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Sammanfattning  

Leader-Member Exchange teorin visar på hur relationer ledare har till varje anställd kan 

kännetecknas av hög eller låg kvalitet. Hur yttre faktorer påverkar relationer är sällan studerat, 

därför belyser denna studie hur en projektorganisation kan studeras utifrån den givna teorin och 

vilka faktorer som har positiv eller negativ påverkan på relationer. Till skillnad från tidigare 

forskning är denna studie kvalitativ, där åtta semistrukturerade intervjuer är genomförda med 

två ledare och sex stycken anställda i den valda projektorganisationen. Under genomförandet av 

studien var det särskilt fokus på teorins respektive delar, vilka är ledare, anställda, den dyadiska 

relationen, ”in-grupp” och  ”utgrupp” men även kontexten i den utvalda projektorganisation. 

Genom intervjuerna gick det att se hur LMX ter sig i den studerade kontexten, där även den 

studerade miljön visade sig påverka både ledarna och de anställdas i arbetet. Det framkommer 

att kontexten kan påverka de anställdas känslor inför arbetet, hur ledare och anställda ser på sin 

egen roll i organisationen. Det framkommer även att de flesta anställda anser sig tillhöra en ”in-

grupp” men att det finns medarbetare som kan definieras som en ”ut-grupp”. Både ledare och 

anställda framhäver även vilka faktorer som har betydelse för att skapa positiva eller negativa 

relationer, där framkommer det att organisationens strukturer behöver förbättras men även hur 

egenskaper hos både ledare och anställda kan bidra till hur relationer påverkas. 

 

Nyckelord: Leader-Member Exchange, Ledarskap, projektorganisation  
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Inledning 

Historiskt sett kan ledarskap enkelt uttryckas ha varit mer auktoritärt. Det kan förklaras med att 

organisationer tidigare varit kraftigt centraliserade med tydliga hierarkiska strukturer och roller. 

I dagens samhälle har organisationerna förändrats och blivit mer platta i strukturen med större 

ansvarsområden och större frihetsgrader. Ledarskapets fokus har skiftat till att vara mer 

individualiserat och motiverande, därför har det blivit allt viktigare att skapa goda relationer 

mellan människor inom organisationer (Baek-Kyoo, 2012). 

I ledarskapsfrågor är det inte alls ovanligt att diskutera förbättrade tekniker, värderingar, 

förändringsbenägenhet eller en ledares påverkan på medarbetarnas arbetstillfredställelse eller 

effektivitet. Tillbaka i historien går det att utröna att ledarskap lägger stor vikt på ledarens 

agerande och betydelsen av att utveckla rätt ledarskapsstil till rätt situation. Transaktionellt 

ledarskap tillhör en traditionell ledarskapstradition, med klara direktiv och roller. En utveckling 

av den ledarskaptraditionen har inneburit ett mer mjukt förhållningsätt där ledaren ska få sina 

medarbetare att anstränga sig lite extra, vilket kallas ett transformativt ledarskapet (dessa två 

begrepp presenteras närmare i avsnittet Tidigare forskning). Vad klassiska ledarskapsteorier, 

inklusive dessa två, historiskt sett fokuserar på är hur ledarens egenskaper och beteenden är 

avgörande för framgång. Det har inneburit att betydelsen av yttre faktorer som kulturella 

förhållanden, sociala interaktioner mellan ledare och följare lagts åt sidan för att forskning istället 

ska förklara gemensamma idéer för ledarskap (Svenningsson, 2011). 

Leader-Member Exchange (förkortas LMX genom texten) är en teori som undersöker hur 

relationen mellan ledare och olika medlemmar fungerar i en organisation. Mer specifikt utgör 

förhållandet en dyadisk relation som påverkas av olika beteenden, roller och mognad (Van 

Breukelen, Schyns och Le Blanc, 2006). Enligt Danserau, Graen & Haga (1975) har studier om 

LMX visat att goda relationer leder till bättre arbetsprestationer, tillfredställelse och mer 

hängivelse till organisationen. 

Teorin fokuserar på vertikala kopplingar (den dyadiska relationen) som ledare har bildat med var 

och en av sina följare. Enligt Van Breukelen et al., (2006) har tidigare forskning i huvudsak 

fokuserat på två typer av relationer som förklarar hur ledare fungerar med sina följare. Den första 

typen, som också kallas ”in-grupp”, syftar på att ledare behöver ett visst stöd för att sköta sina 

verksamheter och då utvecklar speciella relationer som är karaktäriserade av tillförlit, respekt, 

lojalitet och välutvecklad kommunikation. Sådana relationer utvecklar ledarna bara till ett visst 

antal följare och innehåller utbyte på flera nivåer som till exempel större ansvar, beröm och hjälp 

att skapa karriärer. Den andra typen av relationer som ledare och följare kan utveckla brukar 

benämnas som en ”ut-grupp”. Där består förhållandet av ytlig kontakt, misstro och följare som 

inte har något intresse att arbeta utöver det som är föreskrivet i arbetsbeskrivningen.  

Danserau et. al, (1975) har genom sina studier haft betydelse för den fortsatta forskningen kring 

LMX. De utvecklade teorin i kontrast mot att ledare utvecklar en bestämd stil mot alla sina följare. 

Istället belyser teorin att ledare formar en stil där deras beteende skiljer sig gentemot olika 

personer inom en arbetsgrupp. De antydde även att skilda stilar kan visa sig vara diskriminerande 

och orättvist mot vissa följare. 

Onyemah (2007) menar att LMX kan ses om ett verktyg för att skapa ett effektivt ledarskap och 

kan användas för att ge insikter i hur en ledare kan påverka medarbetarnas beteenden, attityder 

och motivation positivt. Hans bidrag visar även att positiva förhållanden kännetecknas av 

emotionellt stöd och att personliga egenskaper är viktiga för att kunna leda andra. 

Svenningsson (2011) påpekar att eftersom traditionell forskning om ledarskap har lämnat sociala 

konstruktioner åt sidan och istället studerat ledarskap som ett objektivt fenomen med hjälp av 

traditionella vetenskapliga metoder har tolkningar och förståelse för ledarskapsprocesser som 

involverar både ledare och medarbetare marginaliserats. Leader-Member Exchange innefattar 
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traditionella ledarskapsteorier som transformativt och transaktionellt ledarskap, men dyaden 

mellan ledare och medarbetare möjliggör en förståelse för hur relationer och ledarskapet kan 

utvecklas beroende på yttre faktorer som i denna studie tar sig uttryck i en specifik 

projektorganisation. Detta eftersom projekt karaktäriseras av specifika förutsättningar vad gäller 

tid, budget, typ av uppgifter och varierande sammansättning av personer i genomförandet 

(Bakker, Boros, Kenis & Oerlmans, 2013). Med utgångspunkt i pedagogiken som vetenskaplig 

disciplin är Leader-Member exchange-teorin intressant för att tolka den ledarskapande processen 

mellan ledare och följare inom den studerade organisationen. 

Eftersom betydelsen av yttre faktorer och sociala interaktioner mellan ledare och följare har 

marginaliserats i forskning, är det intressant att se om kontexten ”i projektorganisation” har 

betydelse för ledarskapet. Frågan om hur ledarskapandet ser ut i en given organisation är 

intressant att studera utifrån LMX-teorin, baserat på att både ledare och anställda behöver 

varandra för att utöva arbetet. Att skapa en medvetenhet hos organisationen kan hjälpa 

organisationen att utveckla sin verksamhet och skapa bättre förutsättningar för både ledare och 

anställda att utvecklas. 

Enligt Bratton och Gold (2007) har interaktionen mellan människor, deras känslor och 

handlingar blivit en ny domän i anställningsförhållandet som måste hanteras. Det är av vikt att 

se arbetsplatsen som en ”känslomässig arena” och förstå vilka komplexa motiv som ligger bakom 

de anställdas attityder och beteenden. Van Breukelen et al., (2006) nämner att det finns kritik 

mot att tidigare studier om LMX inte berör denna komplexitet, men eftersom Graen och Uhl-bien 

(1995) drar paralleller mellan hög LMX och transformativt ledarskap finns det en intressant 

infallsvinkel i rättvisa och emotionell intelligens som båda går att koppla till det transformativa 

ledarskapet. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att utifrån teorin om Leader-Member exchange (LMX) undersöka 

vilka faktorer som kan ha betydelse för relationen mellan chefer och medarbetare, i en vald 

projektorganisation. Följande frågeställningar har varit ledande för arbetet: 

 

- Hur kan den studerade relationen mellan chefer och medarbetare beskrivas utifrån 

LMX-teorin? 

- Vilka faktorer kan ha betydelse för att skapa positiva eller negativa relationer på 

arbetsplatsen? 

Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en kort bakgrund över vad som karaktäriserar projektorienterade 

organisationer. Även den studerade organisationen presenteras där läsaren får inblick i hur 

organisationsschemat ser ut, hur många anställda det finns och inom vilken bransch 

organisationen är verksam.  

Att arbeta i projekt 

I dagens samhälle har allt fler företag börjat arbeta i projektorienterade organisationer. Söderlund 

(2005) beskriver att ökningen kan bero på att företag kan bedriva sin verksamhet i dessa former 

för att öka effektiviteten och lönsamheten. Bakker et al., (2013) menar att denna 
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organisationsform möjliggör för företag att testa innovativa idéer och vara flexibel på en 

föränderlig marknad.  

Projekt karaktäriseras av att de genomförs under en viss period med en särskild uppgift, budget 

och med en eller flera personer. För enskilda projekt har medlemmarna specifika roller och 

kompetenser där de inte förväntas skapa bra relationer eftersom de skiljs åt när projektet tagit 

slut (Bakker et al., 2013). I projektorienterade företag är det annorlunda eftersom när enskilda 

projekt har blivit avslutade förväntas medarbetarna göra sig redo för nästa (Söderlund, 2005).  

Eftersom projekt har blivit allt vanligare innebär det en högre komplexitet när flera personer är 

inblandade. En projektledare har ansvar utåt, för medarbetare och för att projekten färdigställs. 

Söderlund (2005) menar att detta inte alltid innebär att projekt är komplexa, utan när det finns 

en klar tidsram kan medarbetare fokusera på sina aktiviteter för att slutföra projektet. Att leverera 

mot ett mål kan ha positiva effekter på medarbetare som uppskattar tydliga mål.  

Auktoritärt ledarskap (nära relaterat till transaktionellt ledarskap) och demokratiskt ledarskap 

(nära relaterat till transformativt ledarskap) är olika stilar som är vanliga inom projektledning. 

En auktoritär ledare arbetar främst med kontroll över sina medarbetare, där tydliga order och 

övervakning på sikt kan innebära att medarbetarna inte vågar ta egna initiativ eller att testa sina 

idéer. Den demokratiske ledaren samarbetar med sina medarbetare genom att lyssna på deras 

idéer och är solidarisk i sitt uppförande (Macheridis, 2009). Transaktionellt och transformativt 

ledarskap är en väsentlig del i Leader-Member exchange som denna studie studeras utifrån. Vad 

begreppen innebär presenteras i nästa avsnitt Tidigare forskning.   

Den valda projektorganisationen 

Den studerade organisationen är ett rikstäckande företag och bildar tillsammans med övriga 

enskilda bolag en koncern. Organisationen har en affärsidé med inriktning på byggnadsmiljö där 

deras särskilda kompetens är rivning, sanering och avfuktning. Totalt sett har organisationen 

cirka 650 stycken anställda över hela Sverige (Hämtat från organisationens hemsida, 20160427). 

Företaget har en uttalad vision om att ständigt arbeta med gemensamma värderingar. Trivsamt 

arbetsklimat, nöjda kunder och bra resultat är ledord för att skapa en positiv utveckling för både 

medarbetare och kunder (Hämtat från organisationens hemsida, 20160427). 

I den specifika organisationen sitter en VD längst upp i hierarkin, under den personen finns det  

en controller, IT-ansvarig, ekonomi och administration men även tre avdelningschefer för 

respektive avdelning rivning och sanering, fukttekniker och asbest. Avdelningscheferna har 

huvudansvar för både arbetsledare och anställda. (se figur 1) 

Organisationen arbetar med projekt och har samarbete med försäkringsbolag. De blir kontaktade 

av försäkringsbolagen där de antingen blir tilldelade uppdragen eller får göra en besiktning där 

de lämnar en rapport med åtgärdsförslag och blir en del av upphandlingen mot andra företag. 

Uppdragen kan variera i omfattning och tidsgenomförande, där arbetsledare i avdelningarna har 

handlingsutrymme att godkänna offerter upp till femtiotusen kronor. Offerter med högre pris 

måste godkännas av organisationens controller.  
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Uppdragen organisationen får av försäkringsbolagen direkt utan att lämna offert är oftast akuta 

ärenden där de inte får mer information att än uppdragen är deras. De kan även lämna offerter 

till större rivningar och således upphandla större projekt. (Personlig kommunikation, 20160517) 

Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer tidigare forskning kring LMX att presenteras, vidare kommer en 

förklaring till vad transaktionellt och transformativt ledarskap är och hur det är kopplat till 

LMX. Avslutningsvis presenteras forskning som berör rättvisa och emotionell intelligens.  

Leader-Member Exchange 

I huvudsak undersöker teorin om LMX vilken kvalitet förhållandet mellan formella ledare och 

följare har och vilka konsekvenser som uppkommer utifrån olika beteenden. Den viktigaste 

förståelsen av teorin är att hög/låg relationskvalitet och personliga egenskaper har betydelse för 

relationernas utfall (Van Breukelen et al., 2006). Förutom ledarnas och följarnas egenskaper har 

kommunikationskvalitet och kommunikationsmönster visat sig vara viktiga för utvecklingen av 

högkvalitativa relationer (Van Breukelen et al., 2006; Gajendran & Joshi, 2012). Relationer av 

hög kvalitet har visat sig medföra önskvärda resultat som trivsel, mer motivation, större 

engagemang, högre arbetskapacitet och mer innovation hos underordnade (Danserau, Graen & 

Haga, 1975; Van Breukelen et al., 2006; Chen, Lam, & Zhong, 2007; Ilies, Nahrgang, & Morgeson, 

2007; Dulebohn, Bommer, Liden, Brouer & Ferris, 2012). Van Breukelen et al., (2006) tror även 

att goda relationer innebär mindre stress och högre välbefinnande för ledare.   

LMX-teorin föreslår att både ledare och följare bidrar till utbytet i relationer, speciellt i de 

högkvalitativa. Bland högkvalitativa relationer menas det att om en följare bidrar med gott arbete 

visar en ledare uppskattning och intresse genom att lyssna på idéer och bry sig om följarnas 

känslor och behov, vilket även kan beskrivas som en ”in-grupp”. En ”in-grupp” har lite mer att 

satsa mot att de får mer attraktiva arbetsuppgifter medan personer i en ”ut-grupp” endast 

förväntas göra det som deras arbetsavtal anger. Men även ”in-grupper” har förväntningar på sina 

ledare och förhållanden kan förändras över tid, till exempel om någon part känner sig sviken. Som 

Figur 1. Organisationsschemat för projektorganisationen 
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alltid vill grupper i organisationer nå förväntade resultat men om ledarens beteende anses 

orättvist kan ledarens roll ifrågasättas och sättas på spel (Van Breukelen et al, 2006; Dulebohn et 

al., 2012).  

Graen & Uhl Bien (1995) betonade i sin studie att en ledare bör utveckla högkvalitativa relationer 

med alla sina följare snarare än bara ett fåtal, genom att undvika en differentierad arbetsgrupp 

och istället ge alla sina följare känslor av att tillhöra en ”in-grupp” och på så sätt undvika orättvisor 

och negativa konsekvenser att tillhöra en ”ut-grupp”. De beskrev även hur dessa vertikala dyader 

som finns mellan varje ledare och följare är unik. De beskriver hur relationer utvecklas utifrån tre 

faser, som kan förklara varför vissa förhållanden förändras eller är bättre än andra. Första fasen 

benämns som en främlings-fas, där ledarna låter nya följare få visa upp sina kvalitéer och 

ambitioner. Denna fas karaktäriseras av ytlig kommunikation där följarna enbart arbetar efter 

vad som beskrivs i arbetsvillkoren. Bekant-fasen är när ledarna och följarna börjar känna lite på 

varandra och följarna får möjligheter att testa spännande arbetsuppgifter och erhåller mer ansvar. 

Denna fas är avgörande för att se om följarna klarar av olika prövningar och om de gör det har de 

möjligheter att nå den sista fasen. Mognads-fasen är när både ledarna och följarna utvecklat ett 

förhållande där de litar på varandra och hjälper varandra på arbetsplatsen. I den här fasen har 

följarna de fördelar som kommer med att vara med i en ”in-grupp”. Graen & Uhl Bien (1995) 

menar att förhållanden utvecklas om följare klarar av olika prövningar med arbetet, men att vissa 

förhållanden aldrig utvecklas och därför stannar kvar i den första fasen. Svårigheter för personer 

som aldrig kommer ur den första fasen är att deras prestationer kan bli negativt bedömda oavsett 

om deras prestationer varit bra eller dåliga, till skillnad från personer som etablerat sig i ”in-

gruppen” och får positiva fördelar även om deras prestationer inte varit lika goda. 

Enligt Van Breukelen et al, (2006) kan förhållandet mellan en ledare och följare påverkas av hur 

väl de passar ihop, om de har samma värderingar eller om en följare accepterar ledarens 

auktoritet och jobbar för att utföra en uppgift så bra som möjligt. Även första intrycket lyfts fram 

som en viktig del i hur förhållanden utvecklas. De menar även att ledare som anställer någon som 

de har arbetat tillsammans med tidigare kan utveckla förhållanden av hög kvalité snabbt.  

Även om Danserau et al., (1975) tidigt fann önskvärda effekter av högkvalitativa relationer mellan 

ledare och följare menar Van Breukelen et al., (2006) att det finns viss kritik mot forskning inom 

området. Enligt Van Breukelen et al., (2006) är forskare kritiska mot att teorin utelämnar viktiga 

aspekter som till exempel hur utvecklingsprocessen ser ut för olika typer av relationer och 

utelämnar viktiga delar som beteenden och yttre faktorer och hur de påverkar processen. Till 

exempel har tidigare studier främst haft sitt fokus på individnivån och på enskilda dyader. Van 

Breukelen et al., (2006) nämner dock att senare forskning börjat intressera sig mer på hur 

enskilda förhållanden påverkar en hel grupp. 

LMX som transformativt eller transaktionellt ledarskap 

Enligt Graen & Uhn Biel (1995) kan LMX beskrivas som både ett transaktionellt och 

transformativt ledarskap. För att utifrån deras tre faser förklara hur relationer utvecklas menar 

de att när relationerna börjar formas är ledarskapet av transaktionell karaktär, vilket även är det 

ledarskap som är förekommenade för de personer i ”ut-grupper”. När relationerna sedermera blir 

till högkvalitativa har ledaren utvecklat ett transformativt förhållningssätt till sina följare och de 

som ingår i en ”in-grupp”.  

Bass (1998) förklarar att transformativa ledare motiverar sina medarbetare genom tillit och 

agerar för att lyfta deras självkänsla. För en ledare med denna typ av ledarskap handlar det om 

att utveckla sina följare och hjälpa dem att nå sin fulla potential och arbeta utöver sitt eget 

självintresse. Han beskriver det transformativa ledarskapet genom fyra dimensioner, 

karismatiskt inflytande, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och individualiserad 

anpassning.  

Med karismatiskt inflytande har medarbetarna respekt och förtroende för sin ledare. Denna 

komponent av transformativt ledarskap innebär att ledarna värdesätter moral och etik hos sig 
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själv och sina följare, vill verka som en förebild för att skapa förtroende och motivation hos sina 

följare. När ledarna har inspirerande motivation kan de ses använda sitt karismatiska inflytande 

för att motivera medarbetarna att utvecklas för att kunna fortsätta nå uppsatta mål. Dessa ledare 

är positiva och vill få medarbetarna engagerade i sina arbetsuppgifter. De inspirerar sina 

medarbetare att nå gemensamma visioner och premierar laganda. Att kommunicera sina 

förväntningar och uppmuntra sina medarbetare är centralt i denna dimension. 

Intellektuell stimulans innebär att ledare är innovativa och kreativa och uppmuntrar sina följare 

att lösa egna problem. Denna dimension uppmuntrar medarbetare att testa nya idéer för att 

hjälpa individer att själva utveckla sin egen problemlösning.  

En individuellt anpassad ledare ser till enskilda utvecklingsbehov och kunskapsnivåer för att 

vägleda medarbetare att nå positiva resultat. Att behandla varje enskild medarbetare unikt och 

låta medarbetare få personliga utmaningar för fortsatt utveckling. 

Bass (1998) nämner även pseudotransformativt ledarskap som en negativ form av det 

transformativa ledarskapet. Detta beskrivs vara när ledare försöker verka för sina följare men 

samtidigt fokuserar på sina egna intressen mer än andras, med skeva moraliska värderingar och 

maktorientering. Ledare av pseudotransformativ art utnyttjar dessa fyra dimensioner för att 

framstå värdig att vara en förebild.  

Transaktionellt ledarskap skiljer sig från det transformerande ledarskapet eftersom ledaren inte 

har samma fokus på att se de individuella behoven hos följarna eller deras personliga utveckling. 

I det stora hela kan ledarskapet beskrivas som auktoritärt och kontrollerande, främst för att se till 

att medarbetare följer vad som avses i arbetsvillkoren. Ledaren främsta fokus är att berömma 

goda prestationer och ge belöning för goda arbetsresultat. Eftersom ledningen är kontrollerande 

och griper in när det uppstår problem ges lite utrymme för följarna att använda sina egna idéer 

(Bass, 1998). 

Rättviseaspekten av LMX 

Som nämnts bör ledare enligt forskarna utveckla högkvalitativa relationer med alla sina följare, 

inte bara ett fåtal, genom att undvika orättvisor och inte koncentrera sig på skillnader i 

arbetsgruppen (Graen & Uhl Biel, 1995). Att utveckla högkvalitativa relationer med sina följare är 

viktigt även för forskare som berör differentiering och rättvisa. Här har resultat visat att 

differentierat ledarskap fungerar bra för individer men sämre för grupper (Ning Li & Liao, 2014) 

Forskning kring differentiering och rättvisa grundar sig i att tidigare forskning oftast bara berört 

fördelar med högkvalitativa förhållanden och vilka positiva effekter de har på enskilda 

förhållanden. Enligt Erdogan, Liden och Kraimer (2006) har dock fokus skiftat de senaste åren 

mot att titta på hur grupper påverkas av enskilda dyadiska förhållanden.  

Hooper och Martin (2008) har undersökt hur upplevda skillnader i LMX påverkar följares 

reaktioner och känslor. Resultaten från deras studie indikerar att upplevda skillnader i LMX kan 

förklaras av mer än den personliga relationen till sin ledare. Uppfattningar om skillnader i 

ledarnas förhållande med olika anställda visar att det inom grupper finns mer konflikter och lägre 

nivåer av tillfredställelse och välbefinnande. Skillnader i likabehandlingar och särbehandlingar 

förknippades med dålig kommunikation och lägre nivåer av förtroende och respekt bland 

medarbetare för sina ledare. Uppfattningar bland anställda om att ledarna hade olika 

förhållanden till sina anställda visade att de kände sämre sammanhållning inom gruppen. Att som 

ledare förespråka ett rättvist arbetsklimat har en kontraproduktiv verkan om de anställda tycker 

att ledaren gör skillnad på medlemmar (Cobb & Lau, 2015), där upplevda svek påverkar 

organisationsengagemanget och LMX negativt (Griffith, Connelly & Thiel 2011). Enligt 

Henderson, Liden, Glibkowski och Chaudry (2009) kan det bero på att medlemmar i en 

arbetsgrupp ofta jämför sina relationer, sin status och sin position med andra gruppmedlemmar. 

Sådana jämförelser kan leda till bedömningar att man är sämre än sina medarbetare och ger 

uppfattningar om en orättvis ledning. 
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En viktig faktor för att belysa den sociala interaktionen inom en organisation är hur medlemmar 

upplever rättvisa från deras ledare. Erdogan et al., (2006) undersökte i sin studie vilket inflytande 

organisationens kultur hade på upplevd rättvisa av LMX. Deras studie bidrar till forskning om 

rättvisa i förhållande till LMX och hur kultur influerar vilken rättvisa som är relevant för LMX. 

Deras resultat visar att uppmärksamhet och rättvisa varierar med hänseende till vad respekt 

betyder inom olika organisationskulturer. De tror att faktorer som påverkar LMX beror på inom 

vilka unika situationer relationen utvecklas. Duhlebohn et al., (2012) påpekar att forskning om 

kultur och sambandet med LMX sällan är studerat på grund av avsaknaden av fokus på mer än 

enskilda relationer. I deras studie fann de inga tecken på att arbetsförhållanden, utbildning, 

vårdförmåner eller särskild arbetsplats har betydelse för utfallet av LMX. Däremot jämförde de 

skillnaden mellan västerländsk kultur där organisationer har mer individualiserad och mindre 

hierarkisk kultur med den österländska kulturen där organisationer är mer kollektiva med tydliga 

maktskillnad och hierarki. Deras studie visar att relationernas betydelse är mer relevant i 

västerländsk kultur eftersom anställda arbetar mer individuellt och har ett egenintresse i 

producerade resultat, likaså att maktpositionerna är mindre till sina ledare än i österländsk 

kultur.  

Vad som är gemensamt med studier kring rättvisa är att de betonar att ledare bör se alla följare 

inom arbetsplatsen och skapa ett rättvist arbetslandskap. Det finns en förståelse för att det är 

svårt att få högkvalitativa relationer med alla anställda med tanke på tid och organisatoriska 

resurser. De flesta studier lyfter fram att ledare bör få organisatoriskt stöd och utbildning för att 

kunna se en helhet. De lyfter även fram att ledare bör kunna hantera sina relationer så att även 

de som kan bli förbisedda får uppmärksamhet (Hooper & Martin, 2008; Henderson et al., 2009; 

Griffith et al., 2011). Enligt Piccolo, Bardes, Mayer och Judge (2008) tar transformativa ledare 

mer hänsyn till organisatorisk rättvisa och ser det som viktigt för sina följare.  

Emotionell intelligens och LMX 

Enligt Jordan och Troth (2011) har emotionell intelligens visat sig korrelera positivt med högre 

nivåer av arbetstillfredsställelse och högre LMX kvalitet. Studien visade att personer som hade en 

förmåga att hantera andra personers känslor kunde upprätthålla bättre relationer. Deras studie 

fann även att högre emotionell intelligens kunde motverka intentioner att lämna en organisation. 

De underströk även att fokus på relationer är tidskrävande men av stor betydelse för LMX.  

Goleman (2006) delar in emotionell intelligens i fem olika dimensioner. Den första är förmågan 

att identifiera de känslotillstånd man har för att förstå sambandet mellan känslor, tanke och 

handling. Den andra är förmågan att hantera sina känslotillstånd, att kontrollera känslor eller 

omvända oönskade känslotillstånd till mer lämpliga. Tredje är förmågan att använda sina 

känslotillstånd för en strävan att vara framgångsrik. Fjärde är att ha förmågan att läsa, vara lyhörd 

och påverka andra människors känslor. Den sista är förmågan att upprätthålla tillfredsställande 

relationer.  

Enligt Sadri (2012) har ledare med hög emotionell kompetens förmågan att identifiera, förutse 

och reglera sina egna och medarbetarnas känslor. Detta är en viktig del av ett effektivt ledarskap, 

då dessa förmågor enligt Ali, Garner och Magadley (2012) kan påverka medarbetarnas attityder 

på arbetsplatsen. Weinberger (2009) menar att dessa förmågor går att jämföra med ett 

transformativt ledarskap eftersom ledare snabbt kan anpassa sitt ledarskap till olika situationer 

de ställs inför. Även Cavazotte, Moreno och Hickman (2011) menar att emotionell intelligens och 

personlighet har direkta kopplingar till transformativt ledarskap och indirekt på effektivt 

ledarskap. 

Enligt Chang, Sy och Choi (2011) har ledare med hög emotionell kompetens visat sig kunna 

påverka arbetsgruppen positivt vad gäller samarbete, sammanhållning och förtroende för 

varandra, vilket i sin tur främjat arbetsgruppens motivation, kreativitet och hängivenhet.  

Däremot nämner Antonakis, Ashkanasy och Dasborough (2009) att forskningen kring emotionell 

intelligens är kontroversiell och att det finns svårigheter i att genomföra korrekta mätningar av 
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sambandet mellan emotionell intelligens och effektivt ledarskap. Likaså beskrivs svårigheter med 

att genomföra dessa studier på ett etiskt korrekt sätt. Även om det finns svårigheter att mäta 

emotionell intelligens menar Vidyarthi, Anand och Liden (2014) att deras studie visar att 

emotionellt kompetenta ledare har en positiv verkan på både sin egen och följarnas 

arbetsprestationer. De menar att ledarnas känslor kan skapa positiva beteenden som gynnar 

organisationer. 

Fisk och Friesen (2012) utgick i sin studie från att känslorna har betydelse och att det är 

underförstådda faktorer inom alla typer av relationer med olika människor. Även deras studie 

visade att hanteringen av känslor hade påverkan på kvalitén på LMX. I deras studie försökte de 

även tolka hur ledarnas beteende påverkade de anställdas beteenden, attityder och vilka utfall det 

hade på deras arbete. Deras förväntningar var att ledarnas känslor hade olika utfall och att mycket 

var beroende på om de anställda befann sig i en ”in-” eller ”ut-grupp”. Utifrån den hypotesen 

studerade de om ledarnas känslor och beteenden förstorade eller förminskade skillnaderna 

mellan grupperna. Resultatet visade att ledare som arbetade djupverkande för att öka 

arbetstillfredsställelsen hade störst påverkan på dem med hög LMX kvalité. Kunde en ledare även 

påvisa äkta känslor verkade de förmildra negativa uppfattningar av anställda i en ”ut-grupp”. 

Deras resultat visade även att ledare bör arbeta hårt för att upprätthålla respekt och rättvisa hos 

de anställda. Märkte de anställda att ledaren utnyttjade falska känslor kunde det även påverka 

deras förtroende hos medlemmar i ”in-grupper”. 

Sy, Tram och O’hara (2006) fann i sin studie att emotionell intelligens har stor betydelse även för 

anställda och deras arbetstillfredsställelse. Detta eftersom de skickligt kan identifiera och reglera 

olika känslor. Deras förmågor att förstå sina egna känslor innebär en medvetenhet om vad som 

påverkar deras positiva och negativa känslor, vilket innebär som exempel att de kan hantera stress 

och förstå de bakomliggande orsakerna. Deras studie visade även att personer med högre EI hade 

högre arbetsprestationer och visste hur de kunde använda sina känslor för att bättre hantera sina 

arbeten. Det innebar även att de bättre kunde hantera sin relation med arbetsledaren så att deras 

prestationer skulle utvärderas mer positivt. 

Sy et al., (2006) fann även i sin studie att ledare med högre emotionell intelligens kunde göra en 

större skillnad till medarbetare som hade lägre. Detta för att anställda med hög emotionell 

intelligens var mer benägna att arbeta oberoende deras ledares krav. Chefer med hög emotionell 

intelligens kunde därför hjälpa anställda med lägre emotionell intelligens att bättre hantera sina 

känslor och därmed upprätthålla en mer positiv arbetsmiljö. 

Sammanfattande bild av forskningsområdet 

Inledningsvis finns det en konsensus inom forskningsområdet om att Leader-Member Exchange 

har positiva fördelar när relationer är högkvalitativa, likaså vilka negativa effekter som 

uppkommer när relationer är av lägre kvalité, det som uteslutande benämns som ”in-grupp” 

(högkvalitativa) och ”ut-grupp” (lågkvalitativa) i forskningsfältet (Danserau, Graen & Haga, 1975; 

Van Breukelen et al., 2006; Ilies, Nahrgang, & Morgeson, 2007; Chen, Lam, & Zhong, 2007; 

Dulebohn, et al., 2012).   

Van Breukelen et al., (2006) påpekade att tidigare studier mestadels intresserade sig för enskilda 

förhållanden till att på senare tid studera hur enskilda förhållanden kan påverka andra personer 

eller grupper. Vad gäller rättviseaspekten har tidigare studier visat på hur enskilda individer blir 

förfördelade när relationen är av låg kvalité, vilket är något som Hooper och Martin (2008) menar 

inte bara påverkar enskilda individer utan även andra medarbetare och hur det kan orsaka 

konflikter.  

Genom att senare studier har börjat intressera sig för hur andra relationer påverkas av enskilda 

relationer går det att utröna en obalans i den forskning som berör LMX. Kopplingen till det 

transformativa ledarskapet har inneburit att forskning inom området även börjat beröra hur 

emotionell intelligens kan vara av betydelse för hur ledare bättre kan förstå sina medarbetare och 

därför utveckla fler högkvalitativa relationer och organisatorisk rättvisa (Jordan och Troth, 2011). 
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Däremot har det varit en svårighet att hitta fler studier som berör effekterna av emotionell 

intelligens kopplat mot LMX. Antonakis, Ashkanasy och Dasborough (2009) nämner att det kan 

bero på att sådana studier är kontroversiella och att etiska svårigheter innebär att genomförandet 

av korrekta mätningar blir lidande.   

Hur yttre faktorer som omgivning, kultur, organisationsstruktur eller arbetsmetod påverkar 

relationer är sällan studerat. Erdogan et al., (2006) är en av få studier där forskarna har studerat 

vilket inflytande organisationens kultur har på upplevd rättvisa av LMX. Dulebohn et al., (2012) 

menar, trots att de inte fann någon korrelation mellan LMX och organisationernas kontext och 

kultur, att en förändring av studiernas utformning kan innebära större förståelse för yttre 

påverkan och LMX. De lyfter fram att det inom forskningsområdet finns en kritik mot huruvida 

studier om LMX verkligen fångar alla aspekter av relationer.  

Den vanligaste metoden bland studierna i forskningsgenomgången är enkätundersökningar där 

de flesta studier även är genomförda i den västerländska kulturen. Till skillnad från de flesta 

studierna i forskningsgenomgången använder denna studie istället intervjuer för att svara på 

forskningsfrågorna, detta för att få en djupare förståelse för hur teorin tar sig i uttryck den 

studerande kontexten, den valda projektorganisationen. Eftersom fler forskare börjat intressera 

sig för mer än den enskilda relationen till sin ledare har denna studie tagit medarbetarrelationer 

i beaktning för att förstå gruppens betydelse för ledarskapet i organisationen, hur kontexten har 

betydelse för både anställda och ledare i arbetet samt hur kontexten påverkar ledarskapet hos 

ledarna.  

Teoretisk utgångspunkt  

Den teoretiska ansatsen utgår ifrån teorin om Leader-Member Exchange, vilken fokuserar på hur 

relationer och grupper utvecklas mellan ledare och följare. Den främsta utgångspunkten för 

studien är den dyadiska relationen mellan ledare och följare, där varje enskild relation är unik 

och som påverkas av olika beteenden roller och mognad (Van Breukelen et al., 2006). De 

beskriver i att teorien bygger på två typer av relationer, i första typen utvecklar ledaren 

högkvalitativa förhållanden till sina följare vilket benämns som en ”in-grupp” och karaktäriseras 

av tillförlit, respekt, lojalitet och välutvecklad kommunikation. Den andra gruppen benämns som 

en ”ut-grupp”, där förhållandet består av ytlig kontakt, misstro och följare som enbart förväntas 

följa det som står föreskrivet i arbetsbeskrivningen. Utifrån Van Breukelen et al., (2006) 

tolkningar av den dyadiska relationen mellan ledare och följare förstås teorin på följande sätt (se 

Figur 2).  
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  Kontext: Projektorganisation 

Figur 2. Relationen mellan ledare och följare och kopplingen till ”in-” eller ”ut-grupp” enligt LMX-teorin 

(inspirerat av Van Breukelen et al., 2006) 

Van Breukelen et al., (2006) och Duhlebon et al., (2012) betonar att både ledare och följare bidrar 

till utbytet i relationen och speciellt i de med hög kvalité. Därför kan relationen mellan ledare och 

följare studeras utifrån hur ledare premierar vissa följare medan andra blir missgynade. Ur 

följares perspektiv är det intressant hur de upplever känslan av att ingå i en ”in-” eller ”ut-grupp” 

Relationer mellan ledare och följare utvecklas enligt Graen & Uhl Biel (1995) utifrån tre olika 

faser, främlingsfasen, bekantfasen och mognadsfasen. På en arbetsplats kan det antas att följarna 

har varit anställda olika länge och att det därför påverkar relationen. 

Nedan klargörs begreppsdefinitioner av de ingående element som speglas i Figur 2. 

Kontext : I denna studie används kontext för att beskriva vilken struktur och vilka arbetssätt 

den valda projektorganisationen har. Hur kontexten påverkar relationer och hur kontexten 

påverkar det arbete som utförs är i fokus. 

Ledare: Är den/de personer med formellt ansvar över arbetsuppgifter, personal, ekonomi och 

budget. De bestämmer var medarbetarna ska placeras och är ytterst ansvarig för det utförda 

arbetet.   

Anställda: Inom denna organisation är medarbetarna underordnade den formella ledaren 

(arbetsledaren). Medarbetarna blir tilldelade projekt med beskrivning på vad som ska 

genomföras och när arbetet ska vara avslutat. Efter avslutade arbeten väntar ett nytt. Olika 

projekt kan innebära samarbete med olika medarbetare.   

Dyadisk relation: Varje ledare och medarbetare utvecklar personlig relationer som kan 

förklara hur de fungerar ihop. Dessa vertikala kopplingar är en vital del av LMX, där kvalitetén 

på relationen är vad som avgör om en medarbetare kan tolkas tillhöra en ”in-grupp” eller ”ut-

grupp”.  

In-grupp: För anställda som klarar av att utveckla goda relationer med sin ledare innebär det 

fördelar. Det som karaktäriserar denna grupp är att relationen mellan ledare och anställda 

kännetecknas av god kommunikation, ledare känner sig trygga och har välbefinnande och 

anställda känner tillförlit och respekt. Anställda i denna grupp känner högre trivsel, har högre 

motivation, större engagemang och stannar oftast längre inom organisationen.  
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Ut-grupp: Att ingå i denna grupp innebär en ansträngd relation till sin ledare. 

Kommunikationen är av låg kvalitet, endera ledare eller anställda har misstro gentemot den 

andre och att de anställda enbart förväntas arbeta efter vad arbetsbeskrivningen uppger. 

Gemensamt för både ”In-” och ”Ut-grupp” är att rättvisa påverkar oavsett vilken kategori de 

anställda tillhör. Upplever medarbetarna inte ett rättvist klimat kan både enskilda relationer 

till ledaren påverkas eller gruppens sammanhålning.  

Metod  

Under detta avsnitt presenteras studiens tillvägagångsätt. Här beskrivs hur studien har 

förhållit sig till tidigare forskning inom fältet, vilken metod som använts för att svara på 

studiens syfte, respondenter och urval, datainsamling, bearbetning och etiska riktlinjer.   

Metodansats och design 

Då studiens syfte är att undersöka hur man med hjälp av Leader-Member Exchange teorin kan 

förstå relationer mellan ledare och medarbetare och hur det påverkar ledarskapandet, har studien 

en kvalitativ ansats. Kvalitativa studier har enligt Bryman (2011) ofta en induktiv ansats eftersom 

resultatet från en studie används för att generera nya teorier eller förståelse för ett fenomen. 

Deduktion kan också vara närvarande och innebär istället att  en forskare utgår från en given teori 

och försöker testa hur teorin fungerar i verkligheten. För denna studie kan förhållningsättet 

däremot beskrivas vara abduktivt, en blandning mellan dessa två förhållningssätt (Fejes & 

Thornberg, 2015).  Intresset att förstå hur LMX-teorin kan ta sig uttryck i praktiken, d.v.s i en 

vald organisation, har varit avgörande för valet att genomföra en kvalitativ studie.  

I den inledande fasen genomfördes en grundlig genomgång av den aktuella ledarskapsteorin. Det 

innebar att forskningen inom området grundlade den teoretiska utgångspunkten för studien med 

tanke på att det fanns en klar definition av hur relationer antingen kan vara högkvalitativa eller 

lågkvalitativa. Detta skede var deduktivt eftersom den tidigare forskningen om LMX styrde 

studiens design, utformandet av intervjuguiden men även skapandet av den teoretiska modellen.    

I nästa steg har kodningen av intervjuerna skett mer induktivt och inte styrts av redan givna 

kategorier, således skapades kategorierna förutsättningslöst för varje deduktivt givet tema. Enligt 

Fejes och Thornberg (2015) är det viktigt i induktiv forskning att förutsättningslöst studera ett 

fenomen utan att påverkas av sina teoretiska kunskaper. Samma författare påpekar att en forskare 

nödvändigtvis inte behöver avvisa teoretiska föreställningar i den insamlade datan. Därför har 

studien haft ett abduktivt förhållningssätt i genomförandet, genom att i resultatet  och 

diskussionen och analysen växla mellan den redan utvecklade teorin och den insamlade datan för 

att erhålla mer kunskap. 

Litteraturinsamling 

I inledningsfasen av denna studie samlades data in i form av vetenskapliga artiklar, böcker och 

annan litteratur. Genomförandet började med sökningar på Umeå Universitetsbiblioteks hemsida 

(www.ub.umu.se). Vid sökningar av relevant litteratur för forskningsområdet användes 

databaserna Web of Science, Google Scholar och Ebsco. Sökorden som användes främst var 

”Leader-Member Exchange”, ”LMX”. För att finna forskning kring Leader-member exchange och 

rättvisa (justice, differention), emotionell intelligens (Även EI) och kultur (culture) kombinerades 

dessa med ”Leader-Member Exchange” och ”LMX”. Genom att använda ”and” mellan sökorden 

gav det möjlighet att precisera sökningen och filtrera bort inaktuella artiklar. Vid sökningen i 

databaserna användes även funktionen related records, detta för att säkerställa att jag inte missat 

några andra relevanta studier. Även funktionen citation map var fördelaktig för att kunna se om 

de studier jag funnit var citerade av nyare och mer aktuella studier. Under sökningen av relevanta 

artiklar utgick jag ifrån ämne (topic) i sökfältet, vilket innebar att alla sökord jag använde 

http://www.ub.umu.se/
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antingen fanns benämnda i titel eller abstract, där beskrivningen i abstractet var avgörande för 

valet av artiklar. Primärt fokus under sökningarna var att begränsa antalet artiklar till att vara 

utgivna mellan 2005 och 2016. För att kunna beskriva Leader-Member exchange bättre användes 

dock vissa artiklar utgivna tidigare än 2005.  

Vid ett senare skede utökades sökningen för att hitta fler artiklar om emotionell intelligens, 

transformativt- och transaktionellt ledarskap. Samma databaser som vid tidigare sökningar 

användes. Under denna fas utökades även sökningen med litteratur om projekt och ledarskap. 

För att hitta litteratur kring dessa begrepp användes enbart Umeå Universitetsbiblioteks databas. 

I denna fas innebar insamlingen av forskning om Leader-Member exchange en möjlighet att 

skapa en tydlig förankring i teorin, vilket även möjliggjorde utformandet av en teoretiska modell 

vilken skulle komma att bli utgångspunkten för denna studie. 

Intervjuer 

I den fortsatta delen av studien var syftet att utifrån den teoretiska utgångspunkten undersöka 

vilka faktorer som har betydelse för relationen mellan chefer och medarbetare. Genom intervjuer 

kunde jag fånga upp och få en djupare förståelse för intervjupersonernas upplevda verklighet, 

vilket enligt Bryman (2011) är en fördel med intervjuer. Under kommande rubriker kan ni följa 

hur urvalet skedde, hur utformandet av intervjuguiden gick till och även hur genomförandet av 

intervjuerna gick till. 

Urval  

Eftersom teorin fokuserar på relationer mellan ledare och anställda och sällan har berört hur yttre 

faktorer påverkar relationer ville jag hitta en organisation där jag kunde genomföra studien. För 

att kunna genomföra studien på ett bra sätt behövde organisationen ha relativt många anställda 

och minst två chefer med ansvar över anställda. Den organisationen jag kontaktade, som också 

godkände min förfrågan om att delta i en studie, var en projektorganisation, vilket passade bra då 

tidigare studier sällan gjorts i projektorganisationer och då det blev en tydlig kontext att studera 

LMX och ledarskapandet utifrån. 

I denna studie baserades urvalet på ledare och anställda i den utvalda projektorganisationen. Det 

fanns en önskan om att minst två ledare och minst tre stycken anställda underordnade respektive 

ledare skulle intervjuas. Detta ansågs relevant på grund av att den teoretiska utgångspunkten 

belyser relationer mellan ledare och anställda. Utifrån detta gjordes vissa avgränsningar för att 

hitta respondenter med betydande roll för genomförandet av studien. De kriterier studien hade 

för urvalet presenteras nedan. 

Ledare: För urvalet krävdes ledare med ansvar över den dagliga verksamheten och ledare med 

nära kontakt till sina anställda. Ett annat krav var att de skulle ha mandat att fördela 

arbetsuppgifter. 

Anställda: För detta urval fanns ett krav om att de anställda skulle ha en fast anställning inom 

organisationen. Det var också ett krav att det skulle finnas minst tre anställda för respektive 

ledare.  

Att välja respondenter relevanta för att kunna säkerställa studiens syfte kallas enligt Bryman 

(2011) ett målinriktat urval. Genom en kontakperson hos organisationen kunde jag kontakta 

ledare från en av avdelningarna som stämde överens med mina krav. För denna avdelning var det 

två av tre ledare som godkände en medverkan i studien. 

För valet av anställda var urvalet dels målinriktat för att de var tvunga att tillhöra den avdelning 

ledarna hade ansvar för. Däremot kunde urvalet bland de anställda även beskrivas vara ett 

bekvämlighetsurval. Bryman (2011) beskriver att ett bekvämlighetsurval är ett resultat av faktorer 

som tillgänglighet, att intervjupersonerna inte behöver vara representativa för en särskild grupp 

eller restriktioner från organisationen att de kräver att välja ut intervjupersonerna. I denna studie 

var det en mix av dessa två olika urval, däremot hade inte organisationen restriktioner i urvalet 
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och urvalet var representativt för den grupp jag ville intervjua. Däremot var det en fråga om 

tillgänglighet där tillgången till de anställdas schema var avgörande för att kunna ställa frågan om 

de ville medverka i studien. Bland de som var tillgängliga och fick frågan om att medverka var det 

en anställd som avböjde och resten tackade ja. 

På grund av studiens omfattning gjordes en bedömning att åtta intervjuer skulle räcka. Bryman 

(2011) beskriver att det kan vara ett problem att avgöra hur många intervjuer studien behöver 

innehålla. I denna studie bedömde författaren att omfattningen av åtta intervjuer var tillräckligt, 

fördelat på två ledare och sex anställda. Genom att intervjua två ledare gav det fler jämförelser att 

använda sig av under tolkningen av resultatet. Likaså genom att välja minst tre anställda per 

ledare.  

På grund av etiska aspekter (etiska förhållningssätt presenteras under rubriken Etiska riktlinjer) 

presenteras inte organisationens namn, intervjupersonernas ålder, hur länge intervjupersonerna 

varit verksamma inom organisationen eller deras kön. Däremot återges deltagarna i resultatet 

som anställd 1 till 6 eller ledare 1 och 2. 

Intervjuguide 

Enligt Bryman (2011) är det viktigt att inte underskatta svårigheter vid genomförandet av 

intervjuer. Eftersom studien genomfördes med hjälpa av semistrukturerade intervjuer ansågs en 

viss struktur vara nödvändig för datainsamlingen. Bryman (2011) beskriver att utformandet av 

intervjuguider borde följa en viss ordning, däremot behöver den inte innefatta specifierade frågor 

eller en rangordning. En fördel med genomförandet av semistrukturerade intervjuer är att det går 

att vara flexibel och ändra ordningsföljd för att få ett bättre flyt under genomförandet.  

Under utformningen av intervjuguiderna användes Kvale och Brinkmanns (2009) riktlinjer för 

hur intervjuer bör genomföras. Intervjuguiderna (se bilaga 2 och 3) utformades med hänsyn till 

studiens syfte, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkt för att under bearbetningen och 

analysen kunna svara på studiens frågeställningar. Intervjuguiderna skiljde sig åt eftersom 

ledares och medarbetares roller skiljer sig åt. Båda intervjuguiderna innehöll liknande teman där 

de i bakgrunden fick chansen att berätta lite om sig själva och hur länge de hade jobbat inom 

organisationen. Syftet med detta tema var att respondenterna skulle öppna upp och känna sig 

trygg i samtalet. Under kontext  var syftet att respondenterna skulle få reflektera över vilken 

betydelse kontexten har i hur arbetet är utformat och påverkar deras arbete. I det tredje temat i 

respektive intervjuguide, ledaren och ledarrelationer, var syftet att ledarna skulle få reflektera 

över sig själv som ledare och för de anställda att de skulle reflektera över hur de ser på relationen 

till sin ledare. Under det fjärde temat, medarbetare och medarbetarrelationen, fick ledarna 

reflektera över deras relationer med medarbetarna och i intervjuerna med de anställda fick de 

reflektera över sig själva som medarbetare och deras relationer med andra medarbetare. Rättvisa 

var det sista temat i bägge intervjuguiderna och syftade till hur rättvisa påverkar relationer på 

arbetsplatsen.  

Intervjugenomförande 

Genomförandet av intervjuerna skedde i organisationens lokaler. Bryman (2011) beskriver att 

valet av plats är av betydelse för att kunna genomföra intervjuer utan störningsmoment. Att ha 

detta i åtanke innebär att intervjuerna bör genomföras på en plats där respondenterna känner sig 

trygga och inte behöver vara orolig för att någon ser eller hör vad respondenten har att säga. Med 

hjälp av en samordnare kunde författaren planera när intervjuerna med respondenterna kunde 

genomföras och samordnaren tillgodosåg en lokal för genomförandet av intervjuerna. Att 

intervjuerna genomfördes i organisationens lokaler innebar tillträde till en sammanträdeslokal. 

Det innebar att intervjuerna kunde genomföras i en lugn och trygg miljö istället för ute på de 

anställdas tillfälliga arbetplats.  

Under denna studie användes handledaren till hjälp för revidering av intervjuguiderna innan 

genomförandet. På grund av tidigare erfarenheter  av att ha genomfört kvalitativa studier med 
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intervjuer som metod fanns det en trygg känsla inför genomförandet. Däremot kunde jag efter de 

första intervjuerna justera intervjuguiderna så att genomförandet skulle flyta på bättre.  

Eftersom jag hade inblickar i organisationens arbetsätt och struktur kunde även preciserade 

frågor ställas om vad som gäller inom organisationens kontext. Att ha god förförståelse för vad 

som skulle studeras var viktigt för att kunna ställa preciserade frågor om respondenten började 

tala om annat. Samtidigt kan detta ha påverkat mig, därför valde jag att ställa öppna frågor för att 

inte påverka intervjupersonerna. Enligt Bryman (2011) underlättas tolkningen och förståelsen för 

intervjupersonen om intervjuaren är bekant med den aktuella miljön. Därför var inledningen av 

varje intervju av betydelse för att respondenterna skulle känna sig trygga i samtalet. 

Totalt genomfördes åtta intervjuer, vilka varade mellan 30-60 minuter. Varje intervju spelades in 

med hjälp av en diktafon, vilket respondenterna godkände innan intervjun när de blev påminda 

om de etiska riktlinjerna för studien. Att spela in intervjuerna innebar att jag senare kunde 

transkribera intervjuerna för att lättare kunna analysera den insamlade empirin (Trost, 2010). 

Bearbetning och analys 

För att kunna starta bearbetningen och analysen av de genomförda intervjuerna transkriberades 

alla intervjuer för att kunna få en överskådlig bild av materialet och för att underlätta 

genomförandet av analysen. Varje intervju transkriberades noggrant, vilket är en förutsättning 

för att kunna säkerställa studiens kvalitet (Kvale & Brinkman, 2009). Under denna del av 

bearbetningen kunde jag påbörja tolkningen av den insamlade datan och efter att alla intervjuer 

var transkriberade läste jag igenom dessa ytterligare. 

Efter transkriberingen och genomläsningen av intervjuerna användes meningskoncentrering och 

meningskategorisering för att kunna sortera och skapa en tydlig bild av resultatet. 

Meningskoncentrering innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) att korta ner 

intervjupersonernas svar till korta koncisa meningar och meningskategorisering är att 

sammanställa intervjusvaren till olika kategorier. (Se exempel i Tabell 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Intervjusvar Koder Kategori Tema 

Komma i tid. Det är 

väl bara att jobba och 

göra sitt. Jag tror att 

de har ganska bra koll 

på vad som försigår 

och då vill man visa 

sitt kunnande och att 

man gör ett bra jobb. 

Komma i tid, 

Göra sitt, 

Visa sitt kunnande, 

Göra ett bra jobb 

Klarar av arbetet Faktorer hos 

anställda 
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Men 

kommunikation, 

prata med sin 

personal vad dom 

tycker är bra och 

dåligt. Sånt är viktigt, 

då får ju ledaren reda 

på vad arbetarna 

tycker är bra och 

dåligt och vad som 

kan bli bättre eller 

ändras. 

Kommunicera, 

Prata med 

medarbetare, 

Ta reda på vad 

arbetarna tycker 

Kommunikation Faktorer hos ledarna 

 

Eftersom denna del av bearbetningen av analysen var induktiv hade jag inte några förutbestämda 

kategorier. Den insamlade empirin fick leda studien framåt och de kategorier som växte fram 

under bearbetningen styrdes inte av den tidigare forskningen. I meningskategoriseringen 

kopplade jag samman frekvent använda ord eller liknande uttryck för att sedan sammansätta 

dessa till kategorier. 

För att kunna svara på studiens frågeställningar hade nästa del av bearbetningen och analysen ett 

abduktivt förhållningssätt. Där växlade jag mellan den tidigare forskningen och den teoretiska 

utgångspunkten för att kunna härleda vilka kategorier som hörde till de olika delarna av figur 2. 

Resultatet presenteras sedan under två rubriker, där frågeställning ett berörs under LMX-teorin 

i praktiken och frågeställning två berörs under faktorer för positiv eller negativ utveckling av 

relationer. Under respektive rubrik presenteras vilka kategorier som är kopplade till 

frågeställningarna. 

Kvalitet och trovärdighet 

För att säkerställa att denna studie har kvalitet och tillförlitlighet har studien förhållit sig till 

Brymans (2011) fyra kriterier för tillförlitlighet. Dessa fyra kriterier är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. I denna studie har framförallt 

de första tre kriterierna tagits hänsyn till.  

Trovärdighet innebär enligt Bryman (2011) att forskarens beskrivning av resultaten accepteras av 

de som deltagit i studien. I beskrivningen av projektorganisationen användes information från 

organisationens hemsida och personlig kommunikation för att få en tydlig bild över 

organisationen, därför var jag tvungen att säkerställa med kontaktpersonen hos organisationen 

att jag gett en korrekt beskrivning.  

Eftersom denna studie till skillnad från de flesta studierna inom forskningsfältet var kvalitativ 

och inte kvantiativ, var det viktigt att redogöra för hur bearbetningen och analysen gick till. 

Beskrivningar finns av hur studien växlade mellan att vara deduktiv, induktiv och vilka delar som 

var abduktiv. Detta för att skapa en pålitlig bild av genomförandet och för att andra forskare ska 

kunna använda tillvägagångssättet i en liknande kontext eller jämföra med andra kontexter. 

Bryman (2011) menar att kvalitativa studier undersöker en viss kontext/ett visst fenomen på 

djupet och att det då är viktigt att skapa fylliga beskrivningar för att andra forskare ska kunna 

göra en värdering om resultaten är överförbara till andra kontexter. Eftersom denna studie är 

genomförd inom en speciell kontext, en projektorganisation, har det varit viktigt att framhäva 

tydliga beskrivningar av projektorganisationsformen och den aktuella projektorganisationen 

Vad gäller det fjärde kriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, kommer detta att lyftas fram 

under rubriken teori- och metoddiskussion under diskussionsavsnittet.  

Vad gäller studiens kvalitet nämner Bryman (2011) även att det finns ett antal kriterier för 

kvalitativa studiers äkthet. Det är framförallt ontologisk autencitet, att hjälpa deltagarna att få en 
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bättre förståelse av den miljö de är verksamma i och att de får en bild av hur andra personer 

upplever den studerade miljön. Jag tror att detta var viktigt i studien eftersom både ledare och 

anställda som medverkat i studien får en inblick i hur de ser på varandra.   

Etiska riktlinjer 

Mot bakgrund av Leader-Member Exchange-teorin har det under studiens genomförande funnits 

farhågor kring hur etiska riktlinjer kunde säkerställas. Studien har under genomförandet tagit 

Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav i beaktande. Dessa fyra krav är informations-, 

samtyckes- konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

När idén för studien presenterades för den studerade organisationen var det viktigt att de förstod 

innebörden av studiens syfte, frågeställningar och tillvägagångssätt. Gällande 

informationskravet och samtyckeskravet var det en nödvändighet, eftersom det krävdes 

intervjuer med både ledare och anställda. Att ledarna förstod att deras position och egenskaper 

kunde komma att granskas från medarbetarnas perspektiv var viktigt att förmedla innan de 

samtyckte till deltagandet. Redan här presenterades hur upplägget för intervjuerna skulle komma 

att vinklas, där fokus skulle bli på öppna frågor om bland annat relationer, egenskaper och hur 

rättvisa påverkar både ledarnas och medarbetarnas relationer. Innan muntligt samtycke där 

organisationen och ledarna godkände studien, informerades de om att min kontaktperson skulle 

få fortlöpande information om forskningsprocessen. Om konflikter eller meningsskiljaktigheter 

uppstod skulle ledarna och organisationen ha rätt att avbryta samarbetet. Likaså informerades 

organisationen om att studien skulle, när avslutad, publiceras på Umeå Universitets Databas 

(DiVA) och att organisationen i studien är anonymiserad. Även att intervjupersonerna skulle vara 

anonyma i studien (konfidentialitetskravet) och att insamlad data enbart skulle användas för 

studiens forskningssyfte (nyttjandekravet) beskrevs för respondenterna. 

I nästa skede skickades ett informationsbrev ut (se bilaga 1) där intervjupersonerna fick ta del av 

vilka rättigheter de hade och vilka skyldigheter jag hade under genomförandet av denna studie. 

De blev innan genomförandet av intervjuerna informerade om dessa krav och att de hade rätt att 

avsluta intervjuerna när de ville. Intervjupersonerna blev informerade om hur intervjuerna 

enbart skulle finnas tillhands för författaren och att känslig information om respondenterna i 

studien skulle vara anonymiserad. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att det är viktigt att 

fundera över vilka konsekvenser respondenterna kan komma att utsättas för under och efter 

intervjun. Därför informerades respondenterna även om att deras svar skulle komma att 

handskas varsamt med under resultat och urval, utan tydliga kopplingar till vilken respondent 

som sagt vad, för att undvika att respondentens deltagande blev känt. Skulle respondenten ångra 

sitt deltagande eller önska revidering av intervjusvar lämnades mina kontaktuppgifter ut till 

respektive respondent.  

Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Resultatet är uppdelat i två rubriker, LMX-teorin 

i praktikenoch faktorer för utveckling av positiva eller negativa relationer. Den första delen av 

resultatet syftar till att svara på frågeställning ett, hur den studerade relationen ser ut i den 

valda projektorganisation. Den andra rubriken syftar till att svara på den andra 

frågeställningen, vad som har betydelse för utveckling av positiva eller negativa relationer. 
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LMX-teorin i praktiken 

Under denna del av resultatet kommer den studerade relationen mellan ledarna och 

medarbetarna beskrivas utifrån den teoretiska modellens alla delar och vad som kännetecknar 

relationerna i den studerade projektorganisationen (se Figur 3). Därefter kommer jag att beskriva 

modellens respektive delar. 

Kontext 

Organisationens förhållningssätt, rutiner och strukturer är ett återkommande ämne hos både 

ledare och anställda och har betydelse för deras arbete. Hur de anställda upplever den studerade 

organisationen varierar. Anställd 1 är den enda som tror att företagets struktur och uppbyggnad 

inte påverkar utförandet av arbetet medan övriga beskriver att det finns aspekter som har 

betydelse i deras arbete. 

Varje dag börjar på samma sätt där de anställda blir fördelade till olika arbetsuppgifter. Inför 

varje uppdrag erhåller de en rapport där det står beskrivet vad de ska åstadkomma under 

genomförandet. Hos de anställda finns det en känsla att organisationen under en period har 

utvecklats till det bättre samt att organisationen ständigt försöker förbättra arbetssätt och egna 

rutiner. Inom branschen finns det även särskilda rutiner de behöver följa punkt för punkt.  

Vad som konstateras av samtliga är att arbetsuppgifterna varierar mycket beroende på vad det är 

för projekt. Flera av de anställda påpekar att de har förståelse för organisationen förhåller sig till 

marknaden, att pengar och konkurrens har betydelse för vilka projekt som kan bli aktuella.  

För de anställda innebär olika projekt varierande motivation. Under längre projekt upplevs 

arbetsförhållanden vara bättre och motivationen högre eftersom arbetet känns roligare. I korta 

projekt, speciellt akuta projekt, kan det uppstå mindre motivation och känslor av irritation och 

stress i större utsträckning. 

Tillgång till information är avgörande för hur bra arbetet kan utföras och vilka känslor som 

uppstår. Under vissa projekt när det finns mycket information att tillgå berättar flera anställda 

att direktiven är tydligare och att arbetet går att utföra mer lugnt och metodiskt. I vissa projekt 

beskrivs informationen vara mer knapphändig, vilket kan vara både i längre och kortare projekt 

Kontext: Projektorganisation 

Figur3. Kategorier som kännetecknar den studerade organisationen 
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men är vanligast förekommande i akuta projekt. När informationen är knapp blir det större press 

och beskrivs påverkar arbetsinsatsen negativt, där anställd 4 beskriver att det ”blir luddigt när 

företaget inte vet vad som händer och informationen är bristfällig”. Flera anställda önskar att 

informationsflödet förbättras. 

För ledarna finns det en förståelse för att anställda har olika känslor i relation till arbetet. I nya 

projekt menar båda ledarna att omfattningen kan vara svår att avgöra, likaså att kunderna inte 

heller har information att ge vilket innebär svårigheter i planeringen. Anställd 3 har förståelse för 

detta och framhäver att: 

”Branschen är sådan att planeringen ofta blir lidande, vissa dagar har vi jobb och andra inte. 

Det skiljer sig periodvis och ibland är det för mycket, så jag förstår att det blir rörigt för 

ledningen”. 

Ledare 

Att visa stöd och ge feedback är en förutsättning för ledarna i det dagliga arbetet. Båda ledarna 

berättar att de vill arbeta mycket med feedback för att motivera de anställda eller för att visa 

uppskattning när de anställda har gjort goda resultat. Däremot säger ledare 1 att det är lätt att 

glömma bort att ge de anställda feedback men att de ständigt försöker påminna varandra att inte 

glömma. Ledare 2 säger att hen försöker framföra feedback även om arbetet är dåligt utfört, detta 

för att de anställda ska kunna reflektera över sin prestation. Överlag beskriver alla anställda att 

de är nöjda med sina ledare och att de bidrar till en positiv arbetsmiljö.  

Båda ledarna beskriver att kommunikation är viktigt i arbetet. Ledare 1 berättar att de inom 

organisationen ”försöker utveckla ett internt språk för att underlätta arbetet och för att kunna 

förstå varandra bättre ”. Däremot beskriver några anställda att ledarna ibland kan vara 

oförstående och tvära istället för att tydligt kommunicera och lösa eventuella problem.  

Några anställda menar däremot att ledarna skulle kunna agera mer tydligt och delegerande. De 

menar att när de inte har tillräckligt kunnande ska de kunna vara tydligare och delegera uppgifter 

på ett bättre sätt, likaså vara ett större stöd när en anställd inte har tillräcklig kunskap i 

utförandet. Ledare 2 uttrycker dock att de försöker för vara tydliga och säger att: 

”Du behöver vara tydlig med vad du förmedlar, för det blir en osäkerhet om vi inte förstår 

varandra eller om jag som ledare är otydlig.” 

Två anställda uttrycker att ledarna borde kunna värdera de anställdas åsikter och lita på vad de 

har att säga. Anställd 5 menar att det upplevs som att ledarna inte alltid förstår de anställda vilket 

skapar irritation och påverkar utförandet av uppgifter. Anställd 2 säger att han själv inte upplevt 

det men att hen hört kollegor uttrycka att ”vissa ledare kan vara nonchalanta och uppskattar inte 

de arbete som utförs” 

För ledarna verkar det vara viktigt att vara lyhörd och lyssna till sina anställdas åsikter. Däremot 

uttrycker båda ledarna att det inte alltid går att tillgodose vad de anställda har att säga eftersom 

ledarna själva tycker att vissa arbetssätt är bättre. Eftersom både organisationen och kunderna 

kräver att resultaten är goda menar ledare 2 att ”de anställda ska få chansen att påverka, men 

inte om vi märker att det handlar om att uppnå målen till vilket pris som helst”. Samma ledare 

säger dock att en saknar branschkunskap inom vissa områden och att det därför är viktigt att 

kunna låta de anställda komma med idéer och eventuella lösningar. 

Anställda 

På grund av den breda omfattningen av projekt framgår det att anställda är tvungna att visa att 

de klarar av arbetet. Ledarna förklarar att alla anställda får börja med en timanställning där det 

får en chans att bevisa hur de klarar olika arbetsuppgifter och om de fullföljer organisationens 

förpliktelser. Ledare 1 berättar att: 
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”Vi kräver egentligen inte så mycket. De kommer hit sju på morgonen och ska försöka göra 

sitt bästa utifrån förutsättningarna. Är de osäkra kan de alltid ringa och ställa frågor för prövar 

folk så gott de går blir jag inte besviken, då är det inte rätt person på plats. Däremot om 

förbrukar sitt ansvar och inte gör vad de ska trots att de kan så blir jag besviken” 

Hos de anställda framkommer det att de har ett ansvar att följa för att åstadkomma de resultat 

ledarna och organisationen kräver. De anställda nämner att det är viktigt att de kommer i tid och 

att de utför arbetsuppgifter de blir tillsagda. Anställd 2 berättar att ”ledarna har sagt att man ska 

arbeta i sin egen takt, så länge man gör det man ska så att alla blir nöjd”. Samtliga anställda 

säger att ledarna kan förvänta sig att de gör genomför arbetet bra, likaså förväntar sig ledarna att 

de anställda fullföljer sitt ansvar. 

De anställda får även stort förtroende eftersom de antingen ensamma eller i grupp utför 

projekten. Detta eftersom ledarna sällan är ute på fältet. Istället återkopplar de till de anställda 

hur allt fortlöper. Ledarna tror att det är både motiverande och utvecklande, vilket även alla 

anställda tycker är positivt. Vissa anställda menar att de ger självförtroende när de känner att de 

får detta förtroende.  

Erfarenhet och kunskap är avgörande för att klara av de varierande arbetsuppgifterna. De 

anställda är övertygade om att det är avgörande för vilka som får utföra vissa projekt. Erfarenhet 

och kunskap är även av vikt för huruvida en anställd får utökat ansvar från ledarna eller inte. 

Bland ledarna är det tydligt att erfarenhet och kunskap är avgörande för hur anställda presterar, 

samt utgör en trygghet för dem när exempelvis nya personer får anställning eller om de vill att ett 

projekt ska bli väl genomfört. 

Dyadisk relation 

På arbetsplatsen är det tydligt att både ledare och anställda värdesätter varandra. Både ledare 

och anställda är eniga i det faktum att de tror att relationen dem emellan är viktig för att 

upprätthålla ett trivsamt och positivt arbetsklimat.  

Hos ledarna framkommer det att det är av vikt att utöva ett balanserat ledarskap, där ledaren 

kan växla mellan en roll som privatperson och en som ledare för att komma sina anställda nära. 

Ledare 1 säger att:  

”Du måste ha en balans av auktoritet och vänskap där alla vet sina roller. Du ska ha en 

professionell relation, oavsett om det är folk du tillbringar tid med privat, där du klarar av att 

växla mellan rollerna som ledare och privatperson på ett naturligt sätt så att det inte blir 

ansträngt. Bästa ledarna är nog de som klarar den balansen. Dem som tar av sig den kostymen 

när det behövs, men det krävs också att de anställda har en förståelse kring rollerna och det 

är svårt. Det är en utmaning för en ledare”  

Även flera anställda uppskattar att ledarna kan tillbringa tid med de anställda under fika och 

lunchtider och att ledarna kan umgås på samma nivå som de anställda. 

Vid början av sin anställningstid upplevde två anställda att det fanns en osäkerhet hur de skulle 

förhålla sig till arbetet och till sina ledare. Det upplevde att de under den perioden enbart fick 

utföra lättare uppgifter och att de fick större förtroende desto mer de lärde sig. Anställd 2 säger 

att osäkerheten kring arbetet krävde mer stöd från ledarna. Tryggheten ökade desto mer de 

anställda lärde sig om organisationen. Några anställda känner att de idag är mer trygga i arbetet. 

Anställd 6 berättar att ”när jag började känna mig trygg här på arbetsplatsen blev det lättare 

att umgås med mina ledare”. 

Förståelse för varandra nämner båda ledarna är avgörande för att fungera tillsammans med sina 

medarbetare och anställda.  Eftersom du tillbringar den mesta av tiden under en dag med dina 

kollegor menar ledare 1 att du måste kunna  arbeta med andra och säger att ”vissa har jag arbetat 

tätt tillsammans med, det gör att jag litar på mina kollegor och vet vad jag får”. Ledare 2 

uttrycker att ”det är lättast att arbeta tillsammans med de som har liknande värderingar”.  
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In-grupp 

Eftersom vissa projekt beskrivs ha mer prestige än andra och att vissa kunder är mer viktiga för 

organisationen framkommer det att det finns vissa anställda som är bäst lämpad för att ta sig an 

dessa projekt. Dessa personer kan sägas ingå i en ”in-grupp” Ledare 2 säger att ”vi har ett ansvar 

gentemot våra kunder, därför om det är ett prestigeprojekt måste vi kvalitetssäkra att arbetet 

blir genomfört på bästa sätt”. Ledare 1 säger att ”vi gör alltid en bedömning och skickar de som 

kan lösa arbetsuppgifterna bäst på plats”. Det framkommer av samma ledare att det är naturligt 

att välja de individer som passar bäst för ett projekt. När organisationen erhåller mer attraktiva 

projekt berättar ledare 1 att ”om det är en större kund skickar jag till 99 procent den person jag 

litar på”. 

Även om vissa anses bättre lämpade är det tydligt att alla ska bli lika behandlade. Ledarna 

berättar att de anställda får varierade uppgifter och att de inte favoriserar någon. Alla anställda 

upplever att ledarna behandlar alla lika och att de inte tror att någon får särskilda fördelar. 

För personerna ledarna litar extra mycket på innebär ett utökat förtroende och ansvar. I större 

projekt där det är flera personer inblandade väljer ledarna ut vad det kallar en ”försteman”. De 

anställda som får detta förtroende har som ansvar att återkoppla till ledarna hur arbetet fortlöper 

och att kollegorna utför det arbete som förväntas.  Flera anställda beskriver att de erhållit ett 

sådant ansvar och berättar att de har fått förtroende att ta ansvar över både projekt och 

medarbetare. Anställd 1 förklarar att ett sådant ansvar är motiverande och att det finns en vilja 

att även få sina medarbetare att prestera. Personen berättar att: 

”Jag förväntar mig att medarbetarna ska kunna det jobb de utför. Viktigast är genomföra 

arbetet efter bästa förmåga. Det kan vara påfrestande om en kollega inte klarar uppgiften, men 

är det någon som har ansvar och bra kommunikation med en ledare blir det mer på det klara 

vad som ska genomföras och hur situationerna kan lösas.”  

För att få detta ansvar behöver de anställda förtjäna ledarnas förtroende. Flera anställda påpekar 

och uttrycker att de har ett eget ansvar för att visa för ledarna att de kan anförtro dem med större 

ansvar. Både ledarna och de anställda berättar att det är tydligt vilka anställda som kan anförtros. 

Anställd 6 säger att det är viktigt att anställda vill visa sina kunskaper och egenskaper om chansen 

kommer och berättar att: 

”Jag vet att ledarna litar på mig om jag får fara på ett akut projekt. Då får man även bättre 

självförtroende och vill göra så bra ifrån sig som möjligt så att man får fortsatt förtroende om 

nya liknande projekt dyker upp.” 

Utifrån de erhållna beskrivningarna kan de flesta av de intervjuade sägas tillhöra ”in-grupper”. 

Ut-grupp 

Alla uttrycker att tonen är annorlunda i vissa delar av arbetsgruppen och att det finns missnöje 

inom gruppen. Anställd 1 tror att det beror på att ”vissa tror att de får sämre arbete och fokuserar 

ofta på vad alla andra får göra”. Anställd 5 tror att det beror på att dessa personer kanske anser 

sig ha erfarenhet och mer kunnande om specifika arbetsuppgifter eller att ”vissa upplever nog att 

andra är på bättre arbeten, vilket kan bero på dessa personer aldrig klagar”.  

Ledarna är medvetna om att det finns missnöje hos de anställda över vilka arbetsuppgifter de får 

utföra, men de menar att de har låg tilltro till att alla anställda kan utföra alla uppgifter 

organisationen har att erbjuda. Ledare 1 nämner att ”skulle alla får göra som de vill skulle inte 

mycket bli gjort”. Att få förtroende innebär enligt ledare 2 att skapa sig själv rättvisa genom att 

alltid göra sitt bästa.  

För att vara rättvis mot de anställda som uppfattar att de inte får de mer prestigefyllda uppdragen, 

försöker ledarna skapa en balans i uppdragen, där anställda som haft jobbigare uppdrag en 

period i nästa får möjlighet att utföra mer skonsamma uppgifter. Flera anställda uttrycker att de 

förväntar sig att ledarna agerar efter den premissen.  
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Flera anställda menar att kollegorna borde förstå ledarnas val av anställda för genomförande av 

projekt. De menar att det inte går att vara missnöjd bara för att man inte blir vald. Anställd 4 säger 

att: 

”Alla har sina egenskaper och är duktiga på något sätt, det går inte att bara får en chans för 

ibland kan de vara bedrövliga på något och ibland jätteduktiga på något annat.” 

Bland medarbetarna kan det förekomma att vissa baktalar ledare utan deras kännedom. För 

ledarna kan det innebära att flera veckor går innan de blir varse om de anställdas negativa åsikter. 

Ledare berättar att de vet att det förekommer och att de inte kan hantera det om anställda inte 

vill förmedla hur de känner. Flera anställda säger även att när kollegor baktalar sina ledare, 

påverkar det gruppen negativt och att det ibland blir sämre stämning på arbetsplatsen.  

De anställda pratar om att det finns medarbetare som är fel person för vissa typer av uppdrag. 

Några anställda påpekar att de kan uppstå missnöje om fel person har fått ansvar över ett projekt. 

Anställd 6 beskriver att ”det kan uppstå irritation om någon fått ansvar och inte kan hantera 

situationen och tror sig vara bättre än alla andra”. 

Ibland kan de anställda känna att de blir kontrollerade. Anställd 1 menar att det händer alldeles 

för ofta att ledarna kommer ut till projektet för att kontrollera att allt går som det ska. Att ledarna 

inte litar på dem beskriver anställd 1 innebär en känsla av uppgivenhet. Personen är inte ensam 

om att uppleva detta. Anställd 4 förstår att vissa projekt kräver mer uppmärksamhet men berättar 

att: 

”Bara för att det är någon speciell kan ledarna komma ut för att titta till arbetet. Jag vet inte 

hur de reagerar men jag tror att det inte är så kul” 

Ledare 2 berättar att det händer att de kollar till vissa projekt och att det dels kan bero på kundens 

krav eller att de inte litar på att en anställd har tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att lösa 

problemet.  

Är anställda besvikna menar ledarna att de anställda yttrar sina åsikter för att ledarna ska kunna 

hantera konflikter och besvikelse. Har de anställda gjort allt de har kunnat går det inte att vara 

arg, men är det anställda som kan uppgiften och inte gjort vad de kunnat uttrycker båda ledarna 

att de blir besvikna.  

Faktorer för utveckling av positiva eller negativa relationer 

I denna del av resultatet presenterar jag vilka faktorer som kan ha betydelse för att skapa positiva 

eller negativa relationer på arbetsplatsen. Denna del handlar om att framhäva vad 

intervjupersonerna önskar och tror har betydelse i kontext, hos ledarna och hos medarbetarna (se 

Tabell 2).  

Kontext Hur arbetet defineras 

 Strukturer 

 Informationshantering 

Ledarnas betydelse Fördelning av  arbetsuppgifter 

 Bemötande och stöd 

 Egenskaper och förmågor 

 Individanpassning 

 Att kommunicera problem eller frågeställningar 

Medarbetarnas betydelse Flexibilitet 

Förutsättningar 
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 Tabell 2. Sammanställning av faktorer intervjupersonerna upplever har positiv eller negativ betydelse för 

relationer på arbetsplatsen 

 

Faktorer hos kontext 

Hur arbetet defineras spelar roll för utvecklandet av positiva eller negativa relationer. Ledare 1 

berättar att hen vid ett tidigare arbete tillsammans med sin dåvarande arbetsgivare försökte ta 

fram en arbetsbeskrivning för branschen men att variationen och den breda omfattningen av olika 

uppdrag innebar att det inte gick att framställa.  

Bland de anställda framkommer det att kontexten påverkar deras känslor för utförandet av olika 

projekt där framgår t.ex att organisationen behöver förbättra strukturer för att de anställda ska 

slippa känna krävande känslor. Ledare 2 säger att ”vi har ett stort ansvar för att förbättra 

förutsättningarna för de anställda”.  

Ledare 1 berättar att de hade ett större projekt där de anställda var missnöjda, hade svårt att 

uppfylla de krav ledningen hade och att det uppstod mängder av konflikter. Ledaren utvecklar 

och berättar att: 

”Det grundade sig i att folk inte visste vad de skulle göra. Vi i ledningen hade gjort fel så vi 

satte oss ner och gjorde etappvisa mål, tidplaner och var noggranna hur det skulle genomföras. 

Det var roligt att se hur det tog fart och de anställda arbetade tre gånger så effektivt. Vi var 

även mer öppna mot varandra med hur vi skulle förhålla oss till allt och vi fick feedback på att 

alla blev mer nöjda. Det var kul att se” 

Både ledare och anställda är överens om att informationshanteringen behöver bli bättre. De 

anställda menar att det underlättar deras arbete. Ledarna beskriver att de försöker dokumentera 

och hela tiden förbättra deras interna system. Anställd 4 säger att pappersarbetet har blivit mer 

men att hen tror att det kommer att förbättra de anställdas situation och säger att ”det är viktigt 

för att få bättre förståelse för arbetet och för att undvika knepiga situationer”. 

Faktorer hos ledarna 

För att skapa goda relationer framkommer det hos de anställda att ledarna ska fördela 

arbetsuppgifter rättvist så att ingen känner sig förbisedd och endast får utföra tråkigare projekt. 

Alla anställda är överens om att ledarna är rättvisa och har samma bemötande och stöd till alla 

anställda. Skulle ledarna inte agera från dessa premisser tror de anställda att deras motivation 

skulle vara lägre. Båda ledarna tycker att de ger samma bemötande och stöd till sina anställda och 

de tror att det är ett måste för att de anställda ska trivas. 

Kommunikation, lyhördhet, förståelse och ärlighet är de ord som förekommer mest för att 

beskriva egenskaper och förmågor de anställda önskar hos en ledare. Anställd 4 är en av flera 

anställda som berättar om vikten av förståelse för de anställdas situation och berättar att: 

”En ledare ska vara rak och ärlig och ha en känsla för individen, förstå att det inte går hantera 

alla på samma sätt. Lära känna personen på ett plan så att det går att hitta ett rätt sätt att 

hantera den. Kanske undvika att bli upprörd eller arg, vilket oftast inte har en positiv effekt på 

resultatet.” 

 Gemenskap 

 Medarbetarstöd 

 Sammanhållning 

 Hantera störningsmoment 

 Inställning till arbetet 
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Båda ledarna berättar att de försöker vara individanpassade i sitt ledarskap utifrån en vilja att 

förstå sina anställda. Ledare 2 berättar att hen försöker att bemöta alla anställda på ett sätt som 

passar varje individ även om det kan vara svårt. Ledare 1 säger att det är viktigt att ha en förståelse 

för de anställda och att det märks vilka anställda som behöver mer stöd och utvecklar sitt 

resonemang: 

”Alla människor är känslomänniskor, därför är det viktigt om någon bara tar 

projektrapporterna och springer ut så vet vi att de behöver mer uppmärksamhet och 

lyhördhet. Vissa är bra på att säga till direkt medan andra går och gnäller. Säger de inte till är 

det svårt att göra något åt det. Om vi ger feedback och så tycker alla om det, någon form 

bekräftelse på att de gör ett bra arbete.” 

På grund av arbetets utformning menar flera anställda att de hoppas att ledarna har förståelse för 

deras hälsa. Flera anställda tror att det skulle underlätta arbetet och anställd 3 framhåller att det 

är ”viktigt att ledarna bemöter anställda utifrån deras förutsättningar”. 

Att kommunicera problem eller frågeställningar när vissa arbeten är besvärliga menar både 

anställda och ledare är av betydelse och anställd 5 menar att det ”underlättar genomförandet av 

ett arbete, för får du dåliga förutsättningar att genomföra ett arbete tycker du att det är 

orättvist men om du kan prata med din ledare blir det bättre”. Även anställd 4 berättar om vikten 

att kommunicera med sin ledare: 

”Att kommunicera mycket med sin ledare är viktigt, vilket också underlättar 

kommunikationen med medarbetare. Att kommunicera med sin ledare skapar bättre 

förutsättningar att skapa goda resultat.”  

Faktorer hos medarbetarna 

För att arbeta inom denna bransch är flexibilitet en förutsättning för att lyckas. Ledare 2 uttrycker 

att de vill ha flexibla anställda och som är duktiga på att hantera många olika miljöer. Anställd 3 

säger att ”det är viktigt att kunna vara flexibel för att kunna axla de förväntningar som finns”. 

Flera anställda påpekar att de har ett ansvar inför sina ledare att genomföra arbetet med goda 

resultat om det är optimala förutsättningar. Detta menar ledarna är vad de uppskattar hos sina 

anställda, men att det är påfrestande och negativt om de anställda inte gör vad de ska utifrån 

förutsättningarna. 

Både ledarna och de anställda säger att det viktigaste för att alla ska trivas på arbetsplatsen är att 

det finns en god gemenskap i arbetsgruppen. Alla beskriver att det fungerar bra, kollegor kan 

skämta med varandra och umgås efter arbetstid. Flera anställda beskriver att det tunga arbetet 

underlättas om fler än en själv upplever att arbetsuppgifterna är tråkiga. 

När det finns en gemenskap uttrycker några anställda att det finns ett medarbetarstöd. Anställd 

2 säger att det är tacksamt med trevliga kollegor och att det är ”enkelt att fråga om hjälp om man 

själv inte kan”.  

Båda ledare och anställda tror att sammanhållning underlättar hanteringen av konflikter. 

Anställd 1 säger ”att det fungerar med medarbetarna är det viktigaste och jag hoppas att 

ledarna förstår det”. Båda ledarna uttrycker att det är viktigt att gruppen fungerar, speciellt 

eftersom de anställda har ett stort eget ansvar och arbetar utan tillsyn av ledarna. Ledare 1 säger 

ett stort ansvar ligger hos dem och att:  

”Är det en person som känner att den litar på sin ledare och trivs bra på jobbet vill den 

personen också fungera med sina medarbetare. Det kräver mycket lyhördhet från alla. 

Gruppdynamik är intressant. Vi ledare har betydelse, allt dåligt börjar på toppen och är det 

inte klara direktiv och ledaren är osäker så blir det oftast dåligt arbete. Om du gör det bra som 

ledare då har du större chans att få bättre resultat, produkt och gladare medarbetare. Inte sagt 

att det blir det. Du har bättre chans att få en stark grupp.” 
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Även om de anställda tycker att de fungerar bra tillsammans med övriga medarbetare uttrycker 

de flesta att det ibland finns en del störningsmoment i gruppen, detta tror både ledare och 

anställda kan påverka arbetet och gruppen negativt, men även gemenskap, medarbetarstöd och 

sammanhållning. Några anställda berättar att de har höga krav på sina medarbetare och att 

gruppen kan påverkas negativt om medarbetare är lata och inte utför arbetet. Anställd 1 säger att 

konflikter även kan uppstå och påverka gruppen negativt, och berättar att ”två olika sätt att 

arbeta på innebär att det lättare blir konflikter”.  

Det framkommer att de anställda tycker att det finns individer som verkar vara less på jobbet och 

det finns skillnader i inställningar till arbetet. Både ledare och anställda tycker att det påverkar 

gruppen negativt och tror att det utmynnar i att individer pratar illa om både ledare och 

medarbetare. Ledare 2 säger att dessa individer inte är tvingade att arbeta inom organisationen 

och ”om de inte förstår vad vi håller på med och är less och frustrerad, då är det bara att byta 

arbete”. 

Diskussion  

I följande avsnitt kommer resultatet att analyseras i relation till den forskning som 

presenterades under tidigare forskning. Detta kommer att ske under rubrikerna LMX-teorin i 

praktiken och faktorer för utveckling av positiva eller negativa relationer på arbetsplatsen. 

Under detta avsnitts sista delar kommer en teori- och metoddiskussion och uppsatsens bidrag 

till forskningen att lyftas fram. 

Funktionen av LMX-teorin i praktiken  

Även under denna rubrik kommer den teoretiska modellens alla delar att lyftas fram, i tur och 

ordning kontext, ledare, anställda, den dyadiska relationen, ”in-grupp” och ”ut-grupp”. 

Kontext 

Duhlebohn et al., (2012) uttryckte i sin studie att det inte finns några tecken på att 

arbetsförhållanden eller särskild arbetsplats påverkar utfallet av LMX. Enligt informanterna 

påverkar organisationens förhållningssätt, rutiner och strukturer utförandet av arbetet, där går 

det att likna med Söderlund (2005) som menar att organisationer arbetar i projektform för att 

öka effektiviteten och lönsamheten. Det sätter press på de anställda där olika projekt kan generera 

mer eller mindre känslor av motivation och stress, vilket går att koppla till hur det är att ingå i en 

”ut-grupp” (Van Breukelen et al., 2006). När uppdragen upplevs vara bättre får medarbetarna 

högre motivation och trivsel vilket går att likna vid de känslor som uppstår i en ”in-grupp” 

(Danserau, Graen & Haga, 1975; Graen, 1976; Van Breukelen et al., 2006; Dulebohn, Bommer, 

Liden, Brouer & Ferris, 2012; Ilies, Nahrgang, & Morgeson, 2007; Chen, Lam, & Zhong, 2007). 

I olika projekt är det tillgång till information som är avgörande för hur de anställda känner inför 

utförandet. Enligt Van breukelen et al., (2006) är välutvecklad kommunikation ett kännetecken 

för högkvalitativa relationer medan lågkvalitativa relationer endast kännetecknas av ytlig 

kommunikation, men i detta fall uttrycks kontexten påverka hur mycket information ledarna har 

att delge vilket de även nämner bidrar till svårigheter i planeringen. 

I vilken utsträckning de kontextuella faktorerna påverkar kvaliteten av relationer är svårt att 

avgöra, detta eftersom yttre faktorer som omgivning, kultur, organisation och arbetsmetod sällan 

är studerat, vilket jag tidigare belyste i den sammanfattade bilden av forskningsområdet. Däremot 

går det att se att kontexten påverkar både ledare och anställda i arbetet, där de anställdas 

motivation varierar och ledarna upplever stress i arbetet när det finns lite information och svag 

planering. 
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Ledare 

Det transformativa ledarskapet innebär att ledare vill motivera sina anställda och lyfta de 

anställdas självkänsla (Bass, 1998). Enligt ledarna är det en förutsättning att visa stöd och ge 

feedback för att motivera de anställda och för att de ska trivas. Även om Graen och Uhl Bien (1995) 

beskriver att det är mer vanligt med ett transformativt ledarskap när relationer är av hög kvalitet, 

visar resultatet att ledarna, även om de är tydligare mot nyanställda, förespråkar ett ledarskap 

där de motiverar de anställda. 

Att värdera de anställdas åsikter beskrivs vara viktigt för anställda och om ledarna inte gör det 

kan det skapa irritation hos de anställda. Ledarna själva vill kunna vara lyhörda till de anställda. 

Enligt Bass (1998) har en transformativ ledare förmåga att uppmuntra anställda att lösa problem 

själva och att se till sina anställdas enskilda utvecklingsbehov och kunskapsnivåer och behandla 

varje enskild individ unikt för att de ska utvecklas. I resultatet framgår att ledarna vill kunna 

hjälpa de anställda och om de själva inte har kunnande, att ledarna då uppmuntrar de anställda 

att testa sina egna idéer. En ledare nämnde att det inte alltid går att tillgodose de anställdas behov 

och att de då är mer auktoritära i sitt ledarskap. Även de anställda vill att ledarna ibland ska vara 

mer tydliga och delegerande när de själva inte kan uppgiften, vilket går att likna vid att ledarna i 

dessa fall är mer transaktionella i sitt ledarskap (Bass, 1998) för att se till att de anställda följer 

arbetsvillkoren och utför uppgiften.  

Eftersom kontexten är en projektorganisation, som kännetecknas av olika konstellationer av 

personer som utför uppgifter, olika typer av uppdrag och uppgifter, olika lång eller kort tid och 

olika stor budget (Bakker et al., 2013) går det att tolka att det påverkar hur ledarna agerar. Likaså 

att både ledare och anställda framhäver att kommunikationen är viktig och att de inom 

organisationen försöker utveckla ett eget språk, även om ledarna ibland kan vara oförstående och 

inte kommunicerar nog tydligt. Även om kontexten påverkar ledarna menar både Van Breukelen 

et al., (2006) och Gajedran och Joshi (2012) att kommunikationskvalitet och 

kommunikationsmönster är viktigt för att kunna utveckla högkvalitativa relationer.  

Ledarskapet inom projektorganisationen påverkas av vilka projekten är men oavsett projekt vill 

ledarna motivera sina anställda att trivas, de vill kunna vara lyhörda och hjälpa de anställda att 

utvecklas. De är tydligt att ledarna vill skapa goda relationer till alla sina följare och på så sätt 

bidra till ett positivare arbetsklimat.  

Anställda  

En förutsättning för att de anställda ska få fortsätta att arbeta inom organisationen är att de visar 

att de klarar av arbetet. Detta går att koppla till Graen och Uhl Biens (1995) forskning som visar 

att relationer utvecklas utifrån tre olika faser. De anställda måste då visa att de klarar prövningar 

med arbetet, vilket går att koppla till främlingsfasen, som innebär att ledarna låter sina följare 

visa upp sina kvalitéer och ambitioner. 

De anställda känner även att det är viktigt att det visar att de klarar av arbetet, vilket går att koppla 

mot både ”in-” och ”ut-grupper”, där alla oavsett grupp förväntas utföra det som framkommer i 

arbetsavtalet (Van breukelen et al., 2006). 

Då de anställda säger att arbetet innebär förtroende på grund av att de får genomföra 

arbetsuppgifterna själva utan ledares närvaro, känner de att det bidrar till mer motivation. Det 

går att likna med högkvalitativa relationer där både anställda och ledare bidrar till utbyte av 

förtroende i relationen (Van Breukelen et al., & Duhlebohn et al., 2012). För de anställda bidrar 

det även till mer motivation att lyckas i arbetet, eftersom de får förtroende och ansvar. Om de 

visar att de klarar av förtroendet förväntar de anställda sig att de även i framtiden får fortsatt högt 

förtroende. 

För att lyckas på arbetet krävs kunskaper och erfarenheter vilket går att koppla mot Graen & Uhl 

Biens (1995) avslutande fas, mognadsfasen. Den sista fasen innebär att ledare och anställda litar 
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på varandra och hjälper varandra på arbetsplatsen och i detta fall känner ledarna en trygghet i de 

anställda som har kunskap och erfarenhet. 

Det är tydligt att de anställda har ett stort ansvar för att utveckla högkvalitativa relationer med 

sina ledare. Eftersom de får mycket förtroende i arbetet går det att se att de inte känner sig styrda 

av ledarna men att de samtidigt gör vad som förväntas.  

 

Dyadisk relation 

I den dyadiska relationen nämns både osäkerhet och tryggheten som avgörande för hur bra 

relationen till den egna ledaren kommer att bli, vilket även det går att koppla mot Uhl och Biens 

(1995) tre faser för utveckling av relationer.  

Enligt Van Breukelen et al., (2006) har personliga egenskaper betydelse för utfallet av relationer 

på arbetsplatsen. Det går att koppla till att både ledare och anställda värdesätter varandra och 

vill ha ett balanserat ledarskap.  

Båda ledarna nämner att förståelse för varandra är avgörande för hur det fungerar med kollegor 

och anställda och ledare 2 nämnde att det är lättast att arbeta med individer som har liknande 

värderingar. Van Breukelen et al., (2006) framhäver att relationer påverkas av hur väl personer 

passar ihop och att liknande värderingar är av betydelse för LMX. 

In-grupp 

Det framgår att till många projekt är det vissa specifika anställda som är bäst lämpade att utföra 

uppgiften. I LMX är en av de tydligaste kännetecknen för att ingå i en ”in-grupp” att du får mer 

attraktiva arbetsuppgifter (Van Breukelen et al., 2006 & Duhlebohn et al., 2012). Även om vissa 

får speciella uppdrag strävar ledarna efter att alla ska bli lika behandlade, vilket även de anställda 

anser sig bli. Ingen av de anställda upplever att det finns skillnader i behandling. Om det skulle 

finnas menar Cobb och Lau (2015) att det finns en kontraproduktiv verkan om ledare förespråkar 

rättvisa och samtidigt gör skillnad på medlemmar. Av gruppens anställda finns det en förståelse 

för varför ledarna väljer vissa medarbetare och inte andra till vissa uppdrag. Likaså beskriver 

Erdogan et al., (2006) att hur personer inom en organisation ser på rättvisa har betydelse för 

LMX. Ändå är det några anställda som upplever att ledarna delar ut ansvar till individer som inte 

kan hantera eller utnyttjar den rollen. 

För att få utökat förtroende och ansvar beskriver de anställda att de behöver visa att de klarar av 

rollen att återkoppla till sin ledare och ta ansvar över medarbetare. Alla anställda beskriver att de 

någon gång fått detta ansvar. Kopplat till vad det innebär att ingå i en ”in-grupp” ingår att höra 

till den skaran som får arbetsuppgifter som går utöver arbetsbeskrivningen (Van Breukelen et al., 

2006 & Duhlebohn et al., 2012).  

Att förtjäna ledarnas förtroende och att visa för ledarna att de kan fortsätta anförtro de anställda 

med uppgifter är viktigt, vilket går att koppla både till att ledare och följare bidrar till utbytet i 

relationen (Van Breukelen et al., 2006). Att ingå i en ”in-grupp” innebär att både ledare och 

anställda har ett ansvar att värna det förtroende de har för varandra så att ingen känner sig sviken, 

varför de anställda beskriver att de vill fortsätta att prestera så att ledarna även fortsättningsvis 

låter dem genomföra mer attraktiva uppdrag.  

Bland de anställda går det att tolka som att alla var en del av ”in-gruppen”, vilket blev synligt i 

beskrivningarna av att de kände att de ibland fick ta på sig uppgifter som andra inte fick. Det går 

även att tolka resultaten så som att ledarna känner mer tillit till vissa anställda än andra, vilket 

även de anställda förstår.  
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Ut-grupp 

Ingen av de anställda upplever att det är orättvist på arbetsplatsen men både de anställda och 

ledarna påpekar att det finns missnöje i vissa delar av arbetsgruppen. En anledning som 

intervjupersonerna nämner är att vissa individer jämför sina egna uppgifter med vad andra får 

göra. Enligt Henderson et al., (2009) är det en anledning till varför det kan finnas uppfattningar 

om orättvisor från ledningen.  

Enligt Graen & Uhl Bien (1995) bör ledare utveckla högkvalitativa relationer till alla sina anställda 

för att undvika orättvisor, därför nämner ledarna att alla anställda inte har kunnande att utföra 

alla projekt. Därför har alla anställda låg tilltro att få chansen i alla projekt och ledarna försöker 

ha balans i uppdragen. Ledarna vill att alla anställda ska få chansen i olika projekt och om en 

anställd under en tid har fått genomföra ett tråkigt arbete vill ledarna att hen ska få utföra något 

roligare under nästa projekt. Det förhållningssättet går att likna med det Piccolo et al., (2008) 

beskriver om att transformativa ledare tar hänsyn till organisatorisk rättvisa och ser att det är 

viktigt för sina följare.   

Att individer ibland känner att de blir kontrollerade går att koppla mot Griffith et al., (2011) som 

menar att upplevda svek kan påverka organisationens engagemang och LMX negativt. 

Att ledarna ska kunna hantera konflikter och besvikelse, är viktigt. Ledarna berättar att de vill att 

de anställda yttrar sin besvikelse för dem istället för att uttrycka sin besvikelse på andra håll, vilket 

Hooper och Martin (2008) menar är viktigt så att även anställda som känner sig besvikna och 

förbisedda får uppmärksamhet. 

Även om det finns missnöje på vissa håll hos de anställda är det tydligt att ledarna inte vill att 

gruppen ska känna sig orättvist behandlad, vilket visar sig i hur de fördelar uppdrag. Eftersom de 

anställda har mycket eget ansvar verkar det som att gruppen har betydelse för vilka känslor de 

anställda känner inför arbetet. Även de anställda påverkas om andra medarbetare uttrycker 

missnöje och att det även kan spridas till att påverka deras relationer till ledarna. 

Hur utvecklas positiva eller negativa relationer? 

I denna del av diskussionen diskuteras vilka faktorer som kan ha betydelse för att skapa positiva 

eller negativa relationer. Faktorer hos kontext, hos ledarna och hos medarbetarna diskuteras 

löpande. 

Inom kontexten nämner både ledare och anställda att de försöker att förbättra strukturer och 

informationshantering för att förbättra organisationens förutsättningar. Hur det påverkar 

relationer är svårt att avgöra då Van Breukelen et al., (2006) menar att forskning utelämnar hur 

yttre faktorer påverkar relationer. De är införstådda med att dessa två kategorier är av betydelse 

för att minska osäkerheten i arbetet. Dålig information och kommunikation förekommer i 

organisationen och enligt Van Breukelen ett al., (2006) och Duhlebohn et al., (2012) är 

kommunikation viktigt för utvecklingen av goda relationer men även att det innebär mindre stress 

och högre välbefinnade för ledare. 

I ”ut-grupper” beskriver Graen & Uhl Bien (1995) att de anställda enbart följer de som står i 

arbetsavtalet och att det kännetecknas av dålig kommunikation. Det beskrivs att arbetet är 

svårdefinierat på grund av att det inte finns någon tydlig arbetsbeskrivning och i ovanstående 

kategorier beskrivs förutsättningarna och information vara avgörande för att utöva arbetet.  

Att ledarna fördelar arbetsuppgifter lyfter alla fram som viktigt för att upprätthålla ett trivsamt 

klimat och att ingen känner sig förbisedd. Enligt Ning Li & Liao (2014) fungerar ett differentierat 

ledarskap bättre för grupper än för individer. Ett ledarskap där alla känner sig uppmärksammade 

är bra för hela gruppen (Hooper & Martin, 2008; Henderson et al., 2009 & Griffith, 2011) vilket 

också går hand i hand med att både ledare och anställda anser att bemötande och stöd är av 

betydelse för motivation och trivsel. 
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Ledarnas egenskaper och förmågor, där lyhördhet, förståelse och ärlighet är vad de anställda 

önskar hos sin ledare, är av stor vikt. Ledarnas förmåga att hantera de anställdas känslor går att 

koppla till Golemans (2006) fem dimensioner av emotionell intelligens. Jordan och Troth (2011) 

och Sadri (2012) menar också att personer med emotionell intelligens klarar av att utveckla bättre 

relationer. Ledarna själva vill ha ett individanpassat ledarskap vilket går att koppla samman med 

det transformativa ledarskapet (Bass, 1998) och Weinberger (2009) och Cavazotte (2011) som 

menar att emotionell intelligens är kopplat till det transformativa ledarskapet. Ledarna menar 

även att det syns vilka anställda som behöver mer stöd, vilket går att koppla till Sy et al., (2006) 

som menar att ledare med högre emotionell intelligens kan göra skillnad och hjälpa de personer 

som behöver mer stöd. Sy et al.’s, (2006) forskning kan även kopplas till att ledarna vill att de 

anställda ska kunna kommunicera problem och frågeställningar så att de anställda ska kunna 

får bättre förutsättningar för att utföra sitt arbete. 

För att lyckas i arbetet tycks flexibilitet vara vara viktigt hos de anställda, d.v.s. att de kan hantera 

många olika miljöer och olika typer av projekt. Enligt Sy et al., (2006) är emotionell intelligens 

även av betydelse för anställda, där en förmåga att förstå de bakomliggande orsakerna till negativa 

eller positiva känslor har påverkan på deras arbetstillfredsställelse. 

Att leva upp till de förväntningar ledarna har och att genomföra arbetet om det är optimala 

förutsättningar menar både ledare och anställda är viktigt och går att koppla till Van Breukelen 

et al., (2006) som menar att grupper alltid vill uppnå goda resultat och att förtroendet försämras 

om någon part sviker den andra. 

Gemenskap, medarbetarstöd och sammanhållning nämns vara avgörande för hur de anställda 

känner inför arbetet. De anställda framhåller även vikten av att ledarna förstår hur viktig gruppen 

är för de anställda,  vilket går alla att koppla till Chang et al., (2011) som beskriver att ledare med 

emotionell intelligens kan påverka gruppen positivt och bidra till bättre samarbete, 

sammanhållning och förtroende, vilket även främjar gruppens motivation.  

I gruppen finns det även störningsmoment som påverkar gruppen negativt. De anställda kan 

känna att när kollegor sviker kan det uppstå konflikter. Det kan liknas med vad Van Breukelen et 

al., (2006) beskriver om hur relationer kan påverkas om någon känner sig sviken. I deras studie 

är det förhållandet mellan ledare och följare som har studerats och i detta fall berör det 

medarbetare.   

Det finns vissa medarbetare som verkar vara less på arbetet och har en annan inställning till 

arbetet, vilket de anställda tycker påverkar gruppen negativt. Även Griffith et al., (2011) menar 

att upplevda svek påverkar organisationsengagemanget och LMX negativt.  

Kontexten präglas av att strukturer styr hur mycket information det finns att tillgå. Både ledarna 

och de anställda ser att vissa egenskaper är nödvändiga för att skapa goda relationer, vilket i sin 

tur förbättrar förutsättningarna för organisationen. Hur ledarna och de anställda upplever och 

förstår sitt eget deltagande är avgörande för hur bra arbetet kommer att bli. 

Teori- och metoddiskussion 

Denna studie har genomförts utifrån Leader-member exchange teorin. Med utgångspunkt i en 

teoretisk modell inspirerad av främst Van Breukelen et al., (2006) valde jag att studera relationen 

mellan ledare och anställda i en projektorganisation. Min tolkning av teorin är att den tidigare 

har utelämnat yttre faktorer som jag tror har en stor betydelse för utvecklingen av relationer, 

vilket jag kopplar mot Bratton och Gold (2007) som menar att det är av vikt att förstå vilka 

komplexa motiv som ligger bakom anställdas attityder och beteenden. Att jag valde att genomföra 

en kvalitativ studie var för att de flesta studier inom området har varit kvantitativa. Även om det 

finns konsensus inom fältet om vad som kännetecknar relationer av hög respektive låg kvalitet 

var Van Breukelen et al.’s, (2006) påpekande om att forskning först på senare tid har börjat 

intressera sig gruppers påverkan av enskilda relationer samt Duhlebohn et al., (2012) som 
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framhäver att kultur och LMX sällan är studerat. Detta stärkte mitt val av att genomföra en 

kvalitativ studie. 

Med utgångspunkt i teorin och min egna teoretiska modell utformade jag intervjuguiden för att 

kunna få svar på mina frågeställningar. I intervjuguiden valde jag fyra teman, exklusive 

bakgrundsfrågor, vilka var kontext, ledaren/ledarrelationer, medarbetarrelationer och rättvisa. 

Bakgrunden till dessa teman var att jag ville ha svar på LMX-modellens olika dimensioner, förstå 

kontextens betydelse, rättvisa och emotionell intelligens. I utformandet av intervjuguiden var det 

svårt att välja ut frågor för kontextområdet och för att jag innan genomförandet av intervjuerna 

inte visste hur de anställda kände för arbetet. Därför blev följdfrågor viktigt vid genomförandet 

av intervjuerna. 

Eftersom det redan finns en utarbetad teori lät jag den föra studien framåt, vilket den även gjorde 

efter att jag genomfört bearbetningen och analysen. Det syns i resultatet genom att jag lyfter fram 

den teoretiska modellens alla delar för att skapa en tydlig bild för läsaren. Däremot har 

begränsningen inom forskningsfältet, om yttre faktorers påverkan, inneburit svårigheter att 

koppla intervjupersonernas svar till forskning.  

För pålitligheten i resultatet (Bryman, 2011) är det svårt att avgöra om intervjupersonerna var 

ärliga i intervjuerna när de svarade på frågorna. För att stärka studiens trovärdighet och kvalitet 

har jag varit så tydlig som möjligt för att läsaren ska kunna förstå studiens genomförande. För 

kriteriet möjlighet att styrka och konfimera (Bryman, 2011) har det under bearbetningen och 

analysen funnits svårigheter eftersom den senare delen av bearbetning och analysen innehöll ett 

abduktivt förhållningssätt. Bryman (2011) menar att det är viktigt att undvika att påverkas av sina 

egna teoretiska kunskaper och inte låta det påverka resultatet. Eftersom jag har varit så insatt i 

teorin kan den induktiva fasen i analysen av intervjuerna och kategoriskapandet ändå ha styrts 

av mina kunskaper om LMX.   

På grund av att jag genomförde intervjuer med två ledare och sex anställda var det oerhört viktigt 

att följa Vetenskapsrådets (2012) etiska riktlinjer. Detta för att alla anställda skulle få frågor som 

berörde deras relation med både sina ledare och medarbetare, och för ledarna frågor om deras 

relation med de anställda. Men eftersom de anställda upplevdes tillhöra en skara av personer som 

har goda relationer till sina ledare, en så kallad ”in-grupp”, uppstod inga konflikter under 

genomförandet av studien. 

Avslutningsvis vill jag påpeka, likt Antonakis et al., (2009) att det är svårt att studera emotionell 

intelligens eftersom det bland annat är kontroversiellt och att det finns etiska svårigheter med att 

genomföra korrekta mätningar. Därför avstod jag från stötande frågor i intervjuerna samt att 

mina kopplingar mellan resultatet och forskning om emotionell intelligens endast lyfts fram som 

faktorer för utveckling av positiva eller negativa relationer. Jag har ingen rätt att bedöma vad jag 

tror om andra människors emotionella intelligens.  

Uppsatsen bidrag 

Som tidigare beskrivits har studier först på senare tid börjat intressera sig för mer än enskilda 

relationer (Van Breukelen et al., 2006) och hur yttre faktorer och kultur påverkar LMX 

(Duhlebohn et al., 2012). Då kontext har varit obetydande inom fältet och då de flesta studier varit 

kvantitativa, kan denna kvalitativa studie och dess resultat bidra till att utöka detta forskningsfält 

och teori. Att kontext verkar vara av större betydelse än jag trodde öppnar upp för en diskussion 

om hur teorin utelämnar vissa aspekter och möjliggör en öppning för hur dess påverkan har 

betydelse för relationer. I den ledarskapande processen öppnar det även upp för en förståelse för 

vad en individ bidrar med i relationer och en större förståelse hur yttre faktorer kan påverka 

ledarskapandet. 

Detta studie bidrar även till mer kunskap om och förståelse för hur LMX fungerar i en svensk 

kontext och även inom projektorganisationer. Den lyfter även fram vad både anställda och ledare 
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önskar av varandra, vilket i ett vetenskapligt perspektiv kan bidra till en utveckling både av teorin 

och av hur ledare och anställda kan förbättra sina relationer till varandra. 

Vad studien har för samhälleliga implikationer är att den, i ett sammanhang för 

projektorganisationer, bidrar till en större insikt i hur ”verkligheten” ter sig i en svensk 

projektorganisation. Jag nämnde ontologisk autencitet (Bryman, 2011) under kvalitet och 

trovärdighet i metodavsnittet. Denna del tror jag hjälper projektorganisationen för att den 

synliggör relationerna på deras arbetsplats, dels hur deras arbetssätt påverkar känslorna hos både 

ledare och medarbetare samt att studien bidrag till att alla intervjupersoner fått reflektera över 

sig själva, deras roll och vad de själva bidrar med i en ledarskapande process. För externa aktörer 

och eventuellt andra projektorganisationer kan studien även synliggöra vad kontexten för med 

sig för betydelse i arbetet. Ur perspektivet emotionell intelligens (Goleman, 2006) kan den även 

synliggöra för både ledare och anställda hur egna förhållningsätt kan påverka relationer, men 

även att det kan skapa en större insikt hos individerna efter att de fått ta del av studien. 

Under studiens gång framkom det för mig hur viktig det är med en etisk medvetenhet, framförallt 

i genomförandet av intervjuerna där det var noga att informera alla intervjupersoner så att de 

skulle förstå innebörden av studien. LMX-teorin belyser hur olika grupper eller individer kan 

påverkas negativt om relationerna är dåliga, därför tror jag att det är viktigt i studier om LMX att 

förstå vikten av att planera studiens genomförande noga. Som jag nämnde tidigare kan 

synliggörandet av relationer vara positivt om intervjupersonerna får en chans att reflektera över 

sig själv, men blir det tydligt att intervjupersonerna kan ta skada av ett deltagande har forskaren 

en skyldighet att utesluta deras deltagande i studien.  

Vidare kan framtida forskning, med hjälp av fler kvalitativa studier möjliggöra en djupare 

förståelse för att bredda den ursprungliga LMX-teorin (Van Breukelen et al., 2006). Därför är ett 

förslag att framtida forskning kan studera andra miljöer än projektorganisationer. För att skapa 

ytterligare förståelse kan ett alternativ även vara att genomföra deltagande observationer, vilket 

Bryman (2011) menar är en metod som har speciellt fokus på kulturen i den studerade miljön. 

Slutligen så bidrar denna studie om LMX-teorin till en ökad medvetenhet inom organisationen, 

där medvetenheten om hur ledare och anställda upplever relationer kan användas som ett verktyg 

för att fortsätta utveckla organisationens förutsättningar, struktur och ledarskap. 
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Bilaga 1  

Informationsbrev 

Hej, 

Jag heter Zakarias Granlund och studerar Masterprogrammet Ledarskap och organisation på 

Umeå universitet. Jag håller just nu på med att skriva en masteruppsats och jag har fått 

godkännande av ert företag att genomföra studien hos er.  

Syftet med denna studie är att utifrån Leader-Member Exchange (LMX) att undersöka vilka 

faktorer som har betydelse för relationer mellan cheher och medarbetare inom er organisationen. 

Jag vill undersöka hur relationer mellan chefer och medarbetare kan beskrivas utifrån teorin och 

vilka faktorer som kan ha betydelse för att skapa positiva eller negativa relationer på 

arbetsplatsen. Därför vill jag genomföra intervjuer för att få svar på mina forskningsfrågor. 

Genomförandet av intervjuer beräknas pågå cirka 30 till 60 minuter. 

För att genomföra studien finns det krav på forskningsetiska principer. Därför är det viktigt att ni 

som ska delta i studien är varse om vad som gäller och vilket syfte studien har. I det inledande 

stycket har ni fått ta del av vad denna studie ämnar att studera, vilket syfte studien har och att jag 

kommer samla in data genom intervjuer. Vad som är viktigt för er att veta är att ert deltagande i 

studien är frivilligt och att ni under intervjun har rätt att avbryta deltagandet. Ni har alltså rätt att 

bestämma över er egen medverkan. Bestämmer ni er att ert bidrag till studien inte ska användas 

utesluts det från den insamlade datan. Inför er intervju kommer jag att säkerställa att ni 

samtycker till att delta vilket ni godkänner muntligt. Ert deltagande omfattas även av 

konfidentialitet vilket innebär att i studiens resultat kommer inga personuppgifter, namn eller 

detaljer kring eran roll inom organisationen avslöja vem ni är. Vad gäller studien och ert 

deltagande säkerställer jag ett era intervjuer enbart kommer att användas i denna studie och inte 

inom andra sammanhang. Innan intervjuerna kommer jag presentera och gå igenom dessa 

riktlinjer för att säkerställa att ni förstått vilka rättigheter ni har och att ni har mina 

kontaktuppgifter om det uppstår frågetecken eller synpunkter kring ert eget deltagande. 

 

Vänliga hälsningar, 

Zakarias Granlund 
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Bilaga 2 

Intervjuguide för ledare 

Bakgrund 

1. Berätta om dig själv? 

2. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

Kontext 

3. Beskriv organisationens arbetsätt? 

- Hur ser strukturen ut? 

- Hur är arbetsordningen? 

- Vad har ni för handlingsutrymmen? 

- Hur ser arbetsmiljön ut? 

- Hur är stämningen på er arbetsplats? 

4. Hur ditt arbete ser ut i organisationen? 

5. Hur påverkar organisationens uppbygnad, struktur och arbetsstätt ditt sätt att arbeta? 

Ledaren  

6. Hur är du som ledare? 

7. Beskriv dina styrkor/svagheter? 

8. Vad anser du att du behöver utveckla? 

9. Får du något stöd av organisationen? 

Medarbetarrelationen 

10. Hur ser du på relationer på arbetsplatsen? 

11. Hur är din relation med dina medarbetare? 

- Har du upplevt dålia relationer? Beskriv 

- Har du upplevt bra relationer? Beskriv 

12. Hur kommunicerar du med dina medarbetare? 

- Hur viktigt är bra kommunikation? 

13. Vilka förväntningar har du på dina anställda? 

14. Hur fördelar du ansvar? 

15. Hur tror du organisationens arbetssätt påverkar skapandet av relationer? 

16. Vad är viktigt hos  ledare för att utveckla bra relationer? 

17. Vad är viktigt hos anställda för att utveckla bra relationer? 

- Agerar du olika som ledare beroende på vem medarbetaren är och vilken relation du har 

till honom/henne? 

Rättvisa 

18. Är rättvisa viktigt för dig? Varför/varför inte? 

- Eller är annat viktigare – vad? 
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- Behandlar du alla likvärdigt? 

19. Hur visar du att du litar på någon anställd? 

- Är det lättare att skapa ett förtoende till vissa individer? 

20. Hur väljer ni vilka som ska genomföra vilka arbeten? 

- Finns det någon tur ordning? 

- Påverkar era relationer vem som ska genomföra vad? 

21. Hur hanterar du personer du är missnöjd med? 

-Hur hanterar du grupper av anställda? 

22. Hur viktigt är det att kunna hantera sina och andras känslor? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide för anställda 

Bakgrund 

1. Berätta om dig själv? 

2. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

Kontext 

3. Beskriv din roll inom organisationen? 

- Hur är arbetssättet? 

- Vad har du för handlingsutrymmen? 

- Hur påverkar företagets uppbyggnad, struktur och arbetssättet ditt sätt att arbeta? 

- Vad tycker du är positivt/negativt med denna arbetsplats? 

Ledarrelationer 

4. Vad värdesätter du hos din ledare? 

5. Hur ska en bra ledare vara? Vilka förväntningar har du? 

- Speciella egenskaper, förmågor eller förhållningssätt? 

- Vilka förväntningar tror du din ledare har på dig? 

6. Hur fungerar din relation med din ledare? 

7. Hur har relationen mellan dig och din ledare utvecklats? 

8. Bryr du dig om din relation med din ledare? 

9. Hur tror du organisationens sätt att arbeta påverkar relationer mellan anställda och 

relationen mellan anställda och ledare? 

10. Vad anser du vara viktigt hos en ledare för att kunna utveckla bra relationer? 

- Vad missgynnar utvecklandet av bra relationer? 

- Vad är viktigt som medarbetare för att utveckla bra relationer? 

Medarbetarrelationer 

11. Hur fungerar samarbetet med din kollegor? (Bättre/sämre/olika, om/varför?) 

- Hur är du som medarbetare? 

- Har du några förväntningar på dina medarbetare? 

12. Får du det stöd du förväntar dig av ledare och medarbetare? 

- Upplever du att andra får mer stöd än dig eller tvärtom? Vilka känslor ger det upphov till? 

13. Vad får dig att trivas och stanna kvar på arbetsplatsen? 

- Upplever du skillnader i trivsel och motivation hos dig och andra? 

- Vad får dig att känna dig motiverad och prestera? 

14. Beskriv hur du tycker att en bra relation till sin ledare ska fungera? 

15. Beskriv vad som kännetecknar dåliga relationer till sin ledare? 

16. Har du upplevt bra relationer? 
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17. Har du upplevt dåliga relationer? 

Rättvisa 

18. Är rättvisa på jobbet viktigt för dig? Varför/varför inte? 

19. Hur upplever du rättvisa från din ledare? 

- Mellan medarbetare? 

- Upplever du att alla blir likvärdigt behandlade? 

- Påverkar relationer med ledaren vem som får utföra vilka arbeten? 

20. Hur visar ledaren att hen litar på de anställda? 

- Vad gör du för att ledaren ska lita på dig? 

21. Upplever du att andra har mer förmåner än dig? 

- Eller tvärtom, att du har mer förmåner än andra? 

22. Gör du något speciellt för att ledare eller medarbetare ska lita på dig? 

23. Hur viktigt är det att kunna hantera sina känslor gentemot medarbetare och ledare? 

 


