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Sammanfattning 

Mayer, Davis och Schoorman (1995) definierar förtroende som villighet att vara beroende av 

en annan individ, och då också göra sig sårbar, i tron att individen kommer göra något som 

anses som viktigt för den egna personen. Khanfar, Zapantis, Alkhateeb, Clauson och Beckey 

(2013) fann att apotekarens klädsel påverkade förtroendet de fick. Syftet med studien var att 

undersöka om utomstående persons kläder påverkar förtroende vid grupparbete. 

Frågeställningarna var Påverkar klädseln på en person utanför gruppen förtroendet för den 

egna gruppen vid en mattematisk gruppuppgift och Påverkar klädseln på en person utanför 

gruppen förtroendet för personen utanför gruppen vid en mattematisk gruppuppgift. Ett 

experiment genomfördes där 20 deltagare slumpades i två olika betingelser där person utanför 

gruppen hade träningskläder eller kavaj på sig. Ett instrument skapades för att mäta förtroende 

till gruppen och förtroende till person utanför gruppen. Resultatet visade ingen signifikant 

skillnad för förtroende till person utanför gruppen men en signifikant minskning av 

förtroendet till gruppen.  

 

Nyckelord: Förtroende, experiment, kläder, grupp 
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Inledning 

        Vad en person har på sig för kläder kan berätta mycket för en vad det är för typ av person 

som står framför en. En polis med sin polisuniform, advokat med sin kostym, läkare med sin 

vita rock eller personen på gymmet i sina träningskläder. Kläder säger mycket om vår 

identitet men påverkar kläderna graden av förtroendet för en annan person?  

        Mayer, Davis och Schoorman (1995) definierar förtroende i en modell som villighet att 

vara beroende av en annan individ, och då också göra sig sårbar, i tron att individen kommer 

göra något som anses som viktigt för den egna personen.  

        Villigheten att vara beroende av en annan individ kan enligt McKnight, Harrison 

Cummings, Chervany och Norman (1998) delas in i två delar, trusting intentions och trusting 

belief. Trusting intention är villigheten att göra sig själv beroende av en annan individ vid 

specifikt tillfälle (Currall & Judge, 1995). Trusting belief kan definieras som”an expectancy 

held by an individual or a group that the word, promise, verbal, or written statement of 

another individual or group can be relied on” (Rotter, 1971, s.444).    

        Människor som ser trovärdiga ut visas ett högre förtroende av andra människor vid 

spelandet av förtroendespelet (Yu, Saleem & Gonzalez, 2014). Utseendet hade ingen inverkan 

på förtroendet vid slutet av spelet (Yu et al, 2014).  

        Bonnefon, Hopfensitz och De Neys (2013) fann en skillnad i förtroende till personer där 

enbart ansiktet kunde ses och bilder där ansikte och kläder kunde ses. De som fick se bilder av 

ansikten och kläder hade svårare att upptäcka förtroendeingivande personer än de som enbart 

fick se en bild av ett ansikte i ett förtroendespel (Bonnefon, Hopfensitz & De Neys, 2013). 

        Enligt Jianghe och Rosenthal (2009) studie diskrimineras grupper i samhället då de 

tillskrivs ett lägre förtroende. Socialt dominanta grupper är mer förtroendeingivande än 

underordnande grupper (Jianghe & Rosenthal, 2009). De som pratade flytande engelska var 

mer förtroendeingivande än de som talade med en brytning och de med högre utbildning var 

mer förtroendeingivande än de med lägre utbildning (Jianghe & Rosenthal, 2009). 

        Elashi och Mills (2014) studie på barn 6 och 7 år fann att medlemmar i en grupp hade 

förtroende för medlemmar i den egna gruppen när de hade rätt svar på frågor. Medlemmar 

som hade fel fick ett lägre visat förtroende av övriga gruppmedlemmar som valde att visa 

förtroende för medlem med annan grupptillhörighet då denne hade haft rätt svar på frågan 

(Elashi & Mills, 2014). Även åldersskillnader finns, äldre personer visar ett högre generellt 

förtroende till andra och högre förtroende till familjen (Li & Fung, 2013).  

        Enligt Platow, Foddy, Yamagishi, Lim och Chow (2012) studie så visar 

gruppmedlemmar ett högre förtroende för medlemmar ur den egna gruppen än individer 
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utanför gruppen även om de aldrig får se personen på riktigt när de fick informationen att den 

andra personen visste om deltagarens grupptillhörighet (Platow et al, 2012). 

        Khanfar, Zapantis, Alkhateeb, Clauson och Beckey (2013) fann att apotekares klädsel 

påverkade förtroendet de fick. Apotekare med vit rock fick ett högre förtroende än en 

apotekare iklädd jeans och t-shirt (Khanfar, Zapantis, Alkhateeb, Clauson & Beckey, 2013) 

vilket även gällde för läkare (Chung et al, 2012) men ingen påverkan av barnläkares klädsel 

på förtroende hittades i en annan studie (Hofmann, Zotter & Kerbl, 2012). Brase och 

Richmond (2004) fann att läkare i vit rock ansågs vara mer förtroendeingivande och 

aktoritära. 

          Förtroende särskiljer sig i studien från auktoritet, som tidigare beskrivits som en 

individs inflytande över en annan individ (Morselli & Passini, 2011), då förtroende handlar 

om att göra sig själv beroende av en annan individ till skillnad från aktoritet som innebär att 

en individ blir påverkad av en annan individ. 

        Förtroende i studien operationaliseras till tron att den andra parten kan lösa uppgifter, ha 

känslan och vara säker på att den andra parten kommer att göra allt för att vara till en hjälp 

och att kunna lita på den andra parten. 

        Problemlösningsprocessen enligt Holt et al.(2012) består av fyra steg. Första steget i 

problemlösningsprocessen innebär att en förståelse för problemet och olika sätt att se på 

problemet bildas. Andra steget i processen innebär att möjliga lösningar på problemet 

formuleras vilket sedan testas i steg tre. Det sista steget innebär att lösningen utvärderas och 

om det finns någon bättre lösning som går att tillämpa på problemet istället. 

        Tidigare studier har undersökt hur förtroende påverkas av hur förtroendeingivande en 

person ser ut, hudfärg, klädsel och utbildning. Vidare har studier undersökt gruppers 

förtroende till människor utanför gruppen. Då inga studier hittades på gruppers förtroende och 

utomståendes klädsel ansågs detta vara viktigt att genomföra.   

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om utomstående persons kläder påverkar 

förtroendet vid grupparbete. 

 

Frågeställning    

Påverkar klädseln på en person utanför gruppen förtroendet för den egna gruppen vid en 

mattematisk gruppuppgift? 
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Påverkar klädseln på en person utanför gruppen förtroendet för personen utanför 

gruppen vid en mattematisk gruppuppgift.  

 

Metod 

Deltagare 

Metoden som användes för att få deltagare till studien var tillgänglighetsurval. 

Studenter tillfrågades på Karlstads universitet om de var intresserade att delta i ett experiment 

om grupparbete. I studien deltog 20 studenter. Av deltagarna var 13 kvinnor och 7 män. Det 

var 3 deltagare som läste kommunikation, 3 läste svenska, 4 läste strömningsmekanik och 

miljökemi, 4 läste fysik, 2 läste till ingenjör, 3 läste psykologi och 1 läste psykiatri 

heldygnsvård.  Den genomsnittliga åldern på deltagarna var 24 år (M=24). I genomsnitt hade 

deltagarna läst 2 terminer på universitet (Mdn=2, Mo=2). I genomsnitt arbetade de ofta i 

grupper i sina kurser (M=2,6; Mdn=3; Mo=3).  

I betingelse 1 (B1) var det 9 kvinnor och 1 man. Det var 3 deltagare som läste 

kommunikation, 3 läste svenska och 4 läste strömningsmekanik och miljökemi. Den 

genomsnittliga åldern på deltagarna var 22 år (M=22,8; Mdn=22; Mo=22). I genomsnitt hade 

deltagarna läst 2 terminer (Mdn=2, Mo=2). I genomsnitt arbetade de ofta i grupper i sina 

kurser (M=2,8; Mdn=3; Mo=3). 

I betingelse 2 (B2) var det 4 kvinnor och 6 män. Det var 4 deltagare som läste fysik, 2 

läste till ingenjör, 3 läste psykologi och 1 läste psykiatri heldygnsvård. Den genomsnittliga 

åldern på deltagarna var 25 år (M=25,1). I genomsnitt hade deltagarna läst 5 terminer (M=5). 

I genomsnitt arbetade de ibland i grupper i sina kurser (M=2,4; Mdn=2; Mo=2).    

 

Design  

För studien användes en mellan-grupps-design. Beroende variabel i experimentet var 

förtroende som mättes med ett för studien konstruerat mätinstrument, med två delar där första 

delen fylldes i under experimentet och sista delen fylldes i efter experimentet. En upprepad 

mätning gjordes på förtroende till gruppen och en oberoende mätning gjordes på förtroende 

till utomstående person. Den första delen av mätinstrumentet mätte förtroende till gruppen 

och den sista delen av mätinstrumentet mätte förtroende till gruppen och förtroende till person 

utanför gruppen. Den oberoende variabeln i experimentet var kläderna som personen utanför 

gruppen hade på sig. I betingelse 1 (B1) hade assistenten en svart kavaj på sig, en svart t-shirt 
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under och blå jeans. I betingelse 2 (B2) hade assistenten mörkblå träningsbyxor och en 

helsvart t-shirt på sig. 

 

Instrument 

För studien skapades ett nytt mätinstrument (förtroendeinstrument) för att mäta 

förtroende för gruppen och förtroende för person utanför gruppen. Förtroendeinstrumentet 

som skapades och som användes i studien bestod av tre delar. Den första delen av 

förtroendeinstrumentet bestod av sju påståenden om förtroende för gruppen med en femgradig 

ordinalskala med rutor att kryssa i efter varje påstående där ”Instämmer inte alls” gavs ett 

numeriskt värde av 1 och ”Instämmer helt” gavs ett numeriskt värde av 5. ”Instämmer inte 

alls” innebar att påståendet inte stämmer överens med den egna känslan och ”Instämmer helt” 

innebar att påståendet stämmer överens helt och hållet med den egna känslan. Ett exempel på 

påstående var ”Jag känner en hög grad av förtroende för gruppen”.  

Den andra delen av förtroendeinstrumentet bestod av tretton påståenden om förtroende 

för gruppen och förtroende för person utanför gruppen med en femgradig ordinalskala med 

rutor att kryssa i efter varje påstående där ”Instämmer inte alls” gavs ett numeriskt värde av 1 

och ”Instämmer helt” gavs ett numeriskt värde av 5. Exempel på påståenden var ” Jag kände 

att gruppen gjorde allt för att klara av uppgiften, Jag kände ett högt förtroende för personen 

som kom in i rummet, Jag kände att personen som kom in i rummet var trovärdig”.  

Den tredje delen i förtroendeinstrumentet bestod av fem bakgrundsfrågor om kön, ålder, 

antal terminer på universitet, vilket ämne som studerades för tillfället och en fråga på 

nominalnivå om hur vanligt det var att arbeta i grupper.  

Genomförande 

Experimentet genomfördes i ett grupprum på Karlstads Universitet. Experimentet 

utfördes på en grupp bestående av tre eller fyra deltagare. Inför experimentet singlades ett 

mynt som avgjorde i vilken av de två betingelserna som gruppen skulle hamna i. 

Inledningsvis fick deltagarna en enkät där första sidan var informationsbrevet om studien som 

deltagarna ombads att läsa igenom och den andra delen var förtroendeinstrumentet. 

Deltagarna fick även muntlig information om att inte bläddra i enkäten utan en uppmaning 

från experimentledaren att göra det samt att deltagarna fick stanna efter experimentet för att få 

chans att ställa frågor om experimentet. Deltagarna ombads därefter att för varandra berätta 

vad de studerade, vad de hade studerat innan, vad de arbetade med och om de haft några 

tidigare arbeten. Ingen tidsgräns fanns för presentation av studier och arbete utan alla 
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deltagare fick prata klart. När alla deltagare hade presenterat sig avseende studier och arbete 

ombads de att bläddra till sida 1 i enkäten och besvara första delen av enkäten. Deltagarna 

ombads att lägga enkäten åt sidan efter att de besvarat första delen av enkäten. Därefter fick 

deltagarna en uppgift att lösa inom gruppen. Uppgiften visades på en skärm för att alla 

deltagare skulle kunna se uppgiften. Uppgiften som deltagarna ombads att lösa var en 

räkneuppgift där tre hinkar med olika volym och innehållandes olika antal liter vatten 

redovisades. Deltagarna ombads att med att hälla vatten från en hink till en annan endast två 

gånger få exakt 1 liter kvar i en av hinkarna. Uppgiften var på engelska. Gruppen fick två 

minuter på sig att arbeta med lösningen av uppgiften. Efter att två minuter hade passerat 

skickade experimentledaren ett sms till en assistent som efter att ha fått sms:et kom in i 

rummet.  Assistenten som spelade en utomstående person frågade gruppen vad de gjorde, om 

de hade kommit på lösningen, att lösningen var väldigt enkel att komma fram till och slutligen 

gav assistenten det rätta svaret på lösningen. Efter att assistenten hade gett det rätta svaret 

gick denne ut ur rummet. När assistenten hade lämnat rummet bad experimentledaren 

deltagarna att besvara del två och del tre av enkäten.   

 

Databearbetning 

SPSS som är ett program för statistiska beräkningar användes vid beräkning av data. Ett 

beroende t-test användes för att beräkna förtroende för gruppen. Beroende t-test valdes då det 

används vid upprepad mätning av en variabel inom samma grupp. Oberoende t-test användes 

för att beräkna förtroende för utomstående person. Oberoende t-test valdes då det var 

skillnaden mellan två grupper som undersöktes.  

 

Bortfall 

Många studenter vid Karlstads Universitet tillfrågades om de ville delta i studien och 

många studenter valde att inte delta. Det fanns inget internt bortfall då alla som valde att delta 

i studien fullföljde experimentet och alla frågor på alla enkäter var ifyllda.  

 

Reliabilitet och validitet 

Studiens reliabilitet säkrades genom användningen av standardiserad procedur som 

enligt Hayes (2011) är när grupperna genomför experimentet på exakt samma sätt. 

Standardiserade instruktioner användes också vilket enligt Hayes (2011) är när grupperna får 

exakt samma information under hela experimentet. Begreppsvaliditeten i 
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förtroendeinstrumentet som användes i experimentet för att mäta förtroende till gruppen och 

förtroende till person utanför gruppen säkrades genom att förtroende operationaliserades 

utifrån Mayer et al.(1995) och McKnight et al. (1998) modeller av förtroende. Cronbach’s 

alpha beräknade för att säkerställa reliabiliteten i del ett och del två i förtroendeinstrumentet 

och för förtroende för gruppen var Cronbach’s alpha 0,849 och i del två 0,82 för förtroende 

för gruppen och 0,862 för förtroende för person utanför gruppen. Innehållsvaliditeten säkrades 

genom att Cronbach’s alpha för del ett och del två var över 0,8 vilket betyder att alla 

påståendena mätte förtroende ur olika aspekter och inte något annat. Exempel på frågor från 

del ett var Jag känner en hög grad av förtroende för gruppen och Jag känner att jag kan lita 

på de andra i gruppen och från del två Jag kände att gruppen gjorde allt för att klara av 

uppgiften och Jag kände att personen som kom in i rummet var trovärdig.      

 

Etiska aspekter av undersökningen 

De etiska riktlinjerna vid studier med människor är enligt Hayes (2011) att informera 

deltagarna om syftet med studien och få deras medgivande till att delta, inte underhålla 

deltagarna från information, förklara experimentet efteråt så att deltagarna förstår vad de 

gjort, deltagandet i studien ska vara helt frivilligt, data ska vara konfidentiell och deltagare 

ska inte skadas psykiskt eller fysiskt av experimentet. Studien uppfyllde de etiska riktlinjerna 

genom att deltagarna fick skriftlig information om studiens syfte, att det var frivilligt att delta 

och att avbryta studien inte skulle få några konsekvenser och att genom att lämna 

mätinstrumentet i en konfidentiell låda så gav de sitt medgivande att delta i studien. 

Experimentet var inte av sådan struktur att skada fysiskt eller psykiskt var någon risk. Efter 

experimentets genomförande fick de deltagare som ville sitta kvar för att få chansen att ställa 

frågor om experimentet och gå igenom syftet med experimentets alla delmoment. 

 

Resultat 

 

        En minskning av förtroende till gruppen erhölls för gruppen med en person utanför 

gruppen i kavaj, från M=31,6 (s=5,337) förtroende till gruppen till M=24,6 (s=5,758) 

förtroende till gruppen. Beroende t-test visade en signifikant skillnad, t(9) =3,304, p=0,009. 

         En minskning av förtroende till gruppen erhölls för gruppen med en person utanför 

gruppen i träningskläder, från M=32,5 (s=2,068) förtroende till gruppen till M=28,4 (s=5,967) 

förtroende till gruppen. Beroende t-test visade en signifikant skillnad, t(9) =2,549, p=0,031. 
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         Oberoende t-test visade ingen signifikant skillnad i förtroende för person utanför 

gruppen t(18) =0,526, p=0,605 mellan person utanför gruppen i kavaj (M=17,7; s=5,658) och 

person utanför gruppen i träningskläder (M=16,3; s=6,237). 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om utomstående persons kläder påverkar 

förtroendet vid grupparbete. Den första frågeställningen som avsågs att besvara var om 

klädseln på en person utanför gruppen påverkar förtroendet för den egna gruppen vid en 

mattematisk gruppuppgift. Studiens andra frågeställning var om klädseln på en person utanför 

gruppen påverkar förtroendet för personen utanför gruppen vid en mattematisk gruppuppgift. 

För att kunna besvara frågeställningarna genomfördes ett experiment för att undersöka 

fenomenet.  

Studiens resultat visar att förtroendet för den egna gruppen minskade oavsett klädsel 

hos personen utanför gruppen. Studiens resultat visade att det inte fanns någon skillnad i 

förtroende till personen utanför gruppen med träningskläder och personen utanför gruppen i 

kavaj. 

 Enligt Hayes (2011) bör randomisering av deltagare ske till de olika grupperna så att 

grupperna blir så likvärdiga som möjligt. Genom att singla ett mynt randomiserades gruppen 

av deltagare till B1 eller B2. Det problematiska i studien var att grupper av deltagare och inte 

individer randomiserades till de två betingelserna vilket kan ha påverkat gruppernas 

likvärdighet.  

   Enligt Morselli och Passini (2011) är en auktoritär person en person som påverkar en 

annan person. Kläderna som användes var träningskläder och kavaj som skulle kunna tolkas 

som att personen har mer eller mindre auktoritet. Genom att assistenten som spelade personen 

utanför gruppen enbart berättade det rätta svaret på den mattematiska uppgiften och inte 

påverkade gruppen genom att tala om hur de skulle arbeta med uppgiften så säkerställdes det 

att personen utanför gruppen inte blev en auktoritet. Att den utomstående personen inte 

uppträdde auktoritärt säkerställde att det var förtroende och inte auktoritet som var fenomenet 

som undersöktes.    

Platow et al. (2012) lät deltagare välja ett av två kuvert. Deltagaren fick veta att det ena 

kuvertet kom från en medlem ur den egna gruppen medan det andra kuvertet kom från en 

medlem från en annan grupp. I den ena betingelsen fick deltagarna informationen att den som 

lagt i pengarna i kuvertet visste om att deltagaren var från samma grupp och i den andra 
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betingelsen att personen inte visste om det. Genom att låta deltagarna i studien presentera sig 

för varandra avseende utbildning och tidigare/nuvarande arbete och arbeta tillsammans med 

en mattematisk gruppuppgift så fick deltagarna en chans att känna en grupptillhörighet till de 

andra deltagarna i gruppen. En svaghet med studien har varit att det inte har undersökts om 

deltagare verkligen har känt en grupptillhörighet med de andra deltagarna.     

Ingen signifikant skillnad i förtroende för person utanför gruppen mellan B1 och B2 

hittades vilket kan bero på ett typ II fel. Typ II fel innebär att en falsk nollhypotes felaktigt 

behålls. Orsaker till ett typ II fel kan vara att deltagarantalet var för lågt eller att den 

oberoende variabeln inte varierade tillräckligt (Borg & Westerlund, 2012). Det kan vara så att 

antalet deltagare i studien varit för lågt då tidigare studie använt sig av 391 deltagare (Yu et 

al, 2014) och att fler deltagare hade gett ett annat resultat. Det kan också vara så att kläderna i 

B1 och B2 inte skiljde sig tillräckligt åt för att uppnå någon skillnad mellan grupperna.  

Elashi och Mills (2014) undersökte förtroende för person med annan grupptillhörighet 

på barn mellan tre och sju år. Barnen placerades i nya grupper genom att få blåa eller röda 

förkläden. Assistenter fick agera som medlemmar för blå eller röd grupp. Assistenterna fick 

sedan svara på frågor om olika objekt och kunde svara rätt eller fel på frågorna. Deltagarna 

fick sedan välja vilken av medlemmarna som de hade förtroende för (Elashi & Mills, 2014).  

Elashi och Mills (2014) studie skiljer sig från studien där studenter tillfrågades gruppvis om 

de ville delta i en studie och om studenterna ville delta så utgjorde de gruppen i B1 eller B2. 

Studien lät häller inte deltagarna välja om de kände förtroende för gruppen eller den 

utomstående personen utan undersökte förtroende för gruppen och förtroende för utomstående 

person.  

Studiens resultat visar att förtroendet för gruppen minskade signifikant i både B1 och 

B2. Då ingen skillnad i studiens resultat kunde ses i förtroende till personen utanför gruppen 

mellan B1 och B2 så anses inte klädseln i sig ha stått för den signifikanta minskningen av 

förtroende till gruppen i B1 och B2 utan den matematiska uppgiften som ingick i 

experimentet men som också har varit en ovidkommande variabel som inte förutsågs i början 

av studien. Den matematiska uppgiften kan ha påverkat experimentet utifrån 

problemlösningsprocessen.  

Problemlösningsprocessen (Holt et al., 2012) kan förklara varför förtroendet till 

gruppen sjönk i både B1 och B2. I studien visste inte deltagarna på förhand vilken typ av 

uppgift de skulle få arbeta med men ändå hade de ett högt förtroende till gruppen vilket kan 

förklaras med att de hade en övertro till gruppens problemlösningsförmåga. Övertro är enligt 

Holt et al.(2012) tendensen att överestimera ens egen förmåga gällande kunskap, 
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uppfattningar och fatta beslut. Övertron till gruppens problemlösningsförmåga gjorde att 

förtroendet för gruppen blev högt för att sedan sjunka när förväntningarna på gruppen blivit 

mer realistiska. Att förtroendet för gruppen sjönk tyder på att förtroendet inte är konstant över 

tid utan måste förtjänas.    

Studien skiljer sig från andra studier som undersökt andra variablers påverkan på 

förtroendet för främmande människor (Platow et al, 2012; Yu et al, 2014; Niu et al, 2009). 

Platow et al.(2012) fann att deltagare valde kuvertet från den egna gruppen i signifikant högre 

utsträckning än kuvertet från den andra gruppen. Skillnaden mellan studiens resultat och 

Platow et al.(2012) resultat kan bero på att studien undersökte förtroendet till utomstående 

person medan Platow et al.(2012) undersökte förtroendet mellan egen gruppmedlem och 

gruppmedlem i annan grupp.  

Studiens resultat visade att det inte fanns någon skillnad i förtroende till personen 

utanför gruppen med träningskläder och personen utanför gruppen i kavaj. Studiens resultat 

ligger inte i linje med Yu et al.(2014) resultat som undersökte ansiktens påverkan på 

förtroende. Deltagare som fick titta på en bild med en person med ett förtroendeingivande 

ansikte visade ett högre förtroende av den personen än mot personer med ett ansikte som inte 

var förtroendeingivande (Yu et al, 2014). Resultatet från Yu et al.(2014) studie visar att 

ansikten påverkar förtroendet som visas mot personen men förtroendet som visas till personer 

i kavaj eller träningskläder påverkas inte enligt studiens resultat. 

 Skillnaden kan bero på att Yu et al.(2014) genom en pilotstudie undersökt vilka 

ansikten som var förtroendeingivande och vilka ansikten som inte var förtroendeingivande 

vilket studien inte gjorde för kläderna. Det kan vara så att kläderna inte skiljde sig tillräckligt 

åt då kläderna var av samma färg men då det var kläders påverkan på förtroende till 

utomstående person som undersöktes så valdes kläder med samma färger för att inte färgerna i 

sig skulle påverka förtroendet. Skillnaden mellan resultaten i Yu et al.(2014) och studien kan 

även bero på att personen utanför gruppen kom in rummet och pratade och inte enbart visades 

på en bild. 

Niu et al.(2009) fann att hudfärg, inkomst, kön, utbildning och dialekt påverkade 

förtroendet för en annan person. Vita fick ett högre förtroende än färgade och kvinnor var mer 

förtroendeingivande än män (Niu et al, 2009). Skillnaden i resultat kan bero på att Niu et al. 

(2009) undersökte förtroende till grupper och inte förtroende till enskilda individer. 

Skillnaden kan också bero på att det var enskilda deltagare som fick skatta förtroende till en 

grupp (Niu et al, 2009) och inte en grupp som skattar förtroendet för enskild person med olika 

kläder på sig. 
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Studien visar att förtroendet för gruppen påverkades negativt av den mattematiska 

uppgiften och inte av klädseln hos personen utanför gruppen. Klädseln hos personen utanför 

gruppen påverkade inte heller förtroendet för personen utanför gruppen. Studiens resultat 

visar att det krävs mer än kläder för att påverka någons förtroende och att förtroende är något 

som ska förtjänas för att få vilket innebär att det inte håller sig konstant över tid utan kan gå 

både upp och ner. Vidare studier som anses intressanta att genomföra är om det finns 

könsskillnader i förtroendet till gruppen och om det skiljer sig mellan grupper av män och 

grupper av kvinnor.  
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