stanna kvar på arbetsplatsen 

under kritiska tider, förslagsvis när bostadsmarknaden är låg. Är denna lojalitet hög kan 

ledaren undvika uppsägningar. Genom ett utbyte i linje med social exchange kommer 

kompetens att kunna delas och klimatet på arbetsplatsen blir fördelaktig. 
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Kommunikation och välvilja lyser tydligt igenom inom social exchange theory och 

LMX-teorin. Huruvida det är just dessa teorier som konkret anpassas i ledarskapet på 

respektive arbetsplats går inte att fastställa utifrån vår forskning men vi kan fastställa 

utifrån resultatet att det förekommer en hög grad av kommunikation och välvilja, det 

vill säga ett utbyte mellan parterna på arbetsplatsen. Detta sammanfaller med social 

exchange och LMX, vilket betyder att dessa indirekt kan tänkas anpassas på 

arbetsplatsen. Dessa teorier stödjer det känslomässiga och personliga utbytet mellan en 

ledare och en medarbetare menar Wang et al. (2005). Vidare tyder resultaten av denna 

studie på högt LMX, det vill säga hög tillit genom relationsvariabler samt ledare som 

uppmuntrar initiativtagande och ansvar. Detta kan jämföras med Kramers (1999) 

uttalanden om att en ledare inte har möjlighet att tillit genom personlig kommunikation 

och intresse på grund av storlek på de flesta organisationer och att tilliten istället måste 

växa till organisationen i sig. Denna tes kan vi i vår studie förkasta av två anledningar. 

För det första, kan vi se en trend bland fastighetsmäklarkontor att de sällan är fler än 15. 

Branschen är stor men de faktiska kontoren har få mäklare till antalet. Kramer (1999) 

argument på stor organisation är därmed inte anpassningsbar på vår studie. För det 

andra så motbevisar resultatet av korrelationen tesens grund, att personlig tillit inte 

skulle gå att uppnå. 

 

Trots att korrelationsvärdena mellan relationsindikatorerna var höga så hade som 

tidigare nämnt relation överlag lägre medelvärden än avtal, vilket förvånade oss. Detta 

betyder dock inte att relation inte utgör någon typ av tillit alls. Enligt våra resultat skulle 

den bara vara svagare. De traditionella synerna på tillit och misstro anser vi därför vara 

felaktig och att Lewicki et al. (1998) hypotes om att låg tillit inte behöver resultera i 

misstro kan stämma. Vi menar därför att Mayer et al. (2007) ignorerar komplexiteten av 

tillit och dess variabler. Med förståelsen om att hög tillit inom avtal inte behöver 

resultera i icke existerande tillit inom relation kan detta länkas till vår modell (Fig. 2.1) 

och vårt antagande att tillit kräver två sidor i ett arbetsförhållande. Värden inom 

relationstillit innebär ju att ett socialt utbyte enligt Whitener et al. (1998) existerar. 

Dessa värden kan ju fortsatta utan en avtalsrelation, parterna vidhåller endast en social 

kontakt med varandra och tillit fortsätter att verka. Avtalstillit kan dock inte verka utan 

ett arbetsförhållande. Således måste båda sidorna samvariera i en arbetsrelation. 
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5.3 Ledarstil 

För att avsluta analysen av vårt resultat väljer vi att väva ihop samtliga delar till ett 

resonemang om vilket ledarskap som teoretiskt borde vara effektivast för skapandet av 

tillit. Vår modell anger avtal och relation som delar av tilliten, vi har sedan genom vår 

undersökning urskilt att avtal inom fastighetsmäklarbranschen är mer benägen att skapa 

starka värden inom tillit.  

 

De indikatorerna med högst värden var trygghet och regler och struktur. Vi tror att detta 

utfall är på grund av den unicitet som branschen har. Den är starkt provisionsbaserad 

och mycket reglerad, vilket kan spåras till teorier om agency theory och organizational 

trust, samt Doney et al. (1998) tillitsskapande teorier; capability process och 

tranceference process. Där skapas tilliten av säkra utbyten och löfteshållande genom 

avtal.  Regler och struktur hade dessutom ett samband med tid, då det ständigt ökade 

med antal anställningsår. Till exempel hade kluster 1, gruppen med lägst anställningstid, 

ett lägre medelvärde på påståenden om regler och riktlinjer. Förklaringen till detta bör 

vara enkel; individen är nyanställd och känner inte till företagets struktur men 

kunskapen ökar med tid och erfarenhet. Detta kan kopplas ihop med tryggheten. Det 

ligger trots allt på ledaren att se till att den nyanställda informeras om detta, vilket 

skapar trygghet. Denna tes stöds genom Whitener et al. (1998) påstående att en 

strukturerad organisation bidrar till medarbetares känsla av trygghet. 

 

Detta leder oss vidare genom vår modell (Fig. 2.1) till ett transaktionellt ledarskap. Vad 

som kan anses som paradoxalt är att Lowe & Kroeck (1996) återger detta ledarskap som 

passande i organisationer med stabila miljöer och där transaktioner, till exempel att 

belöningssystem anpassas. Frågan om stabilitet inom fastighetsmäklarbranschen kan 

diskuteras då detta är en marknad som är beroende av såväl nationell som internationell 

ekonomi. Genom fenomenbeskrivningen i inledningen lärde vi oss dessutom att det är 

en bransch med föränderlig personalomsättning. Vad som stämmer överens mellan 

fastighetmäklarbranschen och transaktionellt ledarskap, är sättet att se på transaktioner; 

arbetet i utbyte mot provision, ju fler intag, desto större provision. Transaktionellt 

ledarskap skulle därför rekommenderas inom fastighetsmäklarbranschen om samtliga 

avtalsindikatorer fått högre medelvärden än de relationsinriktade. Eftersom resultatet 

inte visade ett helt ensidigt utfall eller mer dominerande värden på avtalssidan kan en 

sådan rekommendation inte göras. 
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Indikatorer med näst högsta värden i medelanalysen var relationsinriktade. Mer 

specifikt bestod dessa av kommunikation och välvilja. Dessa indikatorer finns att spåra 

inom framför allt social exchange och LMX. Dessa teorier har sedan bevisats ha en 

stark koppling till hög tillit och ett lyckat ledarskap enligt Gerstner & Day (1997) Enligt 

modellen så angivs transformellt ledarskap som deras knytpunkt. Bass (1991) menade 

att det transformella ledarskapet inträffar när ledaren breddar och fördjupar intresset för 

sina anställda. Denna fördjupning bör praktiskt ske genom ledarens kommunikation 

med sina medarbetare. Genom kommunikation kommer sedan den personliga relationen 

mellan parterna att växa och välvilja kan uppstå i förhållandet. Då våra respondenter 

svarat med genomsnittliga höga svar på likerskalan kring påståenden om 

kommunikation och välvilja bör således detta sociala utbyte finnas på arbetsplatsen.  

 

MacKenzie et al. (2001) ansåg att det transformativa ledarskapet påverkar säljare att 

prestera bättre genom den personliga och visionära rollen som ledaren antar. Jung & 

Avolio (2000) håller med om fördelarna inom det transformativa ledarskapet och hävdar 

också att detta ska gynna tillit och prestanda, men i vår studie så visar sig tilliten vara 

mycket mer komplicerad än så och att MacKenzies et al. (2001) antaganden inte 

behöver anpassas på samtliga säljare utan är beroende av bransch. 

 

Det transformella ledarskapet har inte endast positiva effekter på organisationen och 

tillit. Vad som kan ifrågasättas enligt Gibson et al. (2000) är det transformella 

ledarskapets benägenhet att transformera organisationen. Förändringar kan medföra 

oroligheter bland medarbetare och därmed tära på tillit. Uppköpet av Svensk 

fastighetsförmedling är ett exempel på en sådan förändring. Korrekt bemötandet i en 

sådan situation är inget som vår studie behandlar men vi utgick ifrån att detta var något 

som skulle påverka diverse medarbetare och deras tillit till ledaren. Istället visade sig 

trygghet få högst medelvärde bland samtliga indikatorer. Detta kan förklaras genom 

Lewicki et al. (1998) påstående att låg tillit inte nödvändigtvis behöver leda till misstro, 

trots att det kanske existerar en viss oro över tryggheten i organisationen behöver det 

inte leda till en hel avsaknad av tillit. Att trygghet fått höga värden kan också granskas 

via höga korrelationsvärden med lojalitet (relation) och beslut (avtal). Det är med andra 

ord en kombination av två som ökar tilliten inom den tredje. Därför måste ett homogent 

ledarskap i form av transaktionellt ledarskap uteslutas. Istället kan vår modell (Fig. 2.1) 
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fortsättningsvis ses som relevant då denna inte förkastar ett ledarskap för ett annat utan 

anger istället att dessa måste samexistera för att positiv tillit till ledaren ska uppstå.  

Den teoretiska rekommendationen för tillitsskapande ledarskap inom 

fastighetsmäklarbranschen blir därmed en kombination av transformell och 

transaktionellt ledarskap.  
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6. Slutsats 
Vi avslutar denna studie med en samfattning av resultat och analys för att besvara vårt 

syfte. Kapitlet avslutas efter det med förslag till vidare forskning och implikationer för 

branschen samt eftertänksamhet kring studien som helhet. 

 

6.1 Slutdiskussion 

Tidigare forskning har visat på att tillit har ett samband med relation och avtal. Tillit i 

sig definieras ofta som en parts vilja att göra sig sårbar för en annan parts handlingar 

baserat på förväntningar. Dirks & Ferrin (2002) hävdar att det finns olika sätt att se på 

tillit och förtroende, men vad de flesta forskare som studerar tillit har gemensamt är att 

det främst är ett psykologiskt tillstånd som uppkommer genom utbyte. En teori som de 

tycker främjar skapandet av tillit är Social Exchange Theory. Dirks & Ferrin (2002) 

beskriver denna som en ledarskapsinriktning där relationen till sin ledare granskas 

bortom ekonomisk ersättning för prestationer. Relationen baseras istället på tillit, 

välvilja och uppfattningen av ömsesidiga åtaganden. Utbytet betecknas av en hög 

kvalitet i förhållandet, och frågor som omtänksamhet och hänsyn i relationen är central. 

Det är på detta sätt långvarig tillit kommer att uppstå. Kopplat till långvarig tillit antyder 

författarna att det krävs långtidsstudier kring hur tilliten förändras för att kunna spåra 

och påverka förändringsfaktorer kring tillit.   

 

En annan typ av utbyte är Agency theory som stöds Whitener et al. (1998). Agency 

Theory innebär att utbytet ska bestå av ekonomisk ersättning mot presentationer. Det är 

inte bara en personlig relation till följaren som kan föda tillit. En strukturerad miljö med 

rutiner, normer och värderingar som både organisationen och ledaren står för kan också 

skapa trygghet och tillit. Lite förenklat kan ledarskapet tolkas som relationsinriktat eller 

avtal/uppgiftsorienterat men att det sedan uppkommer olika stilar på vardera sida för hur 

ledarskapet bäst lämpar sig.   

 

I vår studie har vi angripit gapet mellan tillit och tid samt analyserat delarna relation och 

avtal, med applicering på fastighetsmäklarbranschen. Detta gjordes genom en 

kvantitativ studie bestående av 840 enkätutskick med påståenden knutna till indikatorer 

inom tillit och tid. För att kunna utföra studien skapades också forskningsfrågor som 

också skulle hjälp till att besvara syftet. 
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Fråga 1: Ökar eller sänks tilliten med antal anställningsår? 

Fråga 2: Vilket har mest betydelse för tilliten; relation, avtal eller samvariation? 

Fråga 3: Vilken ledarstil skulle teoretiskt bäst främja tillit? 

 

Studien slog fast att tid har en påverkan på mängden tillit men denna påverkan är 

marginell och sjunker som mest efter 4-6 års anställning för att sedan succesivt öka. De 

viktigaste variablerna inom tillit var regler och struktur samt trygghet och kunde spåras 

till avtal, agency theory och organizational trust. Resultatet var inte helt enhetligt, avtal 

hade inte tillräckligt dominerande värden för att vara självständig. Därmed behövs både 

avtal och relation för att tillit ska frodas, vår modell (Fig. 2.1) är därmed bekräftad. Vi 

anger därför en teoretisk rekommendation på ett kombinerat ledarskap mellan 

transformellt och transaktionellt inom fastighetsmäklarbranschen. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning och implikationer 

Efter utförd studie fann vi att det finns ett fortsatt gap mellan tid och tillit ur ett 

kvalitativt perspektiv. Vår forskning är av kvantitativ art och utförd under begränsad 

tidsram. Eftersom resultatet påvisade att tillit hos kluster 3 sjunker anser vi att det är 

viktigt att fördjupa kunskapen om varför detta sker. Vi föreslår därför vidare kvalitativa 

studier om tillit utförda under längre tid för att exakt bedöma hur denna förändras och 

när exakt den förändras. Vi anser också att den allmänna forskningsfronten kring 

ledarskapsstilar och tillit bör förstärkas. Till exempel bör forskning om olika 

tillitsformer fördjupas. Vidare forskning inom detta rekommenderas därför att utföras. 

 

Implikationer av vår studie för fastighetsmäklarbranschen ligger i huruvida tillit 

påverkas av tid och förslag till ledarstilar. Trots att endast en marginell skillnad mellan 

tidsklustren kunde finnas visade den ändå på ett lägre medelvärde inom tillit inom 

kluster 3. Tack vare studiens upplysning om detta kan ledare tidigt bearbeta låg tillit och 

höja befintliga medelvärden inom detta kluster. Med studiens hjälp kan dessutom 

problemområdena spåras och avhjälpas innan dessa orsakar konsekvenser på företaget. 

Studien föreslår ett kombinerat ledarskap för tillitens fördel i form av transformellt och 

transaktionellt ledarskap. 
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6.3 Eftertänksamhet  

När studien slutligen utförts krävdes det en sista reflektion kring dess innehåll och 

utfall. Till att börja med byggde vårt fenomen på ett antagande om att låg tillit skulle 

kunna vara en anledning till avregistreringar och hög personalomsättning inom 

fastighetmäklarbranschen. Detta kunde dock inte bekräftas i denna studie, det kunde 

endast antas med hjälp av tidigare forskning att dåligt ledarskap påverkar en 

organisation negativt. Vi vävde sedan in tillit som en aspekt av ledarskapet men tilliten i 

sig som faktor har inte med säkerhet bekräftats. För övrigt var den befintliga 

forskningen inom tillit svårbehandlad och det behövdes därför en del indirekt tolkande 

av det teoretiska materialet. Vidare forskning bör därför utveckla området.. Med detta 

som grund visste vi också att möjligheten till att göra en generalisering skulle bli 

begränsad.  

 

När vi reflekterade över huruvida studien uppnådde generaliserbarhet på ca 4000 

fastighetsmäklare, fanns det positiva anledningar som stödde detta. Det som talade för 

detta var storleken på respondentgruppen och dess utspridning över hela landet. 

ANOVA-testet visade också på ett signifikantvärde som gjorde datamaterialet trovärdig. 

Efter endast de aspekterna borde en generalisering gå att göra. Rekommendationen om 

ett kombinerat ledarskap i form av transformellt och transaktionell var dessutom 

teoretisk och behöver testats mot verkligheten. 

 

Trots detta  ställde vi oss kritiska till att göra en sådan generalisering av vårt resultat då 

vi fann att många aspekter inte kunde förklaras med endast vårt insamlade material. Fler 

indikatorer behövdes i studien och aspekter av fastighetsmäklaryrket som inte är enigt 

med övriga säljyrken specificerade resultatet. Vidare hade vi använt oss av intervaller 

inom likertsskalor 1-6, vilket till viss del förhindrade oss att få tydliga signifikansnivåer 

i våra analyser. De flesta analyser kräver att det finns någon typ av 

kontrollsvar/medelsvar som kan anpassas på en population. Detta medel kunde således 

inte skapas i vårt data då inget medelsvar fanns att välja för respondenterna. Vår egen  

kunskap inom SPSS och statistik begränsade oss från mer grundliga analyser. Vårt 

intresse för forskningsmetoden gjorde ändå denna metod som självklar för oss och vi 

har på detta sätt också utvecklat våra egna kunskaper. Vidare om vi granskar resultatet 

av medelvärdesanalysen har frågorna/indikatorerna fått olika antal respondenter vilket 

bör förändra medelvärdet. Vårt resultat bli dock fortfarande relevant då de frågor som 
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fått färre svar, är de av avtal. Hade resultatet varit felaktigt hade relation fått högre 

värden. I detta fall fick avtal högre värden trots lägre antal svar vilket bibehåller 

validiteten i resultatet. Något som vi inte tog med i resultatet av den empiriska 

undersökningen var respondenternas ålder och kön. Detta fann vi vid den statistiska 

analysen överflödiga med vid djupare analys och resonemang hade dessa kunnat stödja 

vissa resultat. 

 

Eftertänksamhet kring resultatet är värt att ta upp då utfallet inte stämde överens med 

våra tankar och förkunskap. Det gick även emot stora delar av teorin som vi byggt upp. 

Vi trodde att tillit succesivt skulle öka med tid, att relation skulle uppnå högre värden 

inom tillit och att ett transformellt ledarskap skulle bli slutrekommendationen. Istället 

sjunker tillit och sedan ökar, avtal har något högre tyngdpunkt och ett blandat ledarskap 

kommer bäst att hantera sjunkande tillit. Detta måste i hög grad vara på grund av 

branschens utseende enligt oss och vi förmodar att samma resultat inte skulle uppnås på 

en annan bransch. Vi har därmed lärt oss mycket av denna studie och anser att vi belyst 

hittills outforskade delar av tillit inom fastighetsmäklarbranschen och önskar framtida 

forskning lycka till! 
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Bilagor 

Bilaga 1: ANOVA- analys 

 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Min chef visar intresse 

för mina behov 

Between 

Groups 
9,143 4 2,286 1,296 ,271 

Within Groups 574,912 326 1,764   

Total 584,054 330    

Jag känner att jag kan 

berätta saker för min 

chef 

Between 

Groups 
12,422 4 3,106 2,218 ,067 

Within Groups 453,566 324 1,400   

Total 465,988 328    

Jag upplever att min 

chef gör som han/hon 

säger 

Between 

Groups 
11,714 4 2,928 1,819 ,125 

Within Groups 518,347 322 1,610   

Total 530,061 326    

Jag upplever att min 

chef är förlåtande om 

jag gör misstag 

Between 

Groups 
7,561 4 1,890 2,007 ,093 

Within Groups 301,411 320 ,942   

Total 308,972 324    

Jag tycker att min chef 

har goda kunskaper som 

chef och om branschen 

Between 

Groups 
6,817 4 1,704 ,936 ,443 

Within Groups 579,103 318 1,821   

Total 585,920 322    

Jag känner mig säker på 

att få behålla min 

anställning 

Between 

Groups 
19,205 4 4,801 4,683 ,001 

Within Groups 323,954 316 1,025   

Total 343,159 320    

Jag är väl medveten om 

företagets formella 

regler och struktur 

Between 

Groups 
14,867 4 3,717 4,320 ,002 

Within Groups 271,869 316 ,860   

Total 286,735 320    

Jag upplever att min 

chef är konsekvent i sina 

beslut 

Between 

Groups 
9,741 4 2,435 1,551 ,187 

Within Groups 493,093 314 1,570   

Total 502,834 318    
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Bilaga 2: Korrelationsanalys 

Correlations 

 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

F3 

Pearson 

Correlation 

1 
-,001 ,009 ,059 -,018 ,004 ,109 ,195** ,056 

Sig. (2-tailed) 
 

,989 ,875 ,291 ,750 ,943 ,051 ,000 ,315 

N 345 331 329 327 325 323 321 321 319 

F4 

Pearson 

Correlation 
-,001 1 ,602** ,731** ,590** ,654** ,388** ,384** ,643** 

Sig. (2-tailed) ,989 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 331 331 329 327 325 323 321 321 319 

F5 

Pearson 

Correlation 
,009 ,602** 1 ,584** ,607** ,551** ,348** ,286** ,529** 

Sig. (2-tailed) ,875 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 329 329 329 327 325 323 321 321 319 

F6 

Pearson 

Correlation 
,059 ,731** ,584** 1 ,538** ,691** ,318** ,421** ,787** 

Sig. (2-tailed) ,291 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 327 327 327 327 325 323 321 321 319 

F7 

Pearson 

Correlation 
-,018 ,590** ,607** ,538** 1 ,485** ,292** ,381** ,506** 

Sig. (2-tailed) ,750 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 

N 325 325 325 325 325 323 321 321 319 

F8 

Pearson 

Correlation 
,004 ,654** ,551** ,691** ,485** 1 ,296** ,378** ,654** 

Sig. (2-tailed) ,943 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 

N 323 323 323 323 323 323 321 321 319 

F9 
Pearson 

Correlation 
,109 ,388** ,348** ,318** ,292** ,296** 1 ,318** ,324** 
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Sig. (2-tailed) ,051 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 

N 321 321 321 321 321 321 321 321 319 

F10 

Pearson 

Correlation 
,195** ,384** ,286** ,421** ,381** ,378** ,318** 1 ,537** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 

N 321 321 321 321 321 321 321 321 319 

F11 

Pearson 

Correlation 
,056 ,643** ,529** ,787** ,506** ,654** ,324** ,537** 1 

Sig. (2-tailed) ,315 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 319 319 319 319 319 319 319 319 319 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Bilaga 3: Enkätfrågor 

 

Enkätfrågor Svarsalternativ 

Kön? Man eller Kvinna 

Ålder? 20-25, 26-35, 36-45,46-55, 56< 

Hur länge har du arbetat på din 

nuvarande arbetsplats? 

0-12 mån, 1-3 år, 4-6 år, 7-9 år, 10 år < 

Min chef visar intresse för mina behov Likertskala 1-6 

Jag känner att jag kan berätta saker 

för min chef 

Likertskala 1-6 

Jag upplever att min chef är förlåtande 

om jag gör misstag 

Likertskala 1-6 

Jag tycker att min chef har goda 

kunskaper som chef och om branschen 

Likertskala 1-6 

Jag känner mig säker på att få behålla 

min anställning 

Likertskala 1-6 

Jag är väl medveten om företagets 

formella regler och struktur 

Likertskala 1-6 

Jag upplever att min chef är 

konsekvent i sina beslut 

Likertskala 1-6 

 


