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Att delegera ansvar till sina medarbetare är närmast självklart i det moderna 
ledarskapet. Detta har lett till ett ökat behov av tillit mellan ledare och 
medarbetare. I en väl fungerande ledar-medarbetar-relation har 
medarbetarens tro på sin förmåga i arbetet – arbetsrelaterad self-efficacy – 
visat sig vara viktig. I föreliggande studie var syftet att undersöka 
betydelsen av medarbetarens arbetsrelaterade self-efficacy för ledarens 
tillitsintention. Avsikten var också att jämföra denna med betydelsen av 
medarbetarens objektiva kompetens, vilken traditionellt framhållits som 
viktig i tillitsbedömningar, samt medarbetarens kön. Deltagarna bestod av 
44 ledare från ett industriföretag samt 28 ledare från ett vårdföretag. 
Resultatet visade en stark huvudeffekt av medarbetarens arbetsrelaterade 
self-efficacy. Detta talar för vikten av att investera i medarbetarnas 
personliga utveckling.  
 
Key words: trust, occupational self-efficacy, competence, leader-member 
exchange, delegation. 

 
 

Inledning 
 
På dagens arbetsmarknad talas det allt mer om den självständige medarbetaren som ska ta 
eget ansvar. Detta har medfört en förändrad ledarroll, där huvuduppgiften inte längre är att ge 
order och övervaka arbetet utan att fungera som ett stöd till medarbetarna. Traditionella 
hierarkiska strukturer har ersatts av mer decentraliserade. Att ge ifrån sig en del av sin makt 
och auktoritet och att delegera ansvar är idag självklarheter i det moderna ledarskapet. 
Forskare har påpekat att delegering kan öka snabbheten och kvalitén i beslutsfattande, 
reducera chefernas överbelastning, berika medarbetarnas arbete och öka deras motivation 
(Yukl & Fu, 1999). Allt eftersom kontrollmekanismerna försvinner och medarbetarna blir mer 
delaktiga ökar behovet av tillit mellan ledare och medarbetare (Mayer, Davis, & Shoorman, 
1995). Tillit har nämligen visat sig påverka ledarnas villighet att involvera medarbetarna i 
beslutsfattandet (Spreitzer & Mishra, 1999) och delegera ansvar till dem (Yukl & Fu, 1999). 

Givet tillitens ökade betydelse på dagens arbetsplatser blir det intressant att undersöka vad 
som påverkar utvecklandet av en sådan tillit. En faktor hos medarbetaren som traditionellt har 
framhållits som central för att ledaren ska känna tillit är medarbetarens kompetens (Mayer et 
al., 1995). Det finns dock samtidigt forskning som pekar på att just kompetens inte ligger till 
grund för ledarnas trovärdighetsbedömningar av medarbetaren (Leana, 1986). Avsikten i 
föreliggande studie är att undersöka vilken betydelse medarbetarens egen tro på sin förmåga i 
arbetet – arbetsrelaterad self-efficacy – har för ledarens tillit till medarbetaren och jämföra 
denna med den ”objektiva” kompetensen. Detta tycks vara ett hittills outforskat område inom 
tillitsforskningen.   
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Tillit  
 
Mayer et al. (1995) definierar tillit som ”villigheten av en part (trustor) att vara sårbar inför en 
annan parts handlingar, oavsett möjligheten att övervaka eller kontrollera den andra parten, 
grundat på förväntningen att denne part kommer att utföra en viss handling som är viktig för 
trustor” [författarens översättning] (p. 712). De poängterar att sårbarheten är ett viktigt inslag i 
definitionen. Att vara sårbar implicerar att något viktigt kan gå förlorat, att någon tar risken att 
bli sårad. Risktagandet och sårbarheten känns igen i flera andra definitioner på tillit. Currall 
och Judge (1995) definierar till exempel tillit som ”en individs beteendemässiga förlitan på en 
annan individ trots de risker detta kan medföra” [författarens översättning] (p. 153). I en 
senare studie definierar Curall, då tillsammans med Epstein (2003), tillit som ”beslutet att lita 
på någon annan part trots de risker detta kan medföra” [författarens översättning] (p. 193). 
Rousseau, Sitkin, Burt och Camerer (1998) föreslår definitionen ”tillit är ett psykologiskt 
tillstånd som innefattar intentionen att acceptera sårbarhet grundat på positiva förväntningar 
gällande någon annans intentioner eller beteenden” [författarens översättning] (p. 395). Jones 
och George (1998) menar att risk och osäkerhet är inneboende i mänskligt samspel och att 
tillit leder till en uppsättning beteendeförväntningar som gör att denna risk blir lättare att 
hantera. Möllering, Bachman och Lee (2004) betonar sårbarhetsaspekten i tillit då de menar 
att ”trustor är sårbar inför trustees handlingar och kan inte helt kontrollera dennes beteende” 
[författarens översättning] (p. 560). Enligt McAllister (1995) får tillit människor att ta risker 
och Lewis och Weigert (1985) påpekar att tillit inte skulle behövas, eller överhuvudtaget 
kunna utvecklas, om handlingar kunde utföras under total säkerhet. För att tillit ska påverka 
val och beteenden krävs att det finns en risk inblandad. Deutsch (1958) menar att risktagande 
och tillit kan ses som två sidor av samma mynt. Enligt Downes, Hemmasi, Graf, Kelley och 
Huff (2002) är riskkällorna i tillitssituationer vanligen kopplade till sårbarhet och/eller 
osäkerhet gällande ett utfall.   

Davis, Schoorman, Mayer och Tan (2000) menar att risk är ett nyckelbegrepp som 
underbygger många av de teoretiska analyserna av tillit, vilket också bekräftas av ovanstående 
genomgång. Enligt Costa (2003) är Mayers et al. (1995) ”villighet att vara sårbar” en av de 
mest citerade definitionerna på tillit. Även Rousseau et al. (1998) påpekar att betoningen på 
en villighet att vara sårbar har blivit vida accepterad. Då det tycks finnas en god grund för 
Mayers et al. (1995) definition av tillit, kommer den även att användas i föreliggande studie.  
 
 Trustor och trustee. Inom tillitsforskningen benämns de två parterna i tillitsrelationen på 
engelska vanligen med begreppen trustor och trustee. Trustor är den part som känner tillit till 
en annan part (trustee). Att översätta dessa till svenska medför vissa svårigheter. Att använda 
översättningen tillitsgivare och tillitstagare är inte helt korrekt, då det kan tolkas som att tillit 
är en envägsprocess från givare till mottagare. Utgångspunkten är att tillit är en dynamisk 
process, i vilken faktorer hos parterna ömsesidigt påverkar varandra. Begreppen trustor och 
trustee fångar denna dynamik, varför de behålls oöversatta. 
 
 Samarbete, förtroende, förutsägbarhet. Tillit sammanblandas ofta med termer såsom 
samarbete, förtroende och förutsägbarhet. Samarbete skiljer sig från tillit i det att det inte 
nödvändigtvis utsätter någon part för risk. En anställd kan ha fått order från en chef att 
samarbeta med en annan anställd. Då chefen kommer att straffa felaktiga beteenden behöver 
den anställde själv inte ta någon risk i samarbetet (Mayer et al., 1995). Vad gäller relationen 
mellan förtroende och tillit, menade Luhmann (i Mayer et al. 1995) att båda begreppen 
handlar om förväntningar som kan leda till besvikelse. Tillit skiljer sig dock från förtroende 
eftersom det kräver ett tidigare åtagande från trustors sida då han eller hon inser och 
accepterar att risken existerar. Vid förtroende övervägs inga alternativ. Enligt Mayer et al. 
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(1995) finns det ett tydligt förhållande mellan förutsägbarhet och tillit. Lewis och Weigert 
(1985) hävdade till exempel att förutsägbarhet och tillit båda är medel för att reducera 
osäkerhet i den komplexa verkligheten. Om framtiden kunde förutspås med hjälp av rationella 
förutsägelser skulle inte tillit behövas. Men även om detta vore möjligt rent teoretiskt så är det 
inte möjligt rent praktiskt, det finns varken tid eller resurser till det. Därför ser de tillit som det 
enda funktionella alternativet för att reducera osäkerhet. I litteraturen likställs ofta tillit med 
förutsägbarhet, men enligt Deutsch (1958) måste tillit för att vara betydelsefull gå utöver 
förutsägbarhet. I enlighet med detta påpekar Mayer et al. (1995) att en individ kan vara 
förutsägbar i det att han eller hon konsekvent ignorerar andras behov och agerar på ett 
själviskt sätt. En sådan individ åtnjuter dock knappast tillit. Att en individ är förutsägbar är 
inte tillräckligt för att någon ska vara villig att ta en risk. 
 

Tillitsintention. Utifrån Mayers et al. (1995) betoning på att tillit inte är ett faktiskt 
risktagande, utan en villighet att ta en risk, menade Gill, Boies, Finegan och McNally (2005) 
att tillit kan ses som en intention till ett risktagande. De använde sig därför av begreppet 
tillitsintention, istället för enbart tillit. Även i denna studie kommer begreppet tillitsintention 
att användas, då det förtydligar åtskillnaden mellan villigheten att ta en risk och att faktiskt ta 
en risk.  

 

 Tillitsbenägenhet. Graden av tillit mellan två parter påverkas av trustors egenskaper – en 
del har lättare än andra att lita på människor i sin omgivning. Benägenheten att lita på andra 
kan enligt Mayer et al. (1995) ses som en egenskap som leder till en generaliserad förväntning 
om andra människors pålitlighet. Denna så kallade tillitsbenägenhet är en stabil faktor inom 
individen, vilken kommer att påverka sannolikheten att han eller hon sätter sin tillit till någon 
annan (Mayer et al., 1995; Payne & Clark, 2003). Benägenheten påverkar graden av tillit 
innan trustor fått någon som helst information om trustee, den bildar så att säga en primär 
bedömningsgrund för tilliten (Costigan, Insinga, Kranas, Kureshov, & Ilter, 2004; Mayer et 
al., 1995). Gill et al. (2005) fann, i enlighet med detta, att tillitsbenägenheten korrelerade 
positivt med graden av tillit när informationen om trustee var tvetydig, men inte när den var 
tydlig. Därtill fann Costa (2003) att tillitsbenägenheten endast förklarade en mycket liten del 
av variansen i tillit inom team som hade arbetat länge tillsammans.  
 
 Pålitlighet. Tillitsbenägenheten hos trustor är således inte nog för att förklara varianser av 
tillit, även egenskaper hos trustee spelar in. Trustors uppfattning om trustees pålitlighet 
grundar sig enligt Mayer et al. (1995) på främst tre faktorer – förmåga, välvillighet och 
integritet. Förmåga handlar om en samling kompetenser, färdigheter och egenskaper som 
förmår en part att ha påverkan inom en specifik domän. Förmågan är domänspecifik eftersom 
trustee kan vara mycket kompetent inom ett område, och således åtnjuta hög grad av tillit, 
men sämre inom ett annat område och där få lägre grad av tillit. Välvillighet handlar om till 
vilken utsträckning en trustee kan antas vilja göra väl gentemot trustor. Integritet handlar om 
att trustee håller sig till principer som trustor finner acceptabla.  
 Det tycks inte råda lika stor enighet i frågan om vilka faktorer som påverkar tillit, som i 
definitionen av tillit. Men även om olika forskare använder olika begrepp, så finns det dock 
betydande överlappning med Mayers et al. (1995) tre faktorer. Spreitzer och Mishra (1999) 
nämnde till exempel omsorg, kompetens, pålitlighet och öppenhet. Cunningham och 
MacGregor (2000) tog upp förutsägbarhet, välvillighet och rättvishet. Shockley-Zalabak, Ellis 
och Winograd (2000) använde samma faktorer som Spreitzer och Mishra (1999) med ett 
tillägg av identifikation. En klart annan uppfattning utgörs dock av Costa (2003), som 
använder pålitlighet som ett enskilt begrepp utan att dela inte in det i ett antal faktorer. Costa 
menar att tillit som fenomen förutom pålitlighet består av tillitsbenägenhet, 
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samarbetsbeteende och avsaknad av övervakning. Detta är ett klart avsteg från många andra 
forskare, som brukar se de två sistnämnda som effekter snarare än komponenter av tillit. 

Gill et al. (2005) undersökte sambandet mellan de av Mayer et al. (1995) postulerade 
pålitlighetsfaktorerna hos trustee och trustors tillitsintention. Deras studie bestod av två 
delstudier, vilka båda uppvisade ett starkt positivt samband mellan pålitlighetsfaktorerna hos 
trustee och tillitsintentionen hos trustor. I den första delstudien förklarade 
pålitlighetsfaktorerna 46 % av variansen i tillit, i den andra delstudien 36 %.  
 

Könsskillnader. Feingold (1994) har i en metaanalys undersökt könsskillnader i tillit och 
funnit att kvinnor generellt hade markant högre poäng på tillitstest än män. Wang och 
Yamagishi (2005) fann dock i sin undersökning att männen hade signifikant mer tillit 
gentemot okända människor än de kvinnliga deltagarna. De fann därtill att de manliga 
deltagarnas höga tillit gentemot okända hade en stark relation med förväntningen på 
återgäldning från deras motpart medan de kvinnliga deltagarnas låga tillit gentemot okända 
var sammankopplad med en stark rädsla för utnyttjande av sina motparter. Wang och 
Yamagishi menar att en förklaring till denna könsskillnad i tillit kan bero på könsskillnader i 
socialt kapital. Avsaknad av resurser kan göra att individen blir misstänksam mot andra 
människor, eftersom en potentiell förlust på grund av misstro kan innebära en katastrof. En 
individ med färre resurser är därför mindre benägen att ta tillitsrisker än en individ som har 
gott om resurser. I Kina har kvinnorna markant mindre socialt kapital än männen, vilket enligt 
författarna är en förklaring till att de är mindre benägna att sätta sin tillit till okända 
människor. I Europa eller andra delar av västvärlden är dock situationen troligen annorlunda 
på så sätt att skillnaderna i socialt kapital mellan könen inte är lika påtaglig. Därför är det 
svårt att översätta Wangs och Yamagishis resultat till europeiska förhållanden. Författaren till 
föreliggande studie har inte funnit några studier som undersökt huruvida trustors tillit till 
trustee påverkas av om trustee är man eller kvinna. Sökningen har skett via databaserna 
PsycInfo och ELIN@Mälardalen med sökorden tillit, kön, trustor samt trustee i olika 
kombinationer.  
 
 
Tillit och samspelet mellan ledare och medarbetare 
 

En ledarskapsteori med fokus på samspelet mellan ledare och medarbetare är Leader-Member 
Exchange (LMX) (Graen & Uhl-Bien, 1995). Teorin grundas på antagandet att effektiva 
ledarskapsprocesser inträffar när ledare och medarbetare kan utveckla mogna 
ledarskapsrelationer, så kallade partnerskap, med varandra. Tillit lyfts fram som en av tre 
centrala dimensioner i utbytet mellan ledare och medarbetare, de andra två är respekt och 
förpliktelse. Teorin postulerar att det för att bygga ett partnerskap krävs ömsesidig respekt för 
varandras förmåga, förväntning om djup ömsesidig tillit och förväntan om att den 
gemensamma förpliktelsen kommer att växa med tiden (Graen & Uhl-Bien, 1995). Relationen 
mellan ledare och medarbetare kan enligt Murphy och Ensher (1999) anta en mängd olika 
former. På ena sidan av skalan finns relationer i vilka medarbetaren kan sägas tillhöra den så 
kallade ingruppen, vilket karaktäriseras av att denne åtnjuter hög grad av stöd och tillit från 
ledaren. På andra sidan av skalan finns relationer i vilka medarbetaren tillhör den så kallade 
utgruppen, vilket kännetecknas av att ledarens beteende gentemot medarbetaren faller inom 
ramarna för det formella anställningsavtalet, varken mer eller mindre. Graen och Uhl-Bien 
(1995) har dock påpekat att teorin på senare tid allt mer förflyttat sig bort från begrepp som 
in- och utgrupp för att i stället fokusera på hur effektiva ledarskapsrelationer kan utvecklas. 
Betoningen ligger inte längre på hur ledare skiljer mellan sina anställda utan snarare på hur de 
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kan arbeta med var och en, utifrån varje enskild relation, för att utveckla partnerskap med alla 
medarbetare.  
 Brower, Schoorman och Tan (2000) har funnit att tillit och LMX utvecklas på liknande sätt 
- orsaker till tillit är vanligen också orsaker till hög kvalité på LMX. Tillitsbenägenhet kan 
jämställas med ett slags benägenhet att utveckla relationer i LMX. Förmåga och välvillighet 
överlappar med liknande termer inom LMX-forskningen. Integritet kan kopplas till begreppet 
lojalitet, som ofta ses som en dimension i LMX. Gómez och Rosen (2001) har funnit att 
anställda med hög grad av tillit från sin ledare upplever bättre kvalité på LMX än anställda 
med låg grad av tillit från ledaren.  

Hög kvalité på LMX har visat ge positiva effekter i form av medarbetarens upplevelse 
meningsfullhet, kompetens, självbestämmande och påverkanskraft i sitt arbete, vilket 
sammantaget brukar kallas för empowerment (Gómez & Rosen, 2001). Andra positiva 
effekter som har redovisats är större hängivenhet hos medarbetarna (Schyns, Paul, Mohr, & 
Blank, 2005), mer delegering av ansvar från ledare till medarbetare (Schyns et al., 2005; Yukl 
& Fu, 1999) samt högre arbetstillfredsställelse hos medarbetarna (Stringer, 2006). 
 

Ledarens tillit till medarbetaren. Forskning om ledarens tillit gentemot medarbetaren tycks 
vara relativt sparsam. De flesta vetenskapliga studier om tillit på arbetsplatser som återfunnits 
handlar om det motsatta perspektivet - medarbetarens tillit till sin chef (till exempel Brockner, 
Siegel, Daly, Tyler & Martin, 1997; Costigan et al., 2004; Cunningham & MacGregor, 2000; 
Davis et al., 2000; Mayer & Davis, 1999; Payne & Clark, 2003; Shockley-Zalabak et al., 
2000; Whitener, Brodt, Korsgaard & Werner, 1998). Även Tzafrir (2005) har 
uppmärksammat detta faktum och menar att trots omfattande teoretisk och empirisk forskning 
om tillit, så återstår det för forskare att studera ledares uppfattningar om tillit till sina 
anställda. Många av de studier som finns inom tillitsområdet är dessutom översikter eller så 
kallade ”conceptual papers” snarare än empiriska rapporter (Payne & Clark, 2003).  
 Mayers et al. (1995) genomgång av tillit postulerar dock teoretiskt vilka effekter ledarens 
tillit till en medarbetare medför. Enligt Mayer et al. är tillit en villighet att vara sårbar inför en 
annan part, vilket i sig inte involverar någon risk. Däremot ökar tilliten sannolikheten till 
risktagande i relationen, vilket är den beteendemässiga manifestationen av tillit. Huruvida en 
specifik risk kommer att tas eller ej beror dels på graden av tillit till trustee och dels på 
uppfattningen av den risk som beteendet medför. Vilken risk som tas beror på situationen, 
eftersom graden av tillit jämförs med graden av förmodad risk i situationen. Om graden av 
tillit går över graden av förmodad risk så kommer trustor att engagera sig i risktagande i 
relationen. Om graden av förmodad risk är större än graden av tillit så kommer inte trustor att 
göra det. En chef kan till exempel ta en risk genom att låta en anställd hantera en viktig kund 
istället för att hantera den själv. Chefen riskerar påföljder om den anställde hanterar kunden 
på ett dåligt sätt. Nivån på tilliten till den anställde påverkar graden av risk som chefen är 
villig att ta i relationen.  

Mayer et al. (1995) poängterar att tillit är dynamisk. Om en ledare ger en medarbetare 
möjligheten att hantera en för ledaren viktig uppgift och medarbetaren hanterar detta bra, så 
kommer ledarens uppfattning om medarbetarens pålitlighet att öka. På samma sätt kommer 
den att minska om medarbetaren hanterar uppgiften på ett dåligt sätt.  

Spretizer och Mishra (1999) fann att ledare var mer benägna att involvera medarbetare på 
lägre nivåer i hierarkin i beslutsfattandet när tilliten gentemot dem var hög. Detta var i sin tur 
kopplat till ökad produktivitet, mer innovation och höjd arbetsmoral hos de anställda. 
Författarna förklarar tillitens betydelse med att den reducerar den sårbarhet som ledaren 
upplever när denne skall involvera medarbetare i beslutsfattande.  

Yukl och Fu (1999) har funnit att ledare delegerar mer ansvar till medarbetare som de 
känner hög grad av tillit till. Ledarna i deras undersökning uppgav att de viktigaste kriterierna 



 6 

när de väljer vem de ska delegera till är medarbetarens kompetens och pålitlighet. De allra 
flesta ledare i undersökningen rapporterade att därtill de delegerade olika mycket ansvar till 
olika medarbetare.  

Leana (1986) fann att ledarnas uppfattning om medarbetaren gällande förmåga, 
ansvarfullhet och pålitlighet påverkade mängden delegering till denne. Leana fann dock 
samtidigt att sambandet mellan ledarens uppfattning om medarbetarna och de objektiva 
mätningarna som utfördes av medarbetarnas arbetskompetens var relativt svagt. Däremot 
korrelerade de objektiva kompetensmätningarna med arbetsprestationerna. Vid en närmare 
undersökning visade det sig att ledarna inte verkade undersöka prestationsstatistik hos 
medarbetarna, trots att möjlighet till detta fanns. Leana menade att de grunder på vilka ledarna 
formade sina uppfattningar om medarbetarna var väldigt oklara. 
 
 
Self-efficacy  
 
Self-efficacy kan definieras som en individs tro på sin förmåga att organisera och utöva de 
handlingar som krävs för att producera ett givet utfall (Bandura, 1997). Det handlar om en tro 
på sin förmåga att mobilisera den motivation, de kognitiva resurser och de handlingssätt som 
krävs. Det finns en skillnad mellan att inneha färdigheter och att vara förmögen att använda 
dem väl och konsekvent under svåra förhållanden. För att lyckas räcker det inte med att ha 
nödvändiga färdigheter, det krävs också att individen har en motståndskraftig tro på sin 
förmåga att utöva kontroll över de händelser som fordras för att uppnå de önskade målen. 
Individer med samma färdigheter kan därför prestera dåligt, tillräckligt eller utmärkt, 
beroende på om deras tro på sin förmåga hjälper eller stjälper deras motivation och 
ansträngningar (Bandura, 1997; Wood & Bandura, 1989).  

Self-efficacy bör skiljas från självkänsla. Self-efficacy handlar om bedömningar av den 
personliga kapaciteten, medan självkänsla handlar om bedömningar av det personliga värdet. 
Det finns enligt Bandura (1997) inget automatiskt samband mellan en individs tro på sina 
förmågor och huruvida individen gillar eller ogillar sig själv. Individer kan anse sig dåliga på 
något utan att för det förlora någon självkänsla eftersom de inte värderar sig själv utifrån den 
aktiviteten. På samma sätt kan individer anse sig mycket duktiga på något utan att vara stolta 
över det. Stajkovic och Luthans (1998a) påpekar att självkänsla är ett globalt begrepp som 
representerar en persons självvärderingar över en mängd olika situationer, till skillnad från 
self-efficacy som är individens övertygelse om en uppgifts- eller kontextspecifik förmåga. 
Self-efficacy bör även skiljas från utfallsförväntningar. Self-efficacy är individens bedömning 
av sin förmåga att organisera och utföra vissa givna handlingar, medan en utfallsförväntning 
är en bedömning av den troliga konsekvensen av en sådan handling (Bandura, 1997).  

Individers self-effiacy påverkar vilka handlingar de väljer att utföra, graden av 
ansträngning vid utförandet, graden av uthållighet och motståndskraft vid svårigheter och 
motgångar, huruvida deras tankar är hindrande eller underlättande, hur mycket stress och 
nedstämdhet de upplever vid påfrestande krav från den yttre miljön samt nivån på 
prestationerna (Bandura, 1991, 1997, 2001; Bandura & Wood, 1989). Individens bedömning 
av den egna förmågan påverkar valet av aktiviteter och sociala omgivningar eftersom 
människor tenderar att åta sig de aktiviteter och välja de sociala omgivningar som de tror att 
de är förmögna att hantera, medan de helst undviker sådant som de tror övergår deras 
kapacitet. Individers self-efficacy påverkar också graden av motivation, vilket återspeglas i 
hur mycket de anstränger sig och hur uthålliga de är. Människor som tvivlar på sina förmågor 
kan försvaga sin ansträngning, ge upp i förtid och accepterar lättare en medioker lösning när 
de möter svårigheter (Wood & Bandura, 1989). Individer med hög self-efficacy ser svåra 
uppgifter som utmaningar som är till för att klaras av, snarare än som hot som bör undvikas. 
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De sätter vanligen höga mål, är starkt hängivna gentemot målen och förstärker och behåller 
sina ansträngningar vid misslyckanden (Pajares, 2002). Stark uthållighet visar sig enligt Wood 
och Bandura (1989) ofta i prestationsresultaten, vilket också kunde visas av Stajkovic och 
Luthans (1998b) som fann en stark positiv koppling mellan self-efficacy och arbetsrelaterade 
prestationer. I deras metaanalys av sambandet mellan self-efficacy och arbetsrelaterade 
prestationer fann de en genomsnittlig korrelation på .38. Detta värde kunde enligt författarna 
omvandlas till det mer traditionellt använda måttet effektstyrka, vilket innebar att self-efficacy 
kunde sägas förklara 28 % av ökningen i arbetsprestationer. I en studie av distansarbetare i 
virtuella organisationer fann Staples, Hulland och Higgins (1999) att de anställdas self-
efficacy spelade en kritisk roll i att påverka deras arbetseffektivitet, uppfattad produktivitet, 
arbetstillfredsställelse och copingförmåga.  

Individers self-efficacy påverkar även hur mycket stress och nedstämdhet de upplever vid 
hotande situationer. Människor som tror att de kan utöva kontroll över potentiella hot 
frammanar inte ängsliga tankar och störs därför inte av hoten. De som däremot inte tror att de 
kan hantera potentiella svårigheter upplever ofta höga nivåer av stress. Self-efficacy påverkar 
också tankemönster hos individen, vilka kan fungera hjälpande eller hindrande. Individer med 
hög self-efficacy visualiserar framgångsrika scenarier vilka ger en positiv guidning till 
utförandet, medan individer med låg self-efficacy oftare visualiserar misslyckade scenarier 
vilka underminerar utförandet (Wood & Bandura, 1989). En hög self-efficacy skapar en 
känsla av lugn vid svåra uppgifter och aktiviteter. Människor med låg self-efficacy kan tro att 
saker är svårare än vad de egentligen är, vilket kan skapa ångest, stress, nedstämdhet och ett 
smalt angreppssätt till problemlösning (Pajares, 1996). Self-efficacy utgör enligt Bandura 
(1997) huvudingrediensen i människans handlingskraft. Individers motivationsnivå, 
känslomässiga tillstånd och handlingar grundas mer på vad de tror än vad som är objektivt 
sant. Konsekvensen av detta är enligt Pajares (2002) att människors prestationer generellt 
förutsägs till större utsträckning av deras self-efficacy än av objektiv kunskap.  
 

Self-efficacy inom arbetslivet. Self-efficacy inom arbetslivsdomänen brukar kallas 
occupational self-efficacy (Schyns & von Collani, 2002; Schyns, 2004; Schyns et al., 2005) 
eller work self-efficacy (Murphy & Ensher, 1999). I denna studie kommer termen 
arbetsrelaterad self-efficacy att användas för att beteckna individens tro på sin förmåga att 
utföra de uppgifter och krav som dennes arbete medför.  
 Murphy och Ensher (1999) har funnit att anställda med hög arbetsrelaterad self-effcacy är 
mer omtyckta av sina chefer, uppfattas som mer lika dem och upplever bättre LMX-kvalité. 
De bedöms också som bättre på sina uppgifter än anställda med låg arbetsrelaterad self-
efficacy. Murphy och Ensher fann därtill ett samband mellan hög kvalité på LMX och en 
ökning i arbetsrelaterad self-efficacy hos de anställda som initialt hade låg arbetsrelaterad 
self-efficacy. Ett positivt samband mellan arbetsrelaterad self-efficacy och kvalitén på LMX 
har också kunnat visas av Schyns och von Collani (2002) samt Schyns et al. (2005).  
 
 
Integration – arbetsrelaterad self-efficacy och tillit 

 
Som ovan visat är tillit en viktig ingrediens i ett väl fungerande samspel mellan ledare och 
medarbetare. Medarbetarens arbetsrelaterade self-efficacy har också visat sig påverka och 
påverkas av interaktionen mellan ledare och medarbetare. Något som dock inte tycks ha 
undersökts tidigare är relationen mellan arbetsrelaterad self-efficacy och tillit. Det skulle 
kunna vara så att medarbetarens arbetsrelaterade self-efficacy påverkar relationen till ledaren 
genom sin påverkan på graden av tillit i relationen. Ledarens pålitlighetsbedömning av 
medarbetaren kanske inte bara påverkas av den ”verkliga”, objektiva, förmågan hos 
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medarbetaren utan också av tron på den? Med tanke på den betydelse self-efficacy spelar för 
prestationerna, torde detta vara minst lika viktigt som den objektiva förmågan. Leanas (1986) 
ovan citerade undersökning visade också tecken på att de grunder på vilka ledare formar sina 
uppfattningar om medarbetare kanske inte alltid härrör från objektiv kompetens eller förmåga 
hos medarbetaren. Dessutom kan en medarbetares förmåga vara relativt svårbedömd för 
ledaren, särskilt i initiala faser innan ledaren lärt känna medarbetaren. Enligt Murphy och 
Ensher (1999) kan medarbetarens arbetsrelaterade self-efficacy ge ledaren en ungefärlig 
indikation på medarbetarens kompetens. Därtill menar de att medarbetare med hög 
arbetsrelaterad self-efficacy troligen är mer benägna att ta sig an svåra uppgifter, vilket är i 
enlighet med Banduras (1997) resonemang att individer tenderar att välja de uppgifter som de 
tror att de kommer att klara av.  Givet detta, samt de övriga konsekvenser som en hög self-
efficacy ger för prestationer i form av till exempel uthållighet och ansträngning, torde 
ledarens tillitsintention bli högre gentemot en medarbetare med hög arbetsrelaterad self-
efficacy, än en medarbetare med låg arbetsrelaterad self-efficacy. 
 
 
Syfte och frågeställning 
 
Syftet med föreliggande studie är att utreda betydelsen av medarbetarens arbetsrelaterade self-
effiacy för ledarens tillitsintention gentemot denne samt att jämföra denna påverkan med den 
mer traditionellt framhållna ”verkliga” eller ”objektiva” förmågan – kompetens – som bland 
annat Mayer et al. (1995) menar påverkar ledarens pålitlighetsbedömningar. Syftet är också 
att utreda om ledarens tillitsbedömning påverkas av om medarbetaren är man eller kvinna. 
Följande frågeställning ligger till grund för studien: ”Vilken betydelse har medarbetarens 
arbetsrelaterade self-efficacy, kompetens samt kön för ledarens tillitsintention gentemot 
medarbetaren?”  
 
 

Metod 
 
 
Deltagare 
 

Deltagarna bestod dels av chefer på ett industriföretag, dels av chefer på ett privat 
vårdföretag, båda belägna i Mellansverige. Det enda urvalskriteriet var chefsbefattning och 
ingen urskiljning gjordes utifrån chefsnivå. På industriföretaget delades 92 enkäter ut varav 44 
besvarades, vilket ger ett bortfall på 52 %. Deltagarna från industriföretaget bestod av 3 
kvinnor och 41 män och åldern varierade mellan 34 och 62 år med 48.50 år som medianålder. 
På vårdföretaget delades 44 enkäter ut varav 28 besvarades, vilket ger ett bortfall på 36 %. 
Deltagarna från vårdföretaget bestod av 25 kvinnor och 3 män och åldern varierade mellan 31 
och 64 år med 43.00 år som medianålder. I deltagargruppen som helhet var medianåldern 
45.00 år och det totala bortfallet blev 47 %. Antalet anställda under cheferna varierade mellan 
1 och 600, med 25.00 anställda som median. Internt bortfall förekom på 8 av de 37 frågorna 
med maximalt två individers bortfall (tre av frågorna). Maximalt internt bortfall per individ 
var 4 obesvarade frågor (en individ). Sammanlagt deltog 72 chefer i undersökningen, varav 28 
kvinnor och 44 män.  
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Material 
 
Åtta olika enkäter utformades, en för varje betingelse. Gemensamt för enkäterna var att de 
bestod av fyra delar. Den första delen bestod av bakgrundsfrågor. Den andra delen bestod dels 
av en beskrivning av en fiktiv medarbetare, dels av ett antal påståenden som skulle bedömas 
utifrån beskrivningen. Beskrivningarna varierade utifrån kön på beskriven medarbetare 
(kvinna/man), kompetens (låg/hög) samt arbetsrelaterad self-efficacy (låg/hög). Den tredje 
delen bestod av påståenden för att mäta deltagarnas tillitsintention gentemot den beskrivna 
medarbetaren. Den fjärde och avslutande delen bestod av påståenden avsedda att mäta 
deltagarnas generella tillitsbenägenhet. 

 Beskrivningarna av den fiktiva medarbetaren utformades av författaren till studien (se 
Appendix). Deltagaren instruerades inledningsvis att föreställa sig att denne var chef för ett 
företag samt att det bifogat enkäten fanns ett utdrag från ett utvecklingssamtal med en av 
dennes medarbetare. I en kort inledande beskrivning av medarbetaren angavs utbildningsnivå 
samt arbetslivserfarenhet, därefter följde intervjuutdraget. Deltagaren instruerades att läsa 
detta och därefter bedöma olika påståenden om medarbetaren och hur chefen trodde att 
han/hon skulle agera gentemot medarbetaren. 
 

Kompetens och arbetsrelaterad self-efficacy. Den fiktiva medarbetarens utbildningsnivå 
och arbetslivserfarenhet avsåg karaktärisera dennes kompetens. Intervjuutdraget avsåg skildra 
medarbetarens arbetsrelaterade self-efficacy och utformades dels med ledning från teorin om 
self-efficacy (Bandura, 1997; Wood & Bandura, 1989) och dels utifrån instrumentet ”The 
occupational self-efficacy scale” (OCCSEFF), som Schyns och von Collani (2002) skapat för 
att mäta arbetsrelaterad self-efficacy. De påståenden som följde bestod dels av tolv 
kontrollfrågor för att se huruvida deltagarna uppfattat manipulationen gällande den beskrivna 
medarbetarens kompetens (4) och arbetsrelaterad self-efficacy (8), dels av tre påståenden för 
att kontrollera deltagarnas uppfattning av den beskrivna medarbetarens intelligens, trevlighet 
och motivation. Avsikten med att inkludera de tre sistnämnda påståendena var att kunna 
kontrollera för en eventuell samvariation i analysen. Ett exempel på ett kontrollpåstående 
gällande kompetens var ”Han/Hon har en bra utbildning”. Kontrollfrågorna gällande 
arbetsrelaterad self-efficacy utformades utifrån kortversionen av instrumentet OCCSEFF. 
Påståendena översattes till svenska samt formulerades om så att de handlade om att bedöma 
en annan person. Översättningen gjordes av författaren till studien och kontrollerades dels av 
handledaren dels av en utomstående med god kunskap i engelska. Exempel på ett sådant 
påstående var ”När han/hon stöter på ett problem i arbetet kan han vanligen finna flera 
lösningar”. Svarsalternativen bestod av en skala mellan 1 (Stämmer inte alls) och 5 (Stämmer 

helt), där deltagaren fick ringa in den siffra som stämde bäst överens med deras uppfattning 
om respektive påstående. Cronbachs alpha för kompetenspåståendena var .84 och för 
påståendena om arbetsrelaterad self-efficacy .95.  

Fortsättningsvis kommer begreppet arbetsrelaterad self-efficacy ersättas med enbart self-
efficacy. Det bör poängteras att det genomgående i studien är den arbetsrelaterade self-
efficacyn som avses, men den kortare varianten av begreppet används för att underlätta 
läsningen. För att skilja mellan beskriven kompetens/self-efficacy och av deltagaren uppfattad 
kompetens/self-efficacy kommer begreppen objektiv respektive subjektiv kompetens/self-
efficacy hädanefter att användas. Med objektiv kompetens/self-efficacy avses den i enkäten 
givna nivån av kompetens/self-efficacy. Med subjektiv kompetens/self-efficacy avses hur 
deltagaren själv uppfattat nivån av kompetens/self-efficacy hos den beskrivna medarbetaren.  

 
Tillitsintention och generell tillitsbenägenhet. För att mäta deltagarnas tillitsintention 

gentemot den beskrivna medarbetaren utformades tio påståenden. De fyra första påståendena 
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kom från ett instrument utarbetat av Mayer och Davis (1999) för att mäta tillitsintention, 
översatta till svenska av författaren. Den översättningskontroll som ovan beskrivits 
tillämpades även här. Ett exempel på ett sådant påstående var ”Uppgifter som jag anser 
särskilt viktiga, skulle jag aldrig låta honom honom/henne hantera” (skalvänt). De sex övriga 
påståendena utformades av författaren. I samtliga påståenden finns ett riskelement med, 
eftersom detta är grundläggande för tillitsdefinitionen. Ett exempel på ett sådant påstående var 
”Jag skulle kunna dela med mig av för företaget känslig information till honom/henne”. För 
att mäta deltagarnas generella tillitsbenägenhet utformades åtta påståenden. Samtliga kom 
från ett instrument av Mayer och Davis (1999) men översattes här till svenska och genomgick 
ovan nämnda översättningskontroll. Ett exempel på ett sådant påstående var ”Man kan räkna 
med att de flesta människor håller vad de lovar”. Svarsalternativen bestod av en skala mellan 
1 (Stämmer inte alls) och 5 (Stämmer helt), där deltagaren fick ringa in den siffra som stämde 
bäst överens med deras uppfattning om respektive påstående. Cronbachs alpha för 
påståendena gällande tillistintention var .91 och för påståendena gällande generell 
tillitsbenägenhet .73.  
 

 

Procedur 
 
Inledningsvis var hela studien avsedd att förläggas till industriföretaget. En person med ansvar 
för bland annat utbildning på företaget kontaktades och informerades om studien. Efter 
samtycke konstruerades ett informationsbrev till cheferna på företaget, i vilket studien 
beskrevs kortfattat. Bifogat informationsbrevet fanns även en längre version, som mer 
ingående beskrev studien för dem som var intresserade. Informationsbrevet skickades ut via e-
post. Några dagar senare skickades enkäterna ut via internposten. Deltagarna garanterades 
anonymitet och fick ett kuvert märkt ”Postavdelningen” att lägga besvarad enkät i. Efter 
utgången svarstid (en vecka från utlämningsdatum) hade endast 30 enkäter inkommit, varför 
en påminnelse, efter klartecken från företaget, skickades ut via e-post. Svarstiden förlängdes 
ytterligare två veckor. Totalt inkom 44 enkäter. Eftersom antalet besvarade enkäter bedömdes 
vara för litet för att kunna genomföra avsedda analyser, kontaktades ett privat vårdföretag och 
tillfrågades om intresse att delta i studien. Via kontakt med två regionchefer skickades ett 
informationsbrev ut via e-post till enhetschefer inom de två regionerna. Efter några dagar 
skickades enkäterna ut via post. Deltagarna garanterades anonymitet och fick ett frankerat och 
adresserat kuvert att returnera den besvarade enkäten i. Efter utgången svarstid hade 22 
enkäter inkommit. Efter en påminnelse via e-post inkom ytterligare 6 enkäter, totalt inkom 
således 28 enkäter från vårdföretaget. Samtliga deltagare upplystes om de forskningsetiska 
regler som har utformats av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1999).  
 
 

Resultat 
 
 
Inledningsvis beräknades medelvärde och standardavvikelse för alla variabler utom för de på 
nominalnivå, se Tabell 1. För att få en bild av sambandet mellan de olika variablerna och den 
beroende variabeln (Tillitsintention) beräknades Pearson korrelationskoefficienterna (se 
Tabell 2). Totalt visade sex variabler signifikant positiv korrelation (p < .05) med 
Tillitsintention: Self-efficacy (objektiv), Intelligens, Trevlighet, Motivation, Kompetens 
(subjektiv) samt Self-efficacy (subjektiv).  
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Tabell 1 
Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för variablerna  
Variabel M    SD 
Deltagarålder 46.38   7.98 
Antal år som chef 10.31   8.13 
Antal anställda 41.60 75.73 
Intelligens  3.58   1.30 
Trevlighet  4.39   1.08 
Motivation  3.99   1.87 
Kompetens (subj)  4.35   1.56 
Self-efficacy (subj)  3.40   1.52 
Tillitsbenägenhet  4.00   0.81  
Tillitsintention  2.98   1.24 
 
 
Tabell 2 
Pearsonkorrelationer mellan oberoende variabler och Tillitsintention (n = 72) 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Deltagarålder -           

2. År som chef .53** -          

3. Antal anställda  .00  .05 -         

4. Intelligens  .10 -.13  .00 -        

5. Trevlighet -.16 -.15 -.06 .51** -       

6. Motivation  .03 -.12 -.10 .62** .56** -      

7. Kompetens (obj)  .15 -.10  .03  .05 -.14 -.20 -     

8. Self-efficacy (obj)  .11 -.08 -.15 .43** .36** .77** -.17 -    

9. Kompetens (subj)  .08 -.22  .14 .49**  .18  .20 .55**  .19 -   

10. Self-efficacy (subj)  .11 -.04 -.10 .65** .61** .87** -.12 .81** .29** -  

11. Tillitsbenägenhet -.02  .01  .14 -.04 -.01 -.32  .05 -.10  .19  .02 - 

12. Tillitsintention -.07 -.14  .07 .70** .52** .68** -.20 .35**  .25* .60**  .11 
 

Not. *p < .05, **p < .01 

 
För att kontrollera huruvida det fanns någon skillnad mellan de två företagen gällande 
tillitsintention gentemot den beskrivna medarbetaren genomfördes ett t-test. Det fanns ingen 
signifikant skillnad mellan industriföretaget (M = 3.05, SD = 1.15) och vårdföretaget (M = 
2.87, SD = 1.39) gällande tillitsintention till beskriven medarbetare, t = 0.60, ns. T-tester 
genomfördes också för att se huruvida det fanns någon skillnad mellan de två företagen 
gällande uppfattningen av medarbetarens kompetens och self-efficacy. Det fanns ingen 
signifikant skillnad mellan hur industriföretaget (M = 4.40, SD = 1.17) och vårdföretaget (M = 
4.28, SD = 1.15) uppfattat medarbetarens kompetens, t = 0.43, ns. Det fanns heller ingen 
signifikant skillnad mellan hur industriföretaget (M = 3.35, SD = 1.29) och vårdföretaget (M = 
3.48, SD = 1.86) uppfattat medarbetarens self-efficacy, t = -0.36, ns.  

För att undersöka huruvida det fanns någon skillnad mellan manliga och kvinnliga 
deltagares tillitsintention gentemot den beskrivna medarbetaren genomfördes ett t-test. Det 
fanns ingen signifikant skillnad mellan manliga deltagare (M = 3.02, SD = 1.13) och kvinnliga 
deltagare (M = 2.92, SD = 1.42) gällande tillitsintention till beskriven medarbetare, t = 0.33, 
ns. T-tester genomfördes också för att se huruvida det fanns någon skillnad mellan manliga 
och kvinnliga deltagare gällande uppfattningen av medarbetarens kompetens och self-
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efficacy. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan hur manliga deltagare (M = 4.47, SD = 
1.05) och kvinnliga deltagare (M = 4.16, SD = 1.30) uppfattat medarbetarens kompetens, t = 
1.12, ns. Det fanns heller ingen signifikant skillnad mellan hur manliga deltagare (M = 3.41, 
SD = 1.28) och kvinnliga deltagare (M = 3.38, SD = 1.87) uppfattat medarbetarens self-
efficacy, t = 0.09, ns.  
 

Manipulationskontroll. För att undersöka huruvida deltagarna uppfattat manipulationen av 
kompetens och self-efficacy hos den beskrivna medarbetaren genomfördes två t-tester. Först 
testades objektiv kompetens (oberoende variabel) mot subjektiv kompetens (beroende 
variabel). Därefter testades objektiv self-efficacy (oberoende variabel) mot subjektiv self-
efficacy (beroende variabel). Analysen visade att deltagare som läst om en medarbetare med 
låg objektiv kompetens skattade dennes kompetens lägre (M = 3.79, SD = 0.78) än deltagare 
som läst om en medarbetare med hög objektiv kompetens (M = 5.05, SD = 1.08), t = -5.49, p 
< .001. Analysen visade även att deltagare som läst om en medarbetare med låg objektiv self-
efficacy skattade dennes self-efficacy lägre (M = 2.18, SD = 0.91) än deltagare som läst om en 
medarbetare med hög objektiv self-efficacy (M = 4.62, SD = 0.91), t = -11.39, p < .001. 

För att kontrollera huruvida någon interaktion uppstått mellan de manipulerade variablerna 
genomfördes två 2 (låg/hög objektiv kompetens respektive self-efficacy) x 2 (låg/hög 
subjektiv kompetens respektive self-efficacy) ANOVOR. Analysen visade att ingen 
interaktion fanns mellan objektiv kompetens och objektiv self-efficacy avseende subjektiv 
kompetens, F(1, 71) = 1.09, ns. Det fanns heller ingen interaktion mellan objektiv kompetens 
och objektiv self-efficacy avseende subjektiv self-efficacy, F(1, 71) = 0.04, ns. Utifrån dessa, 
samt ovan beskrivna, analyser kan det konstateras att deltagarna uppfattat manipulationen i 
kompetens och self-efficacy som avsett.  
 
 
Huvudanalys 
 
En 2 (kön) x 2 (kompetens: låg/hög) x 2 (self-efficacy: låg/hög) ANOVA med tillitsintention 
som beroende variabel utfördes (se Figur 1). Det fanns ingen huvudeffekt av medarbetarens 
kön, F(1, 71) = 0.19, ns. Det fanns heller ingen huvudeffekt av medarbetarens kompetens, 
F(1, 71) = 1.16, ns. Däremot visade analysen en huvudeffekt av medarbetarens self-efficacy, 
F(1, 71) = 7.73, p < .05. Deltagarna hade högre tillitsintention gentemot en medarbetare med 
hög self-efficacy (M = 3.40, SD = 1.22) än en medarbetare med låg self-efficacy (M = 2.55, 
SD = 1.12). Det fanns ingen interaktion mellan kön och kompetens, F(1, 71) = 0.03, ns, ingen 
interaktion mellan kön och self-efficacy, F(1, 71) = 0.36, ns, och ingen interaktion mellan 
kompetens och self-efficacy, F(1, 71) = 1.53, ns. Det fanns heller ingen interaktion mellan 
kön, kompetens och self-efficacy, F(1, 71) = 1.12, ns. 
 
 

Diskussion 
 
 
Syftet med studien var att undersöka betydelsen av medarbetarens arbetsrelaterade self-
efficacy för en ledares tillitsintention gentemot medarbetaren och jämföra denna påverkan 
med den i tillitsforskningen mer traditionellt framhållna variabeln kompetens. Avsikten var 
även att undersöka huruvida medarbetarens kön påverkade tillitsbedömningen. En 
variansanalys visade en huvudeffekt av self-efficacy. Ledare som bedömt en medarbetare med 
hög self-efficacy hade högre tillitsintention gentemot medarbetaren än ledare som bedömt en 
medarbetare med låg self-efficacy. Det fanns däremot inga huvudeffekter av vare sig 
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kompetens eller kön. Det fanns heller inga interaktioner mellan de tre variablerna. Resultatet 
strider således delvis mot tidigare forskning, som ju påtalat vikten av kompetens för tillit. En 
stor del av tillitsforskningen ligger dock på det teoretiskt resonerande planet. Studier som 
framhållit kompetens som en viktig faktor i tillitsbedömningar har därför sällan testat detta 
empiriskt. Ett undantag är tidigare nämnda studie av Gill et al. (2005), i vilken Mayers et al. 
(1995) pålitlighetsfaktorer (i vilken kompetens ingår) visades förklara en del av variansen i 
tillit. Eftersom den studien testade tre pålitlighetsfaktorer samtidigt är det dock svårt att 
jämföra resultatet med föreliggande studie.  

Det är anmärkningsvärt att det inte uppstod någon huvudeffekt av kompetens, då detta är 
något som många forskare anser essentiellt för att en trustee ska åtnjuta tillit av en trustor. 
Något som bör tas i beaktande är dock manipulationseffekten för kompetens respektive self-
efficacy i studien. Resultatet visade att deltagarna mycket tydligt uppfattat skillnaden mellan 
låg och hög self-efficacy. Visserligen hade de även uppfattat en skillnad mellan låg och hög 
kompetens, dock inte lika tydligt. Detta utgör en möjlig förklaring till avsaknaden av 
huvudeffekt för kompetens. Om manipulationseffekten i kompetens hade varit starkare hade 
kanske en huvudeffekt framkommit. Detta är något som kan utvecklas mer i framtida studier. 
En annan möjlig orsak kan vara att kompetens kanske inte värderas lika högt i Sverige som i 
andra länder. Detta gäller särskilt den typen av kompetens som skildrades i denna studie, där 
tyngdpunkten låg på utbildning och arbetslivserfarenhet. Framför allt utbildning värderas 
troligen olika i olika länder. Kanske hade resultatet sett annorlunda ut om undersökningen 
genomförts i ett land – detta är något som framtida studier bör undersöka. 

Det är dock inte förvånande att self-efficacy påverkar tillitsbedömningar. En ledares tillit 
till en medarbetare innebär att han/hon är villig att ta en risk, till exempel genom att delegera 
en viktig uppgift till medarbetaren (Mayer et al., 1995). Den sårbarhet detta innebär, medför 
sannolikt att ledaren vill vara säker på att medarbetaren utför uppgiften på önskat sätt. En 
individ med hög self-efficacy sätter vanligen höga mål och anstränger sig hårt trots eventuella 
motgångar (Pajares, 2002). En stark uthållighet visar sig dessutom ofta i prestationsresultaten 
(Stajkovic & Luthans, 1998b; Wood & Bandura, 1989). Att en ledare hellre delegerar ansvar 
till en medarbetare med hög self-efficacy än en medarbetare med låg self-efficacy är därför 
högst troligt. Resultaten i föreliggande studie ligger således i enlighet, om än indirekt, med 
tidigare forskning.  

Det är intressant att det inte fanns någon skillnad mellan de två – till det yttre så olika – 
företagen. Detta pekar på att dessa effekter gäller över flera sektorer. Tillitsbedömningar tycks 
ske på samma grunder i två så olika branscher som traditionell tillverkningsindustri och 
äldrevård. Det faktum att det inte heller fanns någon skillnad mellan hur manliga och 
kvinnliga deltagare bedömde medarbetaren, talar också för ett slags universell 
tillitsbedömning. Detta är dock något som behöver undersökas ytterligare, med fler studier 
och andra sorters företag. 

Studiens experimentella utformning, där ledaren fick läsa om en fiktiv medarbetare, 
medför vissa implikationer för vilken sorts medarbetare detta kan jämställas med i 
”verkligheten”. I de flesta ledar-medarbetar-relationer känner ledaren och medarbetaren 
varandra, då de har arbetat tillsammans en tid. Det faktum att ledarna fick läsa om en fiktiv 
medarbetare kan därmed jämställas med att ledaren bedömer en medarbetare som han/hon 
inte känner ännu. Det är också troligt att detta är en bidragande faktor till huvudeffekten av 
self-efficacy. Murphy och Ensher (1999) påpekade att medarbetarens self-efficacy kan ge en 
ungefärlig indikation på medarbetarens kompetens. När ledaren och medarbetaren känner 
varandra bättre, kanske den ”verkliga” kompetensen har en högre påverkanskraft än vad som 
var fallet i föreliggande studie. 

Något som bör kommenteras är det faktum att korrelationsanalysen visade starka, 
signifikanta samband mellan tillitsintention och medarbetarens intelligens, trevlighet och 
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motivation. Avsikten med att inkludera dessa variabler i studien var för att kunna lägga dem 
som kovariat i analysen, då de kunde tänkas samvariera med tillitsintention. Dessa tre 
variabler visade dock även starka samband med self-efficacy. Troligen kan dessa tre variabler 
ses som delar av self-efficacy som begrepp. Enligt Bandura (1997) påverkas individers 
motivationsnivå positivt av en hög self-efficacy. Det är också rimligt att en hög 
motivationsnivå tolkas som en allmänt positiv inställning, vilket därtill kan medföra att 
individen verkar ”trevligare” än en individ med låg self-efficacy. Det är också rimligt att anta 
att en individ som tror mycket på sin förmåga kan verka mer ”intelligent” än en individ som 
inte gör det. På grund av de starka korrelationerna med self-efficacy uteslöts därför dessa tre 
variabler ur variansanalysen.  

En intressant och relevant fråga är hur sambandet mellan self-efficacy och 
tillitsbedömningar ser ut. Föreliggande studie har påvisat en skillnad mellan låg och hög self-
efficacy gällande grad av tillit, men frågan är om det är ett rent linjärt samband. Är det så att 
ju högre self-efficacy, desto högre grad av tillit? Mer troligt är att sambandet är kurvlinjärt. 
Sannolikt finns det en topp, med ett slags optimal nivå av self-efficacy för ledarens grad av 
tillit. En väldigt hög self-efficacy skulle kunna uppfattas som skryt, eller överdriven tro på sin 
förmåga. Åtminstone i Sverige, där det de facto är så att individer inte får tro ”för mycket” på 
sig själva eftersom detta kan uppfattas som kaxighet. Detta är något som framtida forskning 
bör utreda vidare. I föreliggande studie finns det dock inga tecken på att en eventuell optimal 
nivå av self-efficacy har passerats.  

 
 

Kritisk granskning 
 
En uppenbar invändning mot studiens validitet är det faktum att ledarna fick bedöma en fiktiv 
medarbetare. När en ledare bedömer en fiktiv medarbetare finns det en risk att det inte 
upplevs lika verkligt som om det vore en av ledarens egna medarbetare. Dessutom tillkommer 
problematiken kring att en fiktiv medarbetare inte kan jämställas med en medarbetare som 
ledaren har känt och arbetat tillsammans med under en längre tid. Det vore dock inte etiskt 
riktigt att be ledare att bedöma någon av sina egna medarbetare och sedan jämföra detta med 
medarbetarens nivå av self-efficacy. Dessutom är det då troligt att ledaren skulle ”försköna” 
sina svar, då det skulle kunna upplevas genant att inte lita på sina medarbetare. Snarare än att 
försöka komma åt problematiken med fiktiva medarbetare, behövs det istället fler 
undersökningar av experimentell art för att bättre kunna generalisera resultatet. Beskrivningen 
av medarbetaren kan utvecklas och göras mer nyansrik. Framför allt behöver beskrivningen 
av medarbetarens kompetens utvecklas, så att deltagarna bättre uppfattar skillnaden mellan 
hög och låg kompetens. Då inga tidigare studier empiriskt har undersökt effekten av self-
efficacy på tillitsbedömningar är det svårt att göra jämförelser med tidigare forskning. Fler, 
liknande studier behöver genomföras för att öka trovärdigheten i resultatet.  
 

 
Praktiska implikationer 
 

Vilka lärdomar kan dras rent praktiskt av resultatet från föreliggande studie? Att ledare 
delegerar ansvar till medarbetare är idag legio i de flesta företag. Det blir därmed högst 
intressant att veta vad som påverkar tillitsbedömningar. Då tidigare forskning mestadels 
uppmärksammat ”objektiv” kompetens, har troligen påverkat hur olika 
medarbetarutvecklande projekt har utformats. Det talas idag mycket om vikten av 
vidareutbildning och medarbetarens livslånga lärande. Självklart är det viktigt att 
medarbetaren får utbilda sig och utveckla nya kunskaper i sitt yrke. Utifrån resultaten av 
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föreliggande studie, kan dock slutsatsen dras att det är minst lika viktigt att medarbetaren får 
utveckla sig själv och framför allt tron på sin egen förmåga. Det handlar inte bara om rent 
produktionsekonomiska vinster, att ledaren ska kunna delegera mer ansvar och få en mer 
effektiv verksamhet. Det handlar lika mycket om individens eget välbefinnande. Medarbetare 
med låg self-efficacy kan uppleva stress och nedstämdhet (Wood & Bandura, 1989). Att satsa 
på projekt som inte bara fokuserar på ren kompetensutveckling, utan mer på personlig 
utveckling i syfte att höja medarbetarnas self-efficacy kan därför ha många positiva effekter 
såväl för företaget i sig som för samhället i stort.  
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Appendix  
 
Nedan följer exempel på beskrivningarna av den fiktiva medarbetaren. Det som varierades i 
beskrivningarna var medarbetarens kön (Tomas/Maria), dennes kompetens (låg/hög, speglas 
av bakgrundsinformationen om utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet) samt dennes 
arbetsrelaterade self-efficacy (låg/hög, speglas av intervjuutdraget). Totalt ger detta 8 olika 
kombinationer. Nedan visas extremfallen: låg kompetens och låg arbetsrelaterad self-efficacy 
(exempel 1) samt hög kompetens och hög arbetsrelaterad self-efficacy (exempel 2).  
 
Exempel 1: Manlig medarbetare, låg kompetens, låg self-efficacy 
 
Medarbetaren – Tomas, 36 år 
 
Tomas är 36 år och har arbetat på företaget i tre år. Han har gymnasieexamen från teknisk 
linje. Innan han kom till företaget har han arbetat som montör på ett elektronikföretag samt 
med telefonförsäljning. Nedan följer ett utdrag ur ett medarbetarsamtal med Tomas: 
 
Intervjuare (I): Hur ser du på din framtid inom företaget? 
 
Tomas (T): Ja…det är ju svårt att planera så långt i förväg…jag brukar föredra att fokusera på 
det som är här och nu. Det är liksom mycket prat och lite verkstad ibland…om du förstår… 
 
I: Hmm…kan du utveckla? 
 
T: Ja alltså, ofta sätter man ju upp en massa mål och så…men det blir liksom mest tomt prat. 
Jag försöker att inte planera allt för mycket. 
 
I: Men det här med vidareutbildning då, är det något som du känner att du skulle vilja 
genomföra inom något område?  
 
T: Nja…inte direkt. Alltså….ibland känner jag ju att jag skulle behöva lära sig mer om själva 
produkterna, hur de fungerar mer ingående…men det brukar ju vara rätt så komplicerade 
saker det där…Man blir liksom lite avskräckt… 
 
I: Känner du att du klarar dig bra med den kunskap du har idag? 
 
T: Ja alltså…vissa saker är ju för svåra för mig…och dom kan jag ju inte lösa själv, det är ju 
bara att inse. Men det finns ju andra som kan sånt bättre än jag. 
 
I: Vad då till exempel? 
 
T: Ja…om det handlar om service på en komplicerad maskin till exempel, då kan jag bli rätt 
osäker på om jag gör rätt och så. Vissa saker är ju rätt invecklade…jag kan liksom inte hitta 
nån bra lösning… Så då jag håller mig hellre till det gamla vanliga….det som jag vet att jag 
kan. 
 
I: Finns det andra situationer i ditt arbete som du känner att du har svårt med? 
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T: Ja, jo, ibland om det händer något helt oväntat, som ett fel som jag aldrig förut har stött på 
eller om kunden vill ha en produkt som jag aldrig har sålt förut…då kan jag tycka att det är 
lite knepigt. Och sen såklart så kommer ju dom där riktigt svåra problemen ibland…när det 
liksom inte går att hitta nån lösning alls… 
 
I: Vad gör du då? 
 
T: Nej…alltså går det inte så går det ju inte… Jag blir bara stressad av att jag inte kommer på 
hur jag ska göra. Då lägger jag ner och gör nåt annat istället.  
 
 
Exempel 2: Kvinnlig medarbetare, hög kompetens, hög self-efficacy 
 
Medarbetaren – Maria, 36 år. 
 
Maria är 36 år och har arbetat på företaget i tre år. Hon har en civilingenjörsexamen inom 
maskinteknik från Chalmers. Hon har tidigare arbetat med försäljning och service av 
avancerad teknisk utrustning på flera andra företag. Nedan följer ett utdrag ur ett 
medarbetarsamtal med Maria: 
 
Intervjuare (I): Hur ser du på din framtid inom företaget? 
 
Maria (M): Jag har mycket planer! Jag vill utvecklas och lära mig mer. Ända sedan jag 
började här har jag satt upp olika delmål i min utveckling…jag tycker att det är viktigt att ha 
planer så att man kommer någon vart. 
 
I: Mmm. Du säger att du vill lära dig mer, är det någon särskild sorts vidareutbildning som du 
har i åtanke? 
 
M: Ja, alltså…med tanke på den snabba utvecklingen i vår bransch så tycker jag att man alltid 
kan lära sig mer om nya produkter. Jag skulle vilja lära mig mer om dom tekniska grejerna 
liksom….bli mer insatt i hur dom verkligen fungerar. Det är ju rätt så komplicerade saker det 
där….därför vill jag lära mig mer så att jag kan bli bättre på att serva kunderna. 
 
I: Känner du att dina kunskaper inte alltid räcker till? 
 
M: Nja alltså, den kunskapen jag har den räcker ju väldigt långt det måste jag ju säga. Får jag 
bara sitta och klura lite så brukar jag lösa de flesta problem. Jag gillar ju utmaningar och att 
försöka knäcka problem, de är ju min grej lite grann. Det brukar jag jämt få höra på jobbet, att 
jag är så påhittig. Men man ju aldrig kan få för mycket kunskap, så därför vill jag lära mig 
ännu mer. 
 
I: Finns det några situationer i ditt arbete som du känner att du har svårt med? 
 
M: Nej, egentligen inte. Alltså, det finns ju inte mycket som inte går att lösa…om man kör 
fast får man ju inte ge upp på en gång liksom. Som jag brukar säga, för varje problem finns 
alltid flera lösningar. Det är ju sånt som inspirerar, att hitta nya och bättre lösningar. Och om 
jag inte kan lösa nåt själv så kan man ju alltid ta hjälp av nån kollega. Men det är ju 
klart….vissa saker är ju svårare än andra…. 
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I: När då till exempel? 
 

M: Ja, men om det kommer något helt nytt problem, som vi aldrig har haft förut. Som 
häromdagen, då var det en kund som hade fått problem med en ny maskin. Jag hade aldrig sett 
nåt liknande förut. Det är klart att man blev ju lite fundersam först, men det löste sig så klart. 
Det är ju sånt som är kul i arbetet, att lyckas med nåt som är lite svårt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


