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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att kartlägga sambandet mellan organisationers kommunikation 
och förtroendet för organisationer under Covid-19 pandemin. Studien utgår ifrån följande 
frågeställning: Hur påverkar organisationens kommunikation medlemmarnas förtroende för 
organisationen under Covid-19 pandemin? 
 

Studien är kvantitativ med en hypotetisk deduktiv karaktär, två hypoteser har formulerats 
utifrån tidigare forskning för att besvara forskningsfrågan. Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet är den organisation som har valts ut för att besvara forskningsfrågan. 
Organisationen har påverkats kraftigt av den rådande pandemin och sedan tidig vår 2020 har 
undervisningen gått från att bedrivas i universitetslokaler till att bedrivas på distans. Det 
empiriska materialet har samlats in via en enkätundersökning som har skickats ut till studenter 
på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. De svar som har erhållits från respondenterna 
har ställts i relation till tidigare forskning och teorier inom det aktuella forskningsområdet. 

Studiens empiri visar att kommunikationen har en signifikant påverkan på förtroendet för 
organisationen under Covid-19 pandemin. Empirin visar att det är hur mottagaren upplever 
kvalitén av kommunikationen, vilket operationaliserar i termer av kommunikationens 
aktualitet, användbarhet och korrekthet som har störst påverkan på förtroendet för 
organisationen. Av studien framgår det också att antal år i organisationen har en signifikant 
positiv modererande effekt samt att hemort har en signifikant negativ modererande effekt på 
kommunikationens påverkan på förtroendet för organisationen.  
 
Den slutsats som kan dras av studiens resultat är att de organisationer som kommunicerar med 
hög kvalité under pandemin skapar förtroende för organisationen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: förtroende, kvantitet av kommunikation, kvalite av kommunikation, 
kriskommunikation, Covid-19 
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1. Inledning 
 
I följande avsnitt ges en kort introduktion till uppsatsens ämne, därefter presenteras 
problematiseringen, som sedan leder fram till uppsatsens syfte och frågeställning. 
 
1.2 Bakgrund  
 
En väl genomförd kommunikationsstrategi kan lindra effekterna och vara avgörande för 
utgången av en problematisk situation eller en planerad organisationsförändring (Falkheimer, 
Heide, & Larsson, 2009). Företag eller organisationer som inte förstår vikten av att 
kommunicera och inte hanterar sin kommunikation på ett professionellt sätt kan förvärra en 
uppkommen situation eller i värsta fall skapa en kris genom dålig eller bristfällig 
kommunikation (Falkheimer, Heide, & Larsson, 2009). Ulmer, Sellnow & Seeger (2011) 
menar att organisationer som kommunicerar för lite i början av en kris, helt kan förlora 
förtroendet ifrån sina intressenter. Krisartade situationer uppstår med jämna mellanrum i alla 
samhällen och organisationer och ofta står liv och hälsa på spel, men i andra sammanhang kan 
det handla om anseende, ekonomi och förtroende. Enligt Falkheimer, Heide, & Larsson, 
(2009) ställer dessa situationer stora krav på de företag och organisationer som ska hantera 
den uppkomna situationen och en viktig del är att kommunicera med individerna i 
organisationerna.   
  
Under våren 2020 började ett tidigare okänt virus (Covid-19) att sprida sig och den 11:e mars 
2020 deklarerade World Health Organization (WHO) Covid-19 som en pandemi och 
förutspådde att viruset skulle sprida sig över hela världen (Folkhälsomyndigheten, 2020). 
Covid-19 har sedan dess utvecklats till att bli en av de största pandemierna i modern tid och 
sedan pandemins start har ca 64,5 miljoner människor insjuknat och av dem har ca 1,5 
miljoner människor dött av viruset (European Union, 2020).   
  
Utöver den humanitära katastrof som pandemin har inneburit, har livet begränsats och 
vardagen förändrats för i stort sett hela jordens befolkning. Pandemin har även haft 
affärsmässiga och ekonomiska konsekvenser för företag och organisationer (KPMG, 2020). 
Restriktioner har införts med avsikt att begränsa smittspridningen och regeringar i många 
länder har infört krispaket för att begränsa de sociala- och ekonomiska effekterna för både 
människor och organisationer (Anderson, Heesterbeek, Klinkenberg, & Hollingsworth, 2020).  
För att säkerställa att hälso- och sjukvård inte blir överbelastade har det införts begränsningar 
för hur människor får interagera med varandra, vilket bland annat inneburit att skolor stängts 
ner och undervisning skett på distans. Hemarbete har uppmuntrats och kulturella- och 
idrottsliga-sammankomster har begränsats eller förbjudits. Under Covid-19 pandemin har 
distansarbetet i Sverige ökat med 400% (Tele 2 & Sifo Kantar, 2020) och mellan 1 mars och 6 
april varslade svenska företag 49 500 anställda (Sunden, 2020). En av många organisationer 
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som varit tvungna att pausa sin kärnverksamhet är Liseberg, vilket har resulterat i att de 
normalt 2400 säsongsanställningarna under år 2020 uteblivit (Liseberg, 2020).   
  
Kriser som kommer utifrån på det här sättet påverkar inte förtroendet för organisationerna i 
sig, däremot är det viktigt hur organisationerna hanterar kommunikationen kring en påtvingad 
kris (Palm & Falkheimer, 2005). Förändringar leder till osäkerhet hos organisationernas 
medlemmar, då de inte vet hur organisationen eller de själva kommer att påverkas och därmed 
riskerar individens förtroende för organisationen att minska (Palm & Falkheimer, 2005). 
Kommunikation gör det möjligt för en organisation att bibehålla och potentiellt öka sitt 
förtroende under en kris (Falkheimer, Heide, & Larsson, 2009). Trots att Covid-19 pandemin 
skiljer sig från de kriser som har studerats i tidigare forskning, är det sannolikt att förtroendet 
för organisationer påverkas av hur de genomför sin kommunikation kring Covid-19 
pandemin.  
 
1.3 Problematisering 
 
Förtroende är ett mångfacetterat begrepp utan en entydig definition. En korsdisciplinär 
undersökningen gjord av Rousseau, Sitkin, Burt, & Camerer (1998) indikerar dock att det 
finns en konvergens kring Mayer, Davis, & Schoorman´s (1995) definition av förtroende 
såsom ”en parts villighet att vara sårbar till en annan parts handlingar” (1995, s. 712). Denna 
definition används genomgående i uppsatsen. Förtroende beskrivs ofta i litteraturen genom 
egenskaper som den förtroende parten upplever att den förtrodda parten innehar. De 
egenskaper som är mest framträdande inom litteraturen för att förklara vad som skapar 
förtroende för den förtrodda parten är kompetens, välvilja och integritet (Mayer, Davis, & 
Schoorman, 1995).  
 
Tidigare forskning visar förtroende inom organisationers positiva effekter. I organisationer 
där medarbetarna har högt förtroende för cheferna presterar medarbetarna bättre, högt 
förtroende leder till ökad lojalitet, ökat engagemang för arbetet och en övergripande bättre 
prestation hos medarbetarna (Rich, 1997). Zand (1972) beskriver hur förtroende inom 
organisationen gynnar kreativitet och problemlösning. I organisationer där medarbetare har 
stort förtroende för varandra, ger de varandra utrymme att utforska egna idéer och tankar. 
Detta leder till ökad organisatorisk kreativitet och problemlösningsförmåga (Zand, 1972). 
Samarbete och samverkan är en central del inom organisationer och utan samarbete och 
samverkan fungerar inte organisationen (Heide, Johansson, & Simonsson, 2005).  Om 
medarbetare inte har förtroende för varandra kommer de inte att ta sitt ansvar och då finns det 
ingen grund för samverkan eller samarbete (Axelrod, 1984). Forskningen visar den tydligt 
positiva effekten som förtroende har för organisationerna.  
 
En faktor som bidrar till ökat förtroende för en organisation är tid och enligt Perry & Mankin 
(2005) korrelerar tid starkt med förtroende för företaget. Deras undersökning visar att 
anställningstiden korrelerar positivt med medarbetarnas förtroende för företaget (Perry & 
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Mankin, 2004). Utifrån att företag är en typ av organisation går det även med fog att säga att 
tiden i en organisation korrelerar med förtroendet för organisationen.  
 
Tidigare forskning visar att en annan viktig kompentent för att skapa förtroende inom 
organisationer är kommunikation. Den grundläggande definitionen av kommunikation kan 
utrönas ur Shannon Weavers kommunikationsmodell, där kommunikation beskrivs som 
”förmedling av information från en avsändare till en mottagare” (Oxford reference, 2020) 
Denna definition används genomgående i uppsatsen. 
 
I en organisation med öppen kommunikation ökar det interpersonella förtroendet mellan 
medarbetarna inom organisationen även den allmänna “förtroendeandan” inom organisationen 
ökar (Ruppel & Harrington, 2000). Detta gäller inte enbart arbetsorienterad kommunikation, 
utan även högkvalitativ ej arbetsorienterad kommunikation visar en signifikant korrelation 
med medarbetarnas förtroende för ledningen inom organisationen (de Ridder, 2004).  
 
Förtroendeskapande i organisationer påverkas av både kvalitén och kvantiteten på 
kommunikationen. Det finns ingen allmängiltig definition i forskningen av de två begreppen 
kvalitét och kvantitet. Huvudfåran av litteraturen använder begreppet kvalitét för att beskriva 
nivån på innehållet i kommunikationen och begreppet tenderar att operationaliseras i 
forskningen i termer av kommunikationens korrekthet, aktualitet och användbarhet (Thomas, 
Zolin, & Hartman, 2009; Kottila & Rönni, 2008; de Ridder, 2004). Begreppet kvantitet av 
kommunikation används i en stor del av forskningen för att beskriva frekvensen av 
kommunikationen. Högre kvantitet av kommunikationen påverkar inte ovillkorligt förtroende 
för organisationen positivt, utan en avtagande effekt påvisas för detta samband. Kvantitet av 
kommunikation ökar förtroendet för organisationen tills det att mottagaren av kommunikation 
upplever att den har erhållit tillräckligt med information. Det finns inga ytterligare 
förtroendeökande effekter av att kommunicera mer utöver det att mottagaren upplever att den 
erhållit adekvat med information. (Thomas, Zolin, & Hartman, 2009; Kottila & Rönni, 2008; 
de Ridder, 2004).  
 
Kvalitén på kommunikationen påverkar förtroendet för aktören som kommunicerar. 
Förtroende för medarbetare, handledare och högsta ledning i en organisation påverkas av hur 
kvalitén på deras kommunikation upplevs, om kvalitén upplevs som hög ökar förtroendet, 
men om kvalitén upplevs som låg minskar förtroendet för aktören (Thomas, Zolin, & 
Hartman, 2009). Thomas, Zolin, & Hartman (2009) illustrerar att kvantiteten av högsta 
ledningens kommunikation påverkar medarbetarnas förtroende för dem signifikant. 
Kvantiteten av kommunikation från medarbetare och handledare påverkar dock inte 
förtroendet för dem signifikant.  
 
När det gäller förtroendeskapande mellan organisationer påverkar kommunikationens kvalité 
det interorganisatoriska förtroendet. Däremot påvisas inte något sådant samband mellan 
kvantiteten och förtroendet, om inte kvalitén på kommunikationen är adekvat. Kvalitén på 
kommunikationen är således framträdande även när det gäller att skapa förtroende mellan 
organisationer (Kottila & Rönni, 2008).  
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Vid förändringar inom organisationen spelar kommunikation en viktig roll för att behålla 
förtroendet för organisationen, oavsett om förändringen är internt initierad (Hartley & 
Chatterton, 2015) eller skapad av en extern kris (Falkheimer, Heide, & Larsson, 2009). Vid 
internt initierade förändringar har kommunikationen till uppgift att förankra behovet av 
förändringen och att skapa förtroende för förändringsarbetet (Eriksson, 2017). Bristande 
kommunikation minskar förtroendet för förändringsarbetet internt i organisationen och även 
förtroendet ifrån externa aktörer minskar (Hartley & Chatterton, 2015).  
 
Vid externa händelser som påverkar organisationen riskerar dess förtroendet att skadas. 
Förändringar som inte hanteras av organisationen genom kommunikation, skapar osäkerhet 
hos organisationens medlemmar vilket leder till att medarbetarnas förtroende för 
verksamheten skadas (Palm & Falkheimer, 2005). Förtroendet för organisationens ledning 
påverkas också negativt om kommunikationen brister vid dessa förändringar, eftersom 
medlemmarna tolkar bristen på kommunikation som att ledningen saknar kompetens för att 
hantera förändringen (Palm & Falkheimer, 2005). Forskningen illustrerar hur bristande 
kommunikation under kriser påverkar förtroendet för organisationen negativt (Nohrstedt, 
2016) samt hur lyckad kommunikation ökar förtroendet för organisationen (Palm & 
Falkheimer, 2005; Nohrstedt, 2016). Ett exempel på detta är kommunikationen under 
finanskrisen 2008. De svenska myndigheterna lyckades med sin kommunikation under krisen 
vilket ledde till ett ökat förtroende för dem (Nord & Shehata, 2013), medan Bank of 
America´s misslyckade kommunikation under samma kris drastiskt minskade förtroendet för 
dem (Hearit Berkshire, 2018).  
 
Covid-19 pandemin är en extern händelse som påverkar organisationer och som tidigare 
nämnts har tiotusentals anställda blivit uppsagda (Sunden, 2020). En stor del av Sveriges 
organisationer har delvis börjat bedriva sina verksamheter på distans (Tele 2 & Sifo Kantar, 
2020). Pandemin har utöver att den påverkat organisationerna rent verksamhetsmässigt, även 
påverkat förtroendet för organisationerna på andra sätt. Hur studenternas boendesituation har 
påverkats av pandemin har diskuterats flitigt, framför allt bland studenter. Många studenter 
flyttar till en ny stad för sina studier och att skaffa ett studentboende är både svårt och dyrt för 
de som har CSN som primärinkomst (Fock, 2020). Under pandemin har universiteten börjat 
bedriva sin verksamhet på distans och att vara bosatt i samma stad som universitetet är inte 
längre nödvändigt för att kunna studera. Bland studenter har de diskuterats om det hade varit 
möjligt att bo kvar i sin hemort och slippa dyra hyreskontrakt i universitetsstaden, om de hade 
fått information om distansundervisningen tidigare (Sandhammar, 2020). Hur 
kommunikationen sköttes till de studenter som skulle flytta till universitetsstaden kan således 
antas påverka deras förtroende för organisationen.   
 
Tidigare forskning har klargjort att kommunikation påverkar förtroendet för organisationer 
vid förändringar och kriser. Vi vet dock inte hur denna påverkan ser ut under en pandemi. 
Forskningen har inte heller redogjort för hur andra faktorer påverkar detta samband. Vi vet till 
exempel att tid i organisationen påverkar förtroendet för organisationen (Perry & Mankin, 
2004), tid i organisationen kan därav även antas ha en effekt på kommunikationens påverkan 
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på förtroendet, detta har inte redogjorts för i den tidigare forskningen. Vi vet inte heller om 
personers bostadsort påverkar detta sambandet utifrån det resonemang som tidigare beskrivts 
går det att anta att så borde vara fallet, men detta har inte tidigare redogjorts för i forskningen.  
Vi behöver erhålla kunskap om hur organisationens kommunikation påverkar medlemmarnas 
förtroende för organisationen under pandemin samt hur de externa variablerna bostadsort och 
tid i organisationen påverkar detta samband. 
 
Vi behöver denna information för att veta om organisationers kommunikation har samma 
effekt på organisationers förtroende under pandemin som under tidigare kriser samt hur 
utomstående faktorer påverkar detta samband. Av forskningen framgår det som tidigare 
nämnts att förtroende är en enorm tillgång för organisationer (Axelrod, 1984; ;Rich, 1997; 
Zand, 1972; Heide, Johansson, & Simonsson, 2005). Information om hur organisationer kan 
erhålla förtroende är således viktigt som underlag för organisationernas fortsatta verksamhet. 
Samhället befinner sig nu också i ett unikt läge med den rådande pandemin. Kunskap om hur 
situationen påverkar organisationers förtroendebyggande genom kommunikation är nyttigt för 
organisationers fortsatta kommunikation under pandemin och eventuella liknande senarior i 
framtiden. I ett längre steg kan kunskapen också ligga tillgrund för en starkare demokrati. En 
av utgångspunkterna för en stark demokrati är högt förtroende för myndigheterna 
(Regeringskansliet, 2018). Kunskapen om hur organisationer i detta fallet myndigheter, 
skapar förtroende genom kommunikation kan således vara ett verktyg för att stärka 
demokratin.  
 
1.4 Syfte  
 
Syftet med undersökningen är att kartlägga sambandet mellan organisationers kommunikation 
och förtroende för organisationen under Covid-19 pandemin.  
 
1.5 Forskningsfråga  
 

▫ Hur påverkar organisationens kommunikation medlemmarnas förtroende för 
organisationen under Covid-19 pandemin?  
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2. Teori  
 
I följande avsnitt redogörs för den teori som ligger till grund för studien, dessutom definieras 
och diskuteras de två centrala begreppen; kommunikation och förtroende, vilket slutligen 
mynnar ut i studiens konceptualisering.  
 
2.1 Förtroende 
 
Det är svårt att finna en enad och av alla fullt accepterad förklaring av ordet förtroende. 
Hedquist (2002) förklarar begreppet förtroende med tillförlitlighet, trovärdighet, förtroende 
och tillit och författaren poängterar att det viktigaste är hur mottagaren uppfattar sändaren, 
vilket i sin tur bestämmer om det uppstår ett förtroende. Mayer, Davis & Schoorman 
definierar ordet förtroende som ”en parts villighet att vara sårbar till en annan parts 
handlingar” (1995, s.712) I en god relation mellan två parter är förtroende en viktig faktor och 
Mayer, Davis & Schoorman (1995) beskriver i sin modell att kompetens, välvilja och 
integritet är tre nyckelfaktorer för att bygga förtroende. Thomas, Zolin & Hartman (2009) 
bygger vidare på vad som skapar förtroende och lägger till kommunikation som ytterligare en 
nyckelfaktor.   
 
Thomas, Zolin & Hartman (2009) beskriver att det i ett anställningsförhållande är viktigt för 
den anställde att känna förtroende för att man får en rättvis behandling, att man får möjlighet 
att utvecklas och att man får de förutsättningar som krävs för att arbetet ska kunna utföras på 
ett bra sätt. Är dessa förutsättningar uppfyllda kan den anställde lägga hela sitt fokus på att 
göra ett bra jobb. Tidigare forskning visar att förtroende är avgörande för många 
organisationers positiva resultat.  
 
2.2 Kommunikation 
 
Kommunikation kommer från det latinska ordet “communis ” vilket betyder göra gemensamt. 
Vad kommunikation innebär har länge debatterats och diskuterats inom forskningen och det 
finns flera olika perspektiv för vad kommunikation innebär. Spridning, dialog, överföring och 
delning av information har lyfts fram som förklaringar för vad begreppet kommunikation 
betyder (Jansson, 2009). Trots motsättningarna inom kommunikationsforskningen om hur 
begreppet ska definieras har flera modeller utvecklats som förklarar hur kommunikationen 
sker. En av de mest framstående och välkända modellerna är ”Shannon-Weaver” modellen 
(Oxford reference, 2020).  
 
Shannon-Weaver har fått mycket kritik för att modellen anses vara ensidig och simpel. Många 
av de senare modellerna har utvecklats till att ha en mer cirkulär syn på kommunikation 
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(Jansson, 2009). Modellen illustrerar, trots kritiken som riktats mot den, kommunikationens 
grundläggande syfte, dvs förmedlingen av information från en avsändare till en mottagare 
(Oxford reference, 2020). 
 
2.2.1 Organisatorisk kommunikation  
 
Boken “Kommunikation och organisation” (2005) beskriver kommunikationens centrala roll i 
organisationer. “Vi ser kommunikation som en grundförutsättning för att en organisation ska 
kunna skapas, existera och utvecklas” (Heide, Johansson, & Simonsson, 2005, s. 17) 
Kommunikation sprider kunskap om organisationens mål och hur målen ska omvandlas till 
handlingar, hur handlingarna ska samordnas och dessutom skapas förståelse inom 
organisationen. 
 
Organisatorisk kommunikation förbinder organisationen till intressenterna, det socialpolitiska 
sammanhang och samhället. Med hjälp av kommunikation hanteras förbindelsen till de 
externa intressenterna, staten och samhället samt till de interna intressenterna investerare och 
anställda. Målet med den organisatoriska kommunikationen är att förbättra relationer inom 
organisationen, att förbättra organisationens rykte och att uppnå harmoni med samhället 
(Lerbinger, 2019). 
 
Den organisatoriska kommunikationen har historiskt fokuserat på envägskommunikation till 
de interna och externa intressenterna. Utvecklingen har gått från att kommunikation är en 
process för att informera intressenterna till en process som ska producera och reproducera 
gemenskap runt organisationen. Den organisatoriska kommunikationens roll har breddats och 
fått en större betydelse för organisationerna (Miller, 2015) 
 
2.2.2 Kommunikation vid förändringsarbete 
 
Kommunikation är ett viktigt redskap för att bedriva förändringsarbete inom organisationer, 
och för att förankra behovet av förändringen hos aktörerna inom organisationen samt för att 
skapa ett förtroende för förändringsarbetet (Hartley & Chatterton, 2015). Kommunikation 
krävs för att skapa engagemang kring förändringen och för att minska motståndet hos 
medarbetarna inom organisationen. Bristande kommunikation bidrar till minskad förståelse 
för varför förändringen är nödvändig, samt vad den kommer att innebära, vilket leder till att 
den önskade effekten av förändringen inte uppnås (Eriksson, 2017).  
 
Kommunikationen har utöver rollen att förankra förändringen, även rollen att klargöra 
arbetsuppgifterna för att driva igenom förändringen. Arbetsuppgifterna som möjliggör 
förändringen och som dessutom förändras på grund av förändringsarbetet behöver 
specificeras och kommuniceras till medarbetarna. Medarbetarna är i behov av information om 
arbetsuppgifterna för att förstå och verkställa samt öka beredskapen för förändringsarbetet 
(Elving, 2005).  
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2.2.3 Kriskommunikation 
 
Översatt från grekiskan betyder ordet “krisis” avgörande eller prövning, vilket kan beskrivas 
som en extrem händelse som är svår att hantera. En kris kommer ofta som en överraskning, är 
hotfull och skapar osäkerhet (Falkheimer, Heide & Larsson 2009). Varken företag, 
organisationer, privatpersoner eller samhällen kan undvika kriser och alla drabbas förr eller 
senare av någon from av kris (Ulmer, Sellnow & Seeger 2011).  
  
I boken “Kriskommunikation” skriver Falkheimer, Heide & Larsson (2009) att det skapas 
komplikationer för individer, när det uppstår komplicerade och hotfulla situationer inom 
samhällen och organisationer och att detta kan även påverka organisationernas funktioner.  
En kris kan få konsekvenser för individers liv, hälsa, ekonomi och tillit till organisationen 
eller samhället. Falkheimer, Heide & Larsson (2009) diskuterar begreppen krishantering och 
kriskommunikation och beskriver att kommunikation är en viktig komponent vid hantering av 
en kris. Det är oftast myndigheter och organisationer som bär ansvaret för att hantera 
uppkomna kriser och kommunicera på ett sätt som mildrar krisen (Falkheimer, Heide & 
Larsson 2009). Det är också organisationernas uppgift att identifiera vilka som ska vara 
mottagare av informationen och det gäller både internt och externt. I en organisationskris är 
det viktigt att individerna i organisationen får ta del av information om situationen, men det är 
även viktigt att individerna får information av ledningen om hur de har tänkt att hantera krisen 
(Falkheimer, Heide & Larsson 2009). Enligt Falkheimer & Palm (2005) är det också viktigt 
för organisationer att kommunicera på ett sådant sätt att man behåller intressenternas 
förtroende. Ulmer, Sellnow & Seeger (2011) skriver att kommunikationen under en 
krissituation ofta är problematisk och att dålig eller felaktigt hanterad kommunikation 
dessutom kan förvärra krisen.  
 
2.2.4 Kvalité av kommunikation  
 
Kvalité av kommunikation är ett begrepp som används frekvent i litteraturen. Begreppet tas 
upp som en faktor som påverkar effekterna av kommunikationen. Upplevs kvalitén av 
kommunikationen som hög påverkas förtroendet för och inom organisationen positivt 
(Thomas, Zolin, & Hartman, 2009; Simons, 2020; Kottila & Rönni, 2008). Det finns ingen 
allmän konsensus i litteraturen för vad kvalité av kommunikation innebär. Svenska ordlistan 
(2009) definierar ordet kvalité som graden av goda egenskaper hos ett objekt eller subjekt. 
För att definiera kvalité av kommunikation krävs således en beskrivning av vilka goda 
egenskaper kommunikationen ska inneha för att anses vara av hög kvalité.  
 
Huvudfåran av forskningen gällande förtroendebyggande genom kommunikation tenderar att 
operationalisera begreppet kvalité i termer av (Thomas, Zolin, & Hartman, 2009):  

• Korrekthet (Accuracy)  
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• Aktualitet 
• Användbarhet  

Graden av korrekthet, aktualitet och användbarhet är således det som påverkar den upplevda 
kvalitén på kommunikationen. 
 
2.2.5 Kvantitet av kommunikation  
 
Huvudfåran av litteraturen inom kommunikationens konsekvenser använder sig av en 
samstämmig förklaring av begreppet kvantitet av kommunikation. Begreppet kvantitet 
förklaras genom att mottagaren av informationen känner sig adekvat informerad (Thomas, 
Zolin, & Hartman, 2009; Hargie & Tourish, 2002). Frågan för medarbetarna blir därav ”får 
jag tillräckligt med information?”. Detta innebär således att frekvensen av information inte 
bestämmer kvantiteten, utan frekvensen i relation till behovet av kommunikation (Thomas, 
Zolin, & Hartman, 2009). 
 
Kvantiteten av kommunikation påverkar kommunikationens effekt (Ruppel & Harrington, 
2000). En organisations förtroende (Thomas, Zolin, & Hartman, 2009) och de anställdas 
engagemang till verksamheten (Postmes, Tanis, & de Wit, 2001) påverkas av kvantiteten av 
kommunikationen. Hargie & Tourish (2002) illustrerar att när kvantiteten av kommunikation 
ökar på ett företag känner sig medarbetarna mer tillfredsställda med kommunikationen. Detta 
leder till att medarbetarna allmänt presterar bättre menar Hargie & Tourish (2002).  
 
2.3 Förtroendebyggande genom kommunikation 
 
 I Thomas, Zolin och Hartman´s (2009) undersökning illustreras kommunikationens betydelse 
för förtroende. Medarbetarnas förtroende för varandra, handledare och högsta ledningen inom 
en organisation påverkas av den kvantitet och kvalitét av kommunikation som medarbetarna 
erhåller (Thomas, Zolin, & Hartman, 2009). Medarbetarnas förtroende för varandra är det 
förtroende som påverkas i minst utsträckning av kommunikationen. Signifikansnivån är för 
låg för kvalitét och kvantitet av kommunikation från medarbetarnas påverkan på förtroende 
för medarbetarna för att säkerställa ett samband (Thomas, Zolin, & Hartman, 2009). 
Handledares och högsta ledningens kommunikations påverkan på förtroende för dessa parter 
är av högre signifikans och kan såldes säkerställas.  
 
Figur 2, Thomas, Zolin och Hartman (2009) modell för regressionen mellan handledarnas 
kvalité och kvantitet av information och medarbetarnas förtroende för handledarna. 
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Handledernas kvalité och kvantitet av kommunikationens påverkan på medarbetarnas 
förtroende för dem visas ovan. Den upplevda kvalitén av kommunikation från handledare 
påverkar signifikant förtroendet för dem (Thomas, Zolin, & Hartman, 2009). 
Kommunikationen visas här ha en effekt på förtroende.  
 
Figur 3, Thomas, Zolin och Hartman (2009) modell för regressionen mellan högsta 
ledningens kvalité och kvantitet av information och medarbetarnas förtroende för högsta 
ledningen. 
 

 
 
Medarbetarnas förtroende för högsta ledningen påverkas signifikant av både kvantiteten och 
kvalitéten av deras kommunikation (Thomas, Zolin, & Hartman, 2009). Kvantiteten av 
kommunikation har en starkare påverkan på förtroende för högsta ledningen än för de andra 
omnämnda parterna inom organisationen (Thomas, Zolin, & Hartman, 2009). Oavsett om 
kvalité eller kvantitet av kommunikation är mest signifikant för förtroendeskapande inom 
organisationen illustrerar Thomas, Zolin & Hartman (2009) kommunikationens påverkan på 
förtroende inom organisationen.  
 
Kommunikation påverkar förtroende inom organisationen, oavsett om den är direkt kopplad 
till verksamheten eller inte (Ruppel & Harrington, 2000; de Ridder, 2004). I organisationer 
med öppen kommunikation mellan alla anställda, både chefer och medarbetare ökar deras 
förtroende för varandra (Ruppel & Harrington, 2000). Den öppna kommunikationen 
korrelerar med en ökad ”atmosphere of trust” (Ruppel & Harrington, 2000, s. 325). Detta 
förklaras med att atmosfären i organisationen kan beskrivas som ömsesidigt förtroende och 
tillit.  
 
Ej arbetsinriktad högkvalitativ kommunikation ökar förtroende inom organisationen (de 
Ridder, 2004). Kvalité av information korrelerar med förtroende inom organisation både för 
arbetsinriktad kommunikation (Thomas, Zolin, & Hartman, 2009) och för ej arbetsinriktad 
kommunikation (de Ridder, 2004).  
 
Kvalité av kommunikation har en stor påverkan på förtroende inom organisationen (Simons, 
2020). Den upplevda kvalitén på kommunikation påverkar signifikant förtroendet för 
handledare och högsta ledningen inom organisationen (Thomas, Zolin, & Hartman, 2009). 
Även förtroende mellan organisationer påverkas mer signifikant av kvalité än av kvantitet på 
kommunikationen (Kottila & Rönni, 2008). Hög frekvens av kommunikation mellan 
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organisationerna påverkar nödvändigtvis inte förtroendet mellan organisationerna, men 
kvalitén på kommunikationen visar en signifikant påverkan (Kottila & Rönni, 2008).  
 
2.4 Konceptualisering  
 
Forskningen som tidigare presenterats ger evidens för att kommunikation har stor betydelse 
för organisationers förtroende under kriser, både för att behålla och skapa förtroende. 
Hanteringen av en förändring som har åsamkats av en extern företeelse ofta en kris, 
bestämmer hur förtroendet påverkas för den drabbad organisationen (Nohrstedt, 2016). Det är 
i de flesta fall inte förändringen i sig som påverkar förtroendet för organisationen, utan 
hanteringen av förändringen (Nohrstedt, 2016). En stor del i hanteringen av kriser är 
kommunikationen (Falkheimer, Heide, & Larsson, 2009). Det framgår tydligt att pandemin 
har förändrat organisationer på flera sätt och därför utgår modell 1 nedan från att 
kommunikationen under pandemin påverkar förtroendet för organisationen.  
 
Forskningen delar ofta upp kommunikation i två aspekter för att mäta och operationalisera 
begreppet, kvantitet och kvalitét av kommunikation (Kottila & Rönni, 2008; de Ridder, 2004; 
Thomas, Zolin, & Hartman, 2009). Kvalité av kommunikation illustreras ha effekt för 
förtroende för organisationen (Thomas, Zolin, & Hartman, 2009).  
 
Forskningen visar att kommunikation påverkar förtroendet för organisationen under 
förändringar åsamkade av kriser såsom den rådande pandemin. Forskningen illustrerar också 
hur den upplevda kvalitén av kommunikation har effekt på förtroendet för organisationer. 
Således konstrueras undersökningens första hypotes.  
 

▫ Hypotes 1: Upplevd högkvalitativ kommunikation från organisationen under 
pandemin leder till högt förtroende för organisationen.  

 
Som tidigare förklarat har forskningen visat att kvantiteten av kommunikationen påverkar 
förtroendet för organisationen positivt (Thomas, Zolin, & Hartman, 2009). Det visas dock att 
den effekten är avtagande, ökad kvantitet är positivt associerat med ökat förtroende tills dess 
att mottagaren av kommunikationen upplever att den har erhållit tillräckligt med information 
(Kottila & Rönni, 2008). Kvantiteten av kommunikationen, utöver det att parten upplever sig 
ha erhållit tillräckligt med information, påvisas inte ha någon ytterligare effekt på förtroende 
för organisationen. 
 
Utifrån att kommunikation visats ha stor effekt på förtroendet för organisationer under 
förändringar åsamkade av kriser, samt att kvantiteten av kommunikation till en viss gräns 
påverkar förtroendet för organisationen konstrueras undersökningens andra hypotes.  
 

▫ Hypotes 2: Upplevt erhållande av tillräckligt med kommunikation under pandemin 
leder till högt förtroende för organisationen.  
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För att bringa djupare förståelse för undersökningens forskningsfråga har modererande 
variabler använts i modellen. De modererande variablerna har syftet att fånga upp faktorer 
som kan antas påverka undersökningens hypoteser (Bryman & Bell, 2015).  
 
Den första modererande variabeln är hemort. Genom att använda variabeln hemort undersöks 
om respondenten behövt flytta för att studera/få anställning vid organisationen. I samband 
med att många organisationer flyttade sin verksamhet från fysisk lokal till att bedriva 
verksamheten på distans  (Tele 2 & Sifo Kantar, 2020) uppkom en debatt om huruvida, 
studenter som var tvungna att flytta till studieorten hade kunnat bo kvar i sin hemort om de 
hade fått information tidigare. Bostäder är svåra att få och ofta dyra för studenterna (Fock, 
2020) och om studenterna hade fått information om att verksamheten skulle bedrivas på 
distans hade de haft möjlighet att bo kvar hemma och slippa kostnaderna för hyreskontrakten. 
Således kan de studenter som behövde flytta till studieort, antas ha haft större behov av 
kommunikation under pandemin. Denna faktor kan alltså antas påverka undersökningen och 
används därav som modererande variabel.  
 
Den andra modererande variabeln är antal år inom organisationen. Perry & Mankin (2004) 
illustrerar hur tiden som anställd på ett företag påverkar förtroendet för ledningen och 
cheferna positivt. Längre tid som anställd i företaget ökar förtroendet för ledningen och 
cheferna (Perry & Mankin, 2004). Utifrån detta använder undersökningen tid i organisationen 
som modererande variabel för att ge djupare förståelse för faktorerna som påverkar 
förtroendeskapande genom kommunikation.  
 
Modell 1, Egenkonstruerad modell för att illustrera hypoteserna och de modererande 
variablerna.  
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3. Metod  
 
I detta avsnitt beskrivs studiens vetenskapliga metod, vilket inkluderar forskningsansats, 
urvalsprocess, tillvägagångsätt, operationaliseringsprocess, datainsamlingsprocess och 
analysprocess. Slutligen diskuteras studiens tillförlitlighet och forskningsetiska 
hänsynstaganden.  
 
3.1 Forskningsansats 
 
Forskningsfrågan besvaras med hjälp av hypoteser uppställda utifrån teorin. Hypoteserna 
prövas mot empirin och genom att antigen förkasta eller troliggöra hypoteserna besvaras 
forskningsfrågan. Studien är således av en hypotetisk-deduktiv karaktär (Patel & Davidson, 
2011).  
 
Deduktion i forskningssammanhang innebär att forskningen följer ett bevisande arbetssätt och 
att slutsatser dras utifrån tidigare teorier eller allmänna principer (Patel & Davidson 2011). 
Tidigare forskning har bekräftat att kommunikation är en viktig komponent, som påverkar hur 
förtroendet utvecklas i en organisation under en förändring eller en kris. Tidigare teorier har 
varit vägledande för hur uppsatsens hypoteser har formulerats och därmed har det deduktiva 
arbetssättet bidragit till uppsatsens hypoteser. Covid-19 pandemin är till skillnad från kriserna 
i tidigare studier en global och utifrån kommande kris. Trots detta finns det skäl att tro att 
kommunikation är en viktig faktor och denna uppsats avser att undersöka om 
kommunikationen påverkar förtroendet även under Covid-19 pandemin. Uppsatsen är 
inspirerad av en kvantitativ ansats och följer ett hypotetiskt-deduktivt arbetssätt. Enligt Patel 
& Davidson (2011) kännetecknas det deduktiva arbetssättet av användandet av en befintlig 
teori som ligger till grund för hypotesernas formulering. I ett hypotetiskt-deduktivt arbetssätt 
formuleras hypoteser som prövas med empiri och med hjälp av resultatet av den insamlade 
datan, kan hypoteserna bekräftas eller förkastas, vilket i sin tur leder till att forskningsfrågan 
besvaras. Patel & Davidson (2011) beskriver att det den befintliga teorin som bestämmer 
vilken information som ska samlas in, hur tolkningen av den insamlade datan ska göras samt 
hur resultatet kan kopplas samman med den befintliga teorin. Ett deduktivt arbetssätt bedöms 
som en lämplig metod att använda i denna uppsats, då hypoteser har kunnat formuleras med 
utgångspunkt från tidigare forskning. Genom att formulera hypoteserna utifrån tidigare 
forskning och resultat har tidigare värdefullt arbete och tidigare forskares resultat kunnat 
nyttjas. Denna studie är en utveckling av tidigare forskningsresultat med fördjupning gällande 
den aktuella Covid-19 krisen. 
 
3.2 Urvalsprocess  
 
För att besvara forskningsfrågan är studien avgränsad till en organisation då det inte var 
möjligt under studiens begränsade tid att samla in svar från respondenter från flera olika 
organisationer. Populationen har därav begränsat till individer inom en organisation. Genom 
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att ha en avgränsad undersökningspopulation möjliggörs en hög svarsfrekvens, samt relevanta 
svar från respondenter kopplade till undersökningens ämne (Denscombe, 2014).  
 
3.2.1 Val av organisation 
 
Organisationen som valts för att besvara frågeställningen är Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet, eftersom organisationen har påverkats kraftigt av den rådande pandemin. Sedan 
tidig vår 2020 har undervisningen gått från att bedrivas på plats i universitetslokaler till att 
bedrivas på distans och detta förväntas fortgå till åtminstone sommaren 2021 (Göteborgs 
universitet Handelshögskolan , 2020). Studien ämnar redogöra för hur förtroende för 
organisationer har påverkats av pandemin i linje med frågeställningen. Vid förändringar i 
organisationer på grund av externa kriser är kommunikation centralt för att skapa förtroende 
för organisationen (Palm & Falkheimer, 2005). Att ha en undersökningspopulation vars 
verksamhet blivit påverkad av pandemin är därför nödvändigt för att undersöka den aktuella 
forskningsfrågan. Att erhålla undersökningspopulationen från Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet är således attraktivt.  
 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet väljs även på grund av bekvämlighet, då tid och 
resurser kunde sparas tack vare att författarna själva studerar på Handelshögskolan. 
Datainsamlingen och urvalet av respondenter förenklades genom att författarna redan har 
insyn i organisationen. Bekvämlighetsurval är en effektiv metod för att välja 
undersökningspopulation som sparar både tid och resurser och eftersom 
undersökningspopulationen är relevant för studien påverkar urvalsmetoden inte studiens 
trovärdighet (Denscombe, 2014). 
 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en relativt stor organisation med drygt 7000 
studenter och 500 anställda (News Cision, 2020). En stor organisation möjliggör ett stort 
stickprov i absoluta tal. Den absoluta storleken på stickprovet har större effekt på studiens 
precision och validitet än den relativa storleken på stickprovet i relation till 
undersökningspopulationen (Bryman & Bell, 2015). En stor organisation som 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är således attraktiv för studien.  
 
3.2.2 Urval av respondenter 
 
Vid urvalet av respondenter ses hela undersökningspopulationen alltså alla studenter vid 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som relevant för undersökningen, då hela 
organisationen har påverkats av Covid-19 pandemin. För att säkerställa undersökningens 
tillförlitlighet och precision är det viktigaste att erhålla ett så stort underlag av respondenter 
som möjligt i absoluta tal (Bryman & Bell, 2015). Med ambitionen att erhålla så många 
respondenter som möjligt gjordes undersökningens urval. För att få så många respondenter 
som möjligt med begränsade resurser förespråkar Denscombe (2014) ett icke-
sannolikhetsurval. Ett icke-sannolikhetsurval är ett urval där författarna själva har viss 
bestämmanderätt om vilka respondenter som ska ingå i undersökningen (Denscombe, 2014). 



 

 18 

Valet av respondenter gjordes därför utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att utifrån 
författarnas förutsättningar valdes de respondenterna som fanns närmast till hands 
(Denscombe, 2014). Med de verktyg som fanns till hands tillfrågades så stor del av 
undersökningspopulationen som möjligt om att vara respondenter för undersökningen.  
 
3.3 Operationaliseringsprocess 
 
3.3.1 Mätinstrument  
 
Data för att besvara forskningsfrågan samlades in via en enkätundersökning. 
Svarsalternativen för de oberoende och beroende variablerna ställdes upp genom en 
likertskala med fem steg (Bryman & Bell, 2015). Likertskalan användes för att möjliggöra en 
numerisk mätning av uppfattningar från respondenterna (Patel & Davidson, 2011). 
Undersökningens likertskala består av fem steg där steg fem representerar ”instämmer i hög 
grad” och steg ett representerar ”instämmer inte alls”. Denna studies mätmetod är inspirerad 
av ”ICA survey” som är ett välanvänt och tillförlitligt instrument (Clampitt, 2009). På grund 
av undersökningens begränsade omfattning var det dock inte möjligt att använda den 
ursprungliga ”ICA surveyn” eftersom den är så omfattande och tar över en timme att 
genomföra.   
 
3.3.2 Variabler  
 
Variablerna som används i studien för att besvara forskningsfrågan utrönas ur teorikapitlet. 
Tidigare forskning har illustrerat sambanden mellan kvalitét av kommunikation och 
förtroende samt kvantitet av kommunikation och förtroende (de Ridder, 2004; Thomas, Zolin, 
& Hartman, 2009; Kottila & Rönni, 2008; Simons, 2020). I linje med hypoteserna och 
modellen (figur 4) som konstruerades i teorikapitlets konceptualisering, sattes kvantitet och 
kvalitét av kommunikation under pandemin som oberoende variabler och förtroende för 
organisationen som beroende variabel. För att ge en djupare förståelse för forskningsfrågan 
användes de två modererande variabler ”hemort” och ”antal år i organisationen” för att 
undersöka om dessa variabler påverkar sambandet.  
 
Indikatorer har tagits fram utifrån litteraturen för att mäta de oberoende och beroende 
variablerna. Indikatorer tillåter kvantifiering av data som normalt inte är direkt kvantifierbar 
(Bryman & Bell, 2015). Kvantitet och kvalitét av kommunikation är tvetydiga koncept som 
inte går att direkt kvantifiera, indikatorer för vad koncepten innebär behövdes därför tas fram 
för att möjliggöra en kvantifiering av datan (Bryman & Bell, 2015).  
 
För att undersöka studiens endogenitet har kontrollvariabler använts. Endogenitet innebär att 
det finns en faktor som korrelerar med både den beroende och den oberoende variabeln 
(Bryman & Bell, 2015). Om studien inte undersöker om det finns en sådan faktor går det inte 
att dra säkra slutsatser utifrån resultatet. Det kan då finnas en endogen faktor som faktiskt 
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förklarar undersökningens resultat (Bryman & Bell, 2015). För att undersöka endogeniteten 
ställdes frågor kring faktorer som kan antas påverka respondenternas syn på organisationens 
kommunikation och respondenternas förtroende för organisationen. Faktorer som författarna 
antar kan påverka detta samband är: kön, heltid eller deltidsstudier, arbete vid sidan av 
studierna och kårengagemang. Således ställdes frågor kring detta för att vidare kunna 
kontrollera för om någon av de här faktorerna har en endogena påverkan på undersökningen. 
 
3.3.2.1 Kvalité av kommunikation 
 
Indikatorerna för att mäta kvalité av kommunikation har tagits fram från tidigare forskning 
inom ämnet. Thomas, Zolin, & Hartman (2009) och Simons (2020) använder sig av liknande 
indikatorer för att genomföra sina undersökningar och de menar att indikatorerna fångar upp 
betydelsen av begreppet. Dessa indikatorer som forskningen använder sig av inspireras av 
”ICA survey” (Clampitt, 2009)  
 
Bryman & Bell (2015) förklarar att fler indikatorer för ett begrepp, minskar risken för att 
missa innebörden av begreppet. I uppsatsen används nedanstående tre indikatorer för 
begreppet kvalité av kommunikation.    
 
Tabell 1. Indikatorer baserade på begreppet kvalité. 
 
Begrepp Indikator 
Kvalité av kommunikation Korrekthet av kommunikation 

Aktualitet av kommunikation  
Användbarhet av kommunikation 
 

 
Frågorna i enkäten som var avsedda att mäta kvalité av kommunikationen baserades på de tre 
indikatorerna ovan och svarsalternativen konstruerades utifrån en 5-stegs likertskala. Skalorna 
vägdes sedan samman genom en summated scale för att få fram ett värde för variabeln 
(Bryman & Bell, 2015).   
 
3.3.2.2 Kvantitet av kommunikation  
 
Huvudfåran av litteraturen är samstämmiga i förklaringen av begreppet kvantitet av 
kommunikation och förklarar begreppet genom att mottagaren av kommunikationen får 
tillräckligt med information (Thomas, Zolin, & Hartman, 2009; Hargie & Tourish, 2002). En 
indikator för begreppet togs fram utifrån litteraturens konsensus kring begreppet.  
 
Tabell 2. Indikator baserad på begreppet kvantitet. 
Begrepp Indikator  
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Kvantitet av kommunikation  Erhållande av tillräckligt med 
information 

 
Frågorna i enkäten som är avsedda att mäta kvantitet av kommunikationen är baserade på 
indikatorn ovan. Svarsalternativen konstruerades utifrån en 5-stegs likertskala för att 
möjliggöra kvantifiering av data (Bryman & Bell, 2015). 
 
3.3.2.3 Förtroende  
 
Den beroende variabeln förtroende mättes genom två metoder, dels ställdes den generella 
frågan ”jag har stort förtroende för Handelshögskolan” och svarsalternativen ställdes upp på 
en 5-stegs likertskala. Instrumentet för att mäta förtroende på detta sätt är inspirerat av 
tidigare forskning inom ämnet (Thomas, Zolin, & Hartman, 2009; Rich, 1997; Kottila & 
Rönni, 2008). Metoden argumenteras för genom att förtroende är ett mångfacetterat begrepp 
som är svårt att definiera, men som kan mätas trovärdigt genom sådana raka frågor.  
 
Förtroende mättes även genom att operationalisera de tre nyckelfaktorerna som i litteraturen 
beskriver förtroende dvs, kompetens, välvilja och integritet. Hur den förtroende parten 
uppfattar dessa egenskaper hos den förtrodda parten bestämmer hur stort förtroendet blir 
(Rousseau, Sitkin, Burt, & Camerer, 1998). Respondenternas uppfattning av organisationens 
kompetens, välvilja och integritet mättes genom frågor som besvarades på en 5-stegs 
likertskala, vilket är en relevant metod för att mäta respondenters uppfattningar (Bryman & 
Bell, 2015). I undersökningen användes båda dessa metoder för att göra det möjligt att 
jämföra och säkerställa mätningens validitet och tillförlitlighet.  
 
3.3.2.4 Hemort  
 
Data för den modererande variabeln hemort samlades in genom frågan ”har du flyttat till 
Göteborg för att studera på Handelshögskolan”. Svarsalternativen ställdes upp på en 
nominalskala med alternativen ”ja” och ”nej”. Författarna anser att det är intressant för 
forskningsfrågan om respondenten har flyttat för att studera på Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet. Varifrån respondenten har flyttat eller andra besläktade frågor anses 
mindre intressanta. En fråga med nominalskala som svarsalternativ var passande för att mäta 
variabeln (Bryman & Bell, 2015). 
 
3.3.2.5 Antal år i organisationen  
 
Den modererande variabeln antal år i organisationen mättes genom svarsalternativ på en 
kvotskala (Bryman & Bell, 2015). I enkäten ställdes frågan ”hur länge har du studerat på 
Handelshögskolan?” Svarsalternativen var 0–1 år, 1–3 år, 3–5 år och 5+ år. Anledningen till 
att de precisa värdena enbart stärkte sig till fem var att det är den längsta perioden som en 
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standardutbildning sträcker sig. Det finns fall där personer har studerat längre än 5 år, men det 
är få fall och för att ackumulera dessa, användes därför svarsalternativet 5+ år. 
 
3.4 Datainsamlingsprocess 
 
För att undersöka studiens hypoteser, valdes enkätundersökning som metod för att samla in 
kvantitativa data. En fördel med enkätundersökning är att informationen kodas när svaren 
registreras, vilket förenklar bearbetningen av data (Lind, 2019). Enkäten skickades ut internt 
på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, via Handelshögskolans e-postlista som 
innefattar ca 5000 studenter. Länk till frågeformuläret skickades även som direktmeddelanden 
till handelsstudenter via Facebook. Enkäten besvarades av 441 respondenter.  
  
3.5 Analysprocess 
 
Den insamlade data analyserades genom programmet SPSS. SPSS är ett mjukvaruprogram 
som används för analys av kvantitativa data (Bryman & Bell, 2015) och därav passade 
metoden bra för undersökningen. Analysen gjordes utifrån korrelationanalyser och multipla 
korrelationsanalyser. De modererande variablernas effekt testades genom regressionsanalyser 
med interaktionseffekter.  
 
3.5.1 Summerad skala  
 
Som tidigare beskrivits användes frågor baserade på indikatorer för att mäta den beroende och 
de oberoende variablerna. För att genomföra en överskådlig och tydlig analys av datan togs 
summerade skalor fram för de indikatorer som mäter samma begrepp (Bryman & Bell, 2015). 
Således framställdes ett värde för vardera av variablerna kvalitét, kvantitet och förtroende, 
vilket gör den vidare analysen lättare att hantera samt ser till att flera delar av de 
mångfacetterade begreppen fångas upp (Bryman & Bell, 2015).   
 
För att mäta tillförlitligheten i de summerade skalorna undersöktes Cronbach alpha. Cronbach 
alpha är ett värde mellan noll och ett som mäter den interna reliabiliteten, alltså hur väl den 
summerade skalan mäter det bakomliggande konceptet eller begreppet (Bryman & Bell, 
2015). Enligt Bryman & Bell (2015) signalerar ett värde över 0.7 att den summerade skalan är 
tillförlitligt.  
 
3.5.2 Korrelationsanalys  
 
Korrelationsanalyser genomfördes för att initialt ge läsaren en förståelse för samvariationen 
mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln. Korrelationen illustreras genom 
Pearson`s korrelationskoefficient ”r”, som beskriver styrkan i sambandet mellan variablerna. 
”r”= 1 innebär ett perfekt positivt linjärt samband mellan variablerna och ”r”= -1 innebär ett 
perfekt negativt linjärt samband mellan variablerna (Dahmström, 2011). 
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Korrelationskoefficienten används för att åskådliggöra styrkan i korrelationen mellan 
variablerna. Signifikansen för korrelationerna undersöktes genom ”Chi-square” test. ”Chi-
square” test är anpassat för att testa signifikansen för korrelationer mellan variablerna 
(Bryman & Bell, 2015) och därav en relevant metod för undersökningens korrelationers 
signifikans. 
 
3.5.3 Regressionsanalys  
 
Den första regressionsanalysen som genomfördes, genomfördes för att utröna 
kontrollvariablernas effekt och förklaringsgrad för den beroende variabeln. Denna regression 
är en utgångspunkt för att i efterföljande steg illustrera de oberoende variablernas effekt på 
den beroende variabeln kontrollerat för kontrollvariablerna (Bryman & Bell, 2015).  
 
Nästa steg var att lägga in undersökningens första oberoende variabel kvalitét av 
kommunikation i regressionen. Genom detta konstruerades modell 2 som illustrerar upplevd 
kvalité av kommunikationens effekt på förtroende för organisationen, kontrollerat för 
kontrollvariablerna. Resultatet från modell 2 kommer att besvara hypotes 1, ökar 
förklaringsgraden och är upplevd kvalité av kommunikationens effekt på förtroendet för 
organisationen signifikans troliggörs H1 vid annat resultat förkastas hypotesen.    
 
Modell 3 konstruerades därefter genom att addera den andra oberoende variabeln upplevd 
kvantitet av kommunikation i regressionen. Utdata av denna regression illustrerar de 
oberoende variablernas effekt på den beroende variabeln, kontrollerat av kontrollvariablerna. 
Om modell 3 visar att den andra oberoende variabeln upplevd kvantitet av kommunikation 
bidrar med ytterligare förklaring för den beroende variabeln och har en signifikant påverkan 
troliggörs H2, vid annat resultat förkastas hypotesen.  
 
3.5.4 Modererande variabler 
 
För att utröna de modererande variablernas effekt på de oberoendes variablernas påverkan på 
den beroende variabeln, konstruerades variabler för interaktionseffekten mellan de oberoende 
variablerna och de modererande variablerna. Variablerna för interaktionseffekten räknas ut 
genom att multiplicera de modererande variablernas värde (antalet år i organisationen och 
hemort) med värdet för de oberoende variablerna (upplevd kvalitét och kvantitet av 
kommunikation) (Sundell, 2009). Denna process resulterade i de fyra följande variablerna: 
produkten av upplevd kvalité av kommunikation och antal år i organisationen, produkten av 
upplevd kvantitet av kommunikation och antal år i organisationen, produkten av upplevd 
kvalitét av kommunikation och hemort och produkten av upplevd kvantitet av kommunikation 
och hemort. Dessa variabler kommer fortsättningsvis att benämnas som interaktionen mellan 
kvalitét/kvantitet och antalet år i organisationen/hemort för att göra följande delar av 
uppsatsen lättare att följa.  
Vidare konstruerades modell 4 för att undersöka den modererande variabeln antal år i 
organisationens effekt på de oberoende variablernas påverkan på den beroende variabeln. 
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Modellen testades genom en regressionsanalys där variablerna från modell 3 ligger kvar och 
interaktionsvariablerna mellan kvalitét och antal år i organisationen samt kvantitet och antal 
år i organisationen lades till. Visar resultatet i denna regression att någon av de oberoende 
variablernas påverkan på den beroende variabeln förändras och är signifikant, så kan 
slutsatsen dras att den oberoende variabelns påverkan på den beroende variabeln modereras 
av antal år i organisationen.  
  
I modell 5 undersöktes hur hemort modererade de oberoende variablernas påverkan på den 
beroende variabeln. Modellen testades genom en regressionsanalys. Variablerna från modell 4 
låg kvar i regressionen och variablerna för interaktionseffekten mellan upplevd kvantitet av 
kommunikation och hemort samt upplevd kvalitét av kommunikation och hemort. Om 
resultatet från regressionen visar att de oberoende variablernas påverkan på den beroende 
variabeln har förändrats och är signifikant så kan slutsatsen dras att hemort har en 
modererande effekt på denna påverkan. 
 
3.6 Tillförlitlighet  
 
Undersöknings tillförlitlighet beskrivs av Denscombe (2014) som huruvida 
forskningsinstrumentet är neutralt till sin verkan. Detta beskrivs med frågan ”Skulle 
forskningsinstrumentet ge samma resultat vid andra tillfällen (om allt annat lika)?” 
(Denscombe, 2014. S. 378). Tidigare forskning har använt sig av liknande 
forskningsinstrument och uppnått överensstämmande slutsatser, vilket är en metod för att 
säkerställa undersökningens tillförlitlighet (Denscombe, 2014).  
 
Cronbach`s alpha för de indikatorerna undersökningen använder för att mäta variabeln 
”kvalité av kommunikation” har visats ligga över 0.7 i tidigare forskning inom ämnet 
(Thomas, Zolin, & Hartman, 2009). Cronbach´s alpha över 0.7 är en accepterad nivå inom 
forskningen för att säkra undersökningens tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2015). Således kan 
undersökningens oberoende variabel ”kvalité av kommunikation” säkerställas som tillförlitlig.  
 
3.6.1 Validitet  
 
Validitet hanterar huruvida undersökningen mäter det den utger sig för att mäta (Dahmström, 
2011). Hög validitet är nödvändigt för undersökningens tillförlitlighet. Om undersökningen 
inte mäter det den utger sig för, blir både empirin och eventuella slutsatser missvisande 
(Dahmström, 2011). Hög validitet är lätt att uppnå vid direkt kvantifierbara variabler såsom 
längd, vikt, antal etc. Vid användning av attityd eller värderingsvariabler som i fallet med 
denna undersökning blir validiteten svårare att uppnå (Dahmström, 2011).  
 
För att säkerställa hög validitet i studien har variablerna för att mäta begreppen grundats ifrån 
tidigare forskning och litteratur inom ämnet. Undersökningen har inte konstruerat egna 
definitioner för begreppen eller variablerna, vilket annars är en risk för att påverka validiteten 
negativt (Bryman & Bell, 2015).   
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Litteraturens definition av begreppen är de som används i uppsatsen för att säkerställa att 
författarnas egna uppfattningar inte påverkar validiteten. Mätinstrumenten för variablerna har 
utformats utifrån tidigare forskning inom ämnet. Flera undersökningar har använt sig av 
liknande mätinstrument för variablerna, dessa imiteras i undersökningen för att säkerställa 
hög validitet (Bryman & Bell, 2015).  
 
3.6.2 Replikerbarhet  
 
För att säkerställa en undersöknings kvalité krävs det att undersökningen ska vara replikerbar. 
Detta innebär att undersökningen ska kunna utföras av andra forskare och erhålla samma 
resultat (Bryman & Bell, 2015). Replikerbarhet är viktigt för att författarnas egen partiskhet 
och värderingar inte ska kunna påverka resultatet. Osäkerheten kring undersökningens resultat 
minskar och tillförlitligheten ökar om undersökningen kan replikeras för att erhålla ett 
likadant resultat (Bryman & Bell, 2015).  
 
I uppsatsen beskriv tillvägagångsättet tydligt, vilket möjliggör för framtida forskare att 
genomföra en liknande undersökning, vilket säkerställer undersökningens replikerbarhet. Det 
går dock inte att säkerställa att en undersökning gjord med samma tillvägagångssätt resulterar 
i samma empiri. Undersökningspopulationen kan påverka resultatet på undersökningen, vilket 
kan göra att resultatet från en framtida replikerad undersökning kan bli annorlunda. Den 
rådande pandemin påverkar också resultatet och om undersökningen genomförs vid ett senare 
tillfälle finns det en uppenbar risk att resultatet blir annorlunda.    
 
3.6.3 Etik 
 
Deltagandet i undersökningen var frivilligt och i samband med distribueringen av enkäten 
säkerställdes att respondenterna samtyckte till att delta i undersökningen och att deras 
uppgifter fick användas för att besvara forskningsfrågan.  
 
Konfidentialitetskravet (Patel & Davidson, 2011) uppfylldes genom att personuppgifter inte 
inhämtades genom undersökningen. Tre demografiska frågor togs med i undersökningen för 
att säkerställa att respondenten är en del av undersökningspopulationen. De demografiska 
uppgifterna som hämtades in gick inte att koppla till en specifik individ och kan därav inte 
anses konfidentiella (Patel & Davidson, 2011).  
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4. Resultat  
 
I följande kapitel sammanställs resultatet av enkätundersökningen. Resultatet presenteras och 
redovisas i tabeller och modeller som har tagit fram med hjälp av dataprogrammet SPSS.   
 
4.1 Övergripande information om respondenterna 
 
Tabell 3. Deskriptivt resultat för den beroende och de oberoende variablerna   
 

 N Min. 
värde 

Max.värde Medelvärde Standardavvikelse 

Förtroende för 
organisationen 

441 1 5 4.01 0.826 

Kvantitet av 
kommunikation 

441 1 5 3.86 0.868 

Kvalité av 
kommunikation 

436 1.83 5 3.94 0.623 

 

Av de 441 respondenter som svarade på enkätundersökningen är 56,8 % kvinnor och 42,7% 
är män. De flesta av respondenterna är i åldern 23–27 år vilket motsvarar 46.6% av 
respondenterna och i åldern 18–22 år vilket motsvarar 42,5% av respondenterna. 96,8% av 
respondenterna studerar på heltid och 3,2 % av respondenterna studerar på deltid. 84,1% 
arbetar inte mer än 50% utöver studierna och endast 15,9 % arbetar mer än 50% utöver 
studierna. 14,3% är aktiva i kårverksamheten och således är 85,7% av respondenterna inte 
aktiva i kårverksamheten. Den beroende variabeln förtroende har ett medelvärde för 
respondenterna på 4,01, vilket betyder att de genomsnittliga respondenterna instämmer i att de 
har förtroende för Handelshögskolan. De oberoende variablerna kvalité och kvantitet av 
kommunikation visar ett motsvarande medelvärde på 3,94 respektive 3,86, vilket även det 
visar att en genomsnittlig respondent har valt alternativ 4, dvs, instämmer med att de upplever 
hög kvalité respektive kvantitet av organisationens kommunikation. 

4.2 Summerad skala 
 
Empirin visar att de summerade skalorna som använts för att mäta begreppen kvalitét och 
kvantitet av kommunikation under pandemin kan anses tillförlitliga. Cronbach alpha för 
indikatorerna av upplevd kvantitet av kommunikation var 0.873 och Cronbach alpha för 
indikatorerna av upplevd kvalitét av kommunikation var 0.859. Båda dessa värden är över 
0.7, vilket anses som acceptabelt enligt Bryman & Bell (2015). Indikatorerna för att mäta den 
beroende variabeln förtroende var dock inte tillförlitlig då det den summerade skalan skiljde 
sig signifikant från indexet gällande den direkta frågan ”Jag har stort förtroende för 
Handelshögskolan”. Eftersom en stor del av den tidigare forskningen har mätt förtroende 
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genom att ställa en direkt och generell fråga om respondentens förtroende för organisationen  
(Thomas, Zolin, & Hartman, 2009) valdes frågan ”Jag har stort förtroende för 
Handelshögskolan” framför de andra indikatorerna som var avsedda att mäta den beroende 
variabeln förtroende för organisationen.  
 
4.3 Korrelation 
 
För att ge en övergripande förståelse för relationen mellan variablerna redovisas korrelationen 
mellan den beroende och de oberoende variablerna utan kontrollvariabler. Den oberoende 
variabeln upplevd kvalité av organisationens kommunikation under pandemin korrelerar med 
förtroende för organisationen .567 med 99% signifikans. Den andra oberoende variabeln 
upplevd kvantitet av organisationens kommunikation under pandemin korrelerar också med 
förtroende för organisationen med 99% signifikans med en korrelationskoefficient uppmät till 
.501. Dessa resultat kan inte användas för att dra någon slutsats kring de oberoende 
variablernas påverkan på den beroende variabeln, men är en indikation för att 
undersökningens syfte och frågeställning är relevant inför genomförandet av den fortsatta 
undersökningen.  
 
Tabell 4. Korrelation mellan upplevd kvalité av kommunikation och förtroende 
 

   
 
Tabell 5. Korrelation mellan upplevd kvantitet av kommunikation och förtroende 
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4.4 Regressionsanalys 
 
Resultatet från den första regressionsanalysen visade kontrollvariablerna kön, heltid eller 
deltidsstudier, kårengagemang och jobb vid sidan av studiernas påverkan på och 
förklaringsgrad för den beroende variabeln förtroende för organisationen. 
Kontrollvariablernas påverkan på den beroende variabeln var R= .101 och förklaringsgraden 
uppmätes .011. Detta R-värde för kontrollvariablerna är utgångspunkten för att besvara 
undersökningens hypoteser, då det framgår om de oberoende variablerna har någon påverkan 
på förtroende för organisationen kontrollerat för kontrollvariablerna.  
 
Regressionsanalysen för modell 2 genomfördes härnäst och illustrerar hur den upplevda 
kvalitén av kommunikationen under pandemin påverkar förtroendet för organisationen, med 
kontroll för kontrollvariablerna. 
 
Modell 2. 
 

 
 
Regressionen för modell 2 finner att upplevd kvalité av organisationens kommunikation under 
pandemin har en signifikant och positiv påverkan på förtroendet för organisationen (b= .725, 
t=14.648, p= .001). Genom detta resultat finner studien empiriskt stöd för hypotes 1 och 
därmed troliggörs hypotes 1 ”Upplevd högkvalitativ kommunikation från organisationen 
under pandemin leder till högt förtroende för organisationen”.  
 
Modell 3 nedan illustrerar upplevd kvantitet av kommunikation under pandemins påverkan på 
förtroende för organisationen med kontroll för kontrollvariablerna och den oberoende 
variabeln upplevd kvalitét av kommunikation under pandemin. Denna påverkan testades 
genom en regression.   
 
Modell 3. 
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Regressionen fann att upplevd kvantitet av organisationens kommunikation har en positiv, 
men ej signifikant påverkan på förtroende för organisationen (b= .101, t= 1.950, p= 0.52). 
Detta innebär att undersökningen ej finner stöd för hypotes 2 ”Upplevt erhållande av 
tillräckligt med kommunikation under pandemin leder till högt förtroende för organisationen” 
Vi förkastar således hypotes 2. Regressionen för modell 2 finner dock att upplevd kvalité av 
organisationens kommunikation under pandemin påverkar förtroende för organisationen 
positivt och signifikant (b= .626, t= 8.783, p= .001) vilket ytterligare stödjer undersökningens 
troliggörande av hypotes 1.  
 
4.5 Modererande variabler 
 
De modererande variablernas effekt på de oberoende variablernas påverkan på den beroende 
variabeln illustreras i modell 4 och 5.  
 
Modell 4 nedan illustrerar antal år i organisationens effekt på den upplevda kvalitén och 
kvantiteten av kommunikationens påverkan på förtroende för organisationen. Modellen 
testades genom en regressionsanalys.   
 
Modell 4. 

 
 
Regressionen fann stöd för att antalet år i organisationen har en modererande effekt på 
upplevd kvalité av kommunikationens påverkan på förtroende för organisationen. Utan 
kontroll för interaktionsvariabelns modererande effekt hade variabeln, upplevd kvalité av 
kommunikationens påverkan på förtroende för organisationen, ett värde av b= .626** och 
med kontroll för antal år i organisationens modererande effekt ökade påverkan till b= .967 
(t=6.155, p=.001). Detta resultat innebär att antal år i organisationen har en positiv signifikant 
modererande effekt på upplevd kvalité av kommunikationens påverkan på förtroende för 
organisationen. Variabeln upplevd kvantitet av kommunikationens påverkan på förtroende för 
organisationen förändrades också när antal år i organisationen testades för, som modererande 
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variabel. Eftersom variabelns påverkan på förtroende för organisationen inte var signifikant 
innan den modererande variabelns effekt testades för (p= .052) eller efter (p= .222) går det 
inte att konstatera något resultat eller dra några vidare slutsatser.  
 
Modell 5 nedan illustrerar den modererande variabeln hemorts effekt på de oberoende 
variablernas påverkan på den beroende variabeln. För att testa modellen utfördes en 
regression.  
 
Modell 5. 

 
 
Regressionen fann att hemort har en negativt signifikant effekt på upplevd kvalité av 
kommunikationens påverkan på förtroende för organisationen. I modell 4 redovisas denna 
påverkan med värdet b= .967** efter regressionen, vilket redovisas i modell 5 där hemort har 
testats för sjönk den modererande effektens påverkan till b= .965 (t=6.154, p= .001). 
Minskningen från b= .967 till b= .965 kan anses som liten, men visar trots det att hemort har 
en negativt signifikant modererande effekt på upplevd kvalitét av kommunikationens påverkan 
på förtroendet för organisationen. Hemorts modererande effekt på upplevd kvantitet av 
kommunikationens påverkan på förtroende för organisationen visas inte vara signifikant 
genom regressionen och undersökningen kan således inte säkerställa något resultat för denna 
påverkan.   
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5. Analys 
 
I följande avsnitt kopplas det redovisade resultatet ifrån enkätundersökningen samman med 
tidigare forskning och teorier inom ämnet samt studiens resultat analyseras i denna kontext.  
 
Tidigare forskning som ligger till grund för denna studie, visar att en organisations 
kommunikation har en signifikant påverkan på förtroende för organisationen (Thomas, Zolin, 
& Hartman, 2009; Ruppel & Harrington, 2000; Rousseau, Sitkin, Burt, & Camerer, 1998. 
etc). Att denna studies empiri visar att organisationens kommunikation påverkar förtroendet 
för organisationen är således förväntat. Att denna påverkan är signifikant och betydande 
under pandemin går i linje med den tidigare litteraturens betoning på kommunikationens 
påverkan på förtroende under kriser (Falkheimer, Heide, & Larsson, 2009) 
 
Den multipla regressionsanalysen med kontroll för både kvalitét och kvantitet av 
kommunikation visar att upplevd kvalité av kommunikation under Covid-19 pandemin är den 
variabel som har starkast påverkan på förtroendet för organisationen. Att kvalitén har en 
större påverkan än kvantiteten stämmer väl överens med den tidigare forskningen inom 
ämnet. Thomas, Zolin, & Hartman (2009) beskriver att även kvantiteten av kommunikationen 
påverkar förtroendet för organisationen positivt. Effekten är dock avtagande när mottagaren 
av kommunikationen upplever att tillräckligt med information har erhållits (Kottila & Rönni, 
2008). Kvantiteten av kommunikation har således en begränsad positiv påverkan på 
förtroende. Är kommunikationen däremot bristande så finns en signifikant negativ påverkan 
på förtroendet menar Kottila & Rönni (2008) och Thomas, Zolin, & Hartman (2009). Empirin 
i denna studie illustrerar att den genomsnittliga uppfattningen av kvantiteten av 
kommunikation på en femgradig likertskala är 3.9, vilket är ett relativt högt värde och visar 
att en genomsnittlig respondent ”instämmer” med att de har erhållit tillräckligt med 
information under Covid-19 pandemin. Bristande kvantitet av kommunikation har en stark 
negativ påverkan på förtroende för en organisation och tillräcklig kvantitet av kommunikation 
har en begränsad positiv påverkan på förtroende för en organisation. Det höga medelvärdet 
för kvantitet av kommunikation visar att de flesta anser att de fått tillräckligt med information, 
vilket kan förklara att det inte finns någon signifikant påverkan på förtroende när det 
kontrolleras i en regressionsanalys mot kvalité av kommunikation. Om majoriteten av 
respondenterna istället hade uppfattat organisationens kvantitet av kommunikation som 
bristfällig, skulle studiens resultat med grund i tidigare forskning (Thomas, Zolin, & Hartman, 
2009) (Kottila & Rönni, 2008) möjligen kunnat visa att kvantiteten av kommunikation hade 
haft en större och signifikant påverkan på förtroende för organisationen.   
 
I denna studie redovisas ett b på .626**, med 99% signifikans för upplevd kvalitét av 
kommunikationens påverkan på förtroende för organisationen, kontrollerad för 
kontrollvariablerna och kvantitet av kommunikationen. Detta är ett högre värde än vad den 
tidigare liknande undersökningen av Thomas, Zolin, & Hartman (2009) redovisade. Även de 
testade den upplevda kvaliténs påverkan på förtroende, kontrollerat för kvantiteten av 
kommunikation. De undersökte dock inte hur förtroendet för organisationen påverkades, utan 
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hur förtroendet för medarbetare, handledare (chefer) och högsta ledningen påverkades. Deras 
regressionsanalys visade hur den upplevda kvalitén av kommunikationen påverkade 
förtroendet för medarbetare, handledare (chefer), och högsta ledningen. Kontrollerat för 
kvantiteten av kommunikation för medarbetare redovisades en koefficient på .15*, för 
handledare (chefer) .41** och för högsta ledningen .32**. Empirin från denna studie visar en 
betydligt större påverkan .626**, vilket skulle kunna bero på skillnader i analysprocessen. 
Denna studie har använt liknande indikatorer för att mäta variablerna kvalitét och kvantitet av 
kommunikation som Thomas, Zolin, & Hartman (2009) har använt i sin undersökning. 
Indikatorerna för att mäta förtroende skiljer sig dock mellan studierna och det kan också 
finnas andra skillnader i analysmetoden och datainsamlingen som har resulterat i 
undersökningarnas olika resultat.  
 
Litteraturen visar att kommunikation har en särskilt betydande påverkan på förtroendet under 
kriser (Heide, Johansson, & Simonsson, 2005; Palm & Falkheimer, 2005; Nohrstedt 2016) 
utifrån det kan man spekulera i om det är på grund av viruset Covid-19 som resultaten skiljer 
sig åt mellan denna undersökning och Thomas, Zolin, & Hartman´s (2009) undersökning som 
gjordes under annars ”normala” omständigheter. Detta är en unik situation och en kris för 
både civilsamhället och organisationer. Att förtroendet för den svenska regeringen har ökade 
under våren och den tidiga hösten 2020, är till stor del en konsekvens av deras 
kommunikation i samband Covid-19 (Dahlen, 2020) Med denna undersökning går det inte att 
statistiskt fastställa kommunikationens betydelse under Covid-19, men resultatet indikerar att 
kommunikation har större betydelse för att skapa förtroende under pandemin än under 
normala omständigheter. Resultatet kan dock uppmuntra till fortsatt forskning för att vidare 
undersöka kommunikationens betydelse under kriser och ”normala” omständigheter.   
 
Empirin visar att antal år i organisationen hade en signifikant modererande effekt för upplevd 
kvalité av kommunikationens påverkan på förtroende för organisationen. Detta innebär att 
desto längre studenten har studerat, desto större påverkan på förtroendet för organisationen 
har kvalitén av kommunikationen. Det går inte att utröna ur studien varför antal år i 
organisatioen har denna modererande effekt, men det finns här utrymme för att spekulera. 
Den upplevda kvantiteten av kommunikationens påverkan på förtroendet för organisationen 
minskade när vi testade för antal år i organisationen, förändringen var inte signifikant och vi 
kan därav inte fastställa något resultat, men det går att spekulera kring vad det indikerar.  
 
Emprin indikerar att desto längre respondenten har varit en del av organisationen desto större 
påverkan har kvalitén av kommunikation och desto mindre påverkan har kvantieten av 
kommunikation på förtroendet för organisationen. En möjlig förklaring till detta kan vara att 
de som har varit en del av organisationen under en längre tid och därför inte är i behov av lika 
stor kvanitet av kommunikation för att uppleva att de är tillräckligt informerade. De har 
erfarenhet från organisationen sedan tidigare tiden samt kunskap om vart man inhämtar 
information om verksamheten. Således har kvantiteten av kommunikation en mindre 
påverkan på förtroendet för organisationen för de som varit en del av organisationen en längre 
tid.  
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Undersökningen visar som tidigare konstaterat att kvalitén av kommunikation har en större 
påverkan på förtroendet för organisationen ju längre respondenten varit en del av 
organisationen. Empirin förklarar inte varför detta är fallet, men lämnar rum för spekulationer 
och möjliga förklaringar. En plausible förklaring är att de som varit en del av organisationen 
under en längre tid har som tidigare nämnts erfarenhet om verksamheten samt kunskap om 
vart information kan inhämtas, de är därför enbart beroende av information utöver det basala. 
För att förmedla information på denna nivån krävs kommunikation av hög kvalité med 
avseende på aktualitet, användbarhet och korrekthet. Såldes har kvalitén av kommunikation 
en större påverkan på förtroende för organisationen för de som varit i organisationen under en 
längre tid.  
 
Empirin visar att hemort har en signifikant negativ effekt på upplevd kvalité av 
kommunikationens påverkan på förtroende för organisationen. Resultatet går emot den 
diskussionen som fördes tidigare i uppsatsen, då hemort förmodades ha en positiv 
modererande effekt. Eftersom de studenter som flyttat till orten för studierna hade kunnat bo 
kvar hemma under distansundervisningen och undvikit de kostnader som är associerade med 
flytten, var de i stort behov av kommunikation av hög kvalité som informerade dem om hur 
verksamheten skulle bedrivas under pandemin. Detta avvek från det förmodande resultatet, 
vilket kan ha flera förklaringar. En möjlig förklaring är att studenter flyttar till den stad de ska 
studera i på grund av andra anledningar än för att vara närvarande vid studierna (Umeå 
Universitet, 2020). De studenter som flyttat av andra anledningar har då inget ökat behov av 
kommunikation från Handelshögskolan under pandemi, då de haft motiv för att flytta oavsett 
om studierna bedrevs på distans eller inte.  
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6. Slutsats  
 
I detta avsnitt redogörs de slutsatser som kan dras av denna studie. Analysen som beskrivs i 
tidigare kapitel, ligger som grund för slutsatserna och besvarar även studiens 
forskningsfråga. Därefter beskrivs förslag till vidare forskning inom ämnet och studiens 
begräsningar.  
 
Tidigare i denna uppsats har förtroendets stora påverkan på organisationer lyfts fram. 
Förtroende för och inom en organisation ökar medlemmarnas engagemang, kreativitet, 
samarbete samt deras arbetsprestation. Forskningen har tidigare visat att kommunikation är en 
viktig del i att skapa förtroende och att kommunikation är centralt under kriser.  
 
Nu råder en unik situation i samhället, då Covid-19 viruset har spritt sig över världen och 
pandemin har under 2020 blivit ett faktum. Organisationer har drabbads och deras sätt att 
bedriva sin verksamhet har på många sätt förändrats. Hur förtroende skapas under en 
extraordinär omständighet som en pandemi innebär, är kunskap som organisationer kan ha 
stor nytta av. Den tidigare forskningen har inte kartlagt hur förtroende skapas och förändras i 
kontexten av en pandemi.  
 
Genom denna studie framgår att kommunikation signifikant påverkar förtroendet för en 
organisation under Covid-19 pandemin. Det framgår av studien att det framförallt är kvalitén 
av kommunikationen, operationaliserat av kommunikationens aktualitet, användbarhet och 
korrekthet som påverkar mottagarnas förtroende för organisationen. Organisationer som 
lägger stor vikt vid att kommunicera information som är aktuell, användbar och korrekt under 
den fortsatta pandemin och framtida likartade kriser kommer således vara de som lyckas 
skapa förtroende.  
 
Studien vill också uppmuntra till fortsatt forskning inom detta ämne. Studien lyckades att 
illustrera hur två variabler (antal år i organisationen och hemort) modererade 
påverkanssambandet mellan kommunikation och förtroende, dock kan studien inte bevisa 
varför de hade denna modererande effekt. Undersökningen uppmuntrar således till fortsatta 
studier för att förklara vad den modererande effekten beror på. Framtida studier uppmuntras 
också att undersöka om det finns flera variabler som modererar undersökningens resultat, 
samt om studiens resultat kvarstår om undersökningen utförs på andra organisationer. Allt 
detta för att organisationer i framtiden ska ha underlag för hur deras kommunikation påverkar 
förtroendet för organisationen.  
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7. Begränsningar  
 
Undersökningen har ett antal begränsningar som måste tas upp för att besvara eventuella 
ifrågasättanden av undersökningen. 
 
I undersökningens analys diskuteras de oberoende variablernas påverkan på den beroende 
variabeln på ett sätt som påvisar att det finns ett kausalt samband. Författarna är medvetna om 
att något kausalt samband inte har statistiskt bevisats, utan att det kan finnas andra variabler 
som faktiskt förklarar sambandet. För att undersökningen ska vara lättare att förstå samt 
möjliggöra intressanta analyser diskuteras det dock som ett kausalt samband. Författarna visar 
här att de är medvetna om denna begränsning, men har gjort en avvägning och har kommit 
fram till att det varit i uppsatsen intresse att formulera sig på detta sätt.  
 
Resultatet och diskussionen i analysen kring resultatets implikationer beskrivs på ett sätt som 
indikerar att resultat är allmängiltigt för alla organisationer. Författarna är medvetna att det 
resultat som undersökningen fastställt enbart gäller undersökningspopulationen på 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Eftersom ambitionen med undersökningen inte 
var att göra en fallstudie, utan att besvara forskningsfrågan var valet av Handelshögskolan 
enbart ett metodologiskt beslut. Därav diskuteras resultatet i analysen på ett bredare plan utan 
att specifikt binda sig till undersökningspopulationen. Författarna visar här att de är medvetna 
om denna begräsning och att det har hanterats genom att uppmuntra till fortsatt forskning för 
att undersöka om resultatet gäller allmänt för alla organisationer. 
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Bilaga 1 - Enkät 
1. Studerar du på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet? 
2. Kön 
3. Ålder 
4. Hur länge har du studerat på Handelshögskolan? 
5. Studerar du på heltid eller deltid vid Handelshögskolan? 
6. Har du flyttat till Göteborg för att studera på Handelshögskolan?   
7. Bor du i Göteborg? 
8. Jobbar du mer än 50 % vid sidan av studierna? 
9. Är du aktiv inom kårverksamheten på Handelshögskolan? 
  
10. Jag upplever att Handelshögskolan har gett mig tillräckligt med information under 
pandemin. 
11. Jag upplever att jag fått den information jag efterfrågat under pandemin. 
12. Jag upplever att informationen jag har fått av Handelshögskolan har varit aktuell. 
13. Jag upplever att informationen jag har fått av Handelshögskolan har kommit i rätt tid. 
  
14. Jag upplever att informationen jag har fått av Handelshögskolan har varit användbar.    
15. Med hjälp av informationen jag har fått av Handelshögskolan har jag kunnat förhålla mig 
väl till förändringarna som pandemin inneburit. 
16. Jag upplever att information jag fått av Handelshögskolan har varit korrekt. 
17. Jag upplever att informationen jag fått av Handelshögskolan har stämt överens med det 
faktiska läget. 
  
18. Jag har stort förtroende för Handelshögskolan. 
19. Jag litar på den information som jag får av Handelshögskolan. 
20. Jag upplever att Handelshögskolan behandlar mig rättvist. 
21. Jag upplever att Handelshögskolans beslut är väl genomtänkta. 
22. Jag upplever att Handelshögskolan vill mig väl. 
23. Jag har nytta av den informationen som jag får av Handelshögskolan. 
 


