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Leader-Member Exchange och relationsaspekters  
betydelse ur säljmedarbetares perspektiv  

 
Cassandra Colliander & Marie Enarsson 

 
 

Ledarskapsteorin Leader-Member Exchange (LMX) menar att en hög 
kvalité i relationen mellan ledare och medarbetare är viktig för olika 
organisatoriska utfall. Då forskning inte fokuserat på vilka relationsaspekter 
som medarbetare värderar som viktiga inom specifika branscher, är denna 
studie ett avstamp till området. Syftet med undersökningen var att ta reda på 
vilka relationsaspekter som säljmedarbetare värderar som viktiga i 
relationen till sin närmsta chef, om värderingen av dessa relationsaspekter 
har ett samband med medarbetares upplevelse av den befintliga relationen 
till sin närmsta chef och om relationsaspekterna värderas olika beroende på 
den befintliga kvalitén i relationen. En enkätstudie genomfördes där LMX 
samt relationsaspekter behandlades. Deltagarna bestod av 70 
säljmedarbetare på ett globalt företag i Mellansverige. Resultaten visade att 
sociala och uppgiftsorienterade relationsaspekter värderades likvärdigt. 
Vidare visade resultatet att vissa kontrollvariabler hade starkare samband 
med LMX-relationen än relationsaspekterna samt att det fanns en viss 
skillnad mellan relationsaspekternas värderingar beroende på relationens 
kvalité.  
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Inledning 
 
Ledarskapsforskningen har sedan dess start på 1950-talet blivit mycket utbredd och har 
bidragit med flera olika ledarskapsteorier (Zhou & Schriesheim, 2010). Grean och Uhl-Bien 
(1995) menar att ledarskapsteorierna kan delas in under tre olika inriktningar; ledare, 
medarbetare samt relationen mellan ledare och medarbetare. Dessa inriktningar kan studeras 
var och en för sig eller genom att kombinera dem. Teorier som fokuserat på ledaren eller 
medarbetaren har framförallt studerat deras egenskaper, beteenden samt dess samband med 
prestationer och effektivitet (Howell & Hall-Merenda, 1999; Graen & Uhl-Bien, 1995). 
Gerstner och Day (1997) menar till skillnad från de teorier som utgår från enbart ledare eller 
medarbetare, att relationen mellan ledare och medarbetare blivit en av de mest användbara 
teorierna när det gäller att studera ledarskapets samband till olika organisatoriska utfall och 
resultat. Detta gäller i synnerhet teorin om Leader-Member Exchange, LMX (teorin om 
ledare och medarbetarutbyte), där den ömsesidiga relationen är i fokus. Ledare i denna studie 
och kontext definieras som medarbetarens närmsta chef.  
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Utvecklingen av LMX 
 
LMX utgår ifrån att ledaren men även medarbetaren i viss mån, bjuder in till en ömsesidig 
utbytesrelation där den andra parten får möjlighet att acceptera denna relation (Graen & 
Scandura, 1987). Grean och Uhl-Bien (1995) beskriver utvecklingen av LMX- teorin i fyra 
steg där det första och andra steget skildrar LMX ursprung, medan det tredje och fjärde steget 
utgår mer från dagens forskning och är fortfarande under utveckling. Mer ingående går det 
första steget tillbaka till 1970–talet och Vertical Dyad Linkage (den vertikala dyadiska 
kopplingsteorin). Forskare som utgick från denna teori, upptäckte att olika medarbetare 
gjorde olika redogörelser kring en och samma ledare. Detta ledde i sin tur fram till idén att 
ledare utvecklar olika relationer till sina medarbetare där vissa medarbetare verkade 
favoriseras och därmed tillhörde en så kallad in-group. Relationen till andra medarbetare 
karaktäriserades i sin tur av en lägre grad av personlig kompatibilitet och ingick då i en så 
kallad out-group.  
 I det andra steget gick forskare vidare utifrån dessa nya upptäckter och namngav den nya 
teorin, Leader-Member Exchange, vilket är en av de ledarskapsteorier som dominerar idag. 
Följande forskning kom att undersöka och värdera de karaktärsdrag som LMX verkade 
innehålla samt samband mellan LMX och organisatoriska variabler så som ökad prestation 
från medarbetarna (Graen och Uhl-Bien, 1995). Schyns och Wolfman (2008) menar dock att 
det finns en svårighet när det gäller att mäta samband mellan LMX och de organisatoriska 
variablerna, det vill säga påvisa ett orsakssamband. Detta på grund av att det till exempel är 
svårt att avgöra om det är en hög LMX-kvalité som bidrar till ökad prestation eller om det 
tvärtom, är en ökad prestation som bidrar till en hög LMX-kvalité.   
 Vidare menar Graen och Uhl-Bien (1995) att det tredje steget i utvecklingen av LMX, går 
ifrån tanken på att det skulle bildas så kallade in-groups och out-groups. Istället för att 
ledaren favoriserar vissa medarbetare  menar den nyare forskningen att ledaren snarare bjuder 
in varje medarbetare att en och en ingå i en relation med ledaren. Enligt författarna har 
forskare även börjat titta på hur LMX-relationerna fungerar i ett större sammanhang, vilket 
betyder att vi nu kommit fram till det fjärde och sista steget. Här undersöks hur relationernas 
kvalité påverkar arbetsgruppen och organisationens struktur genom att studera de enskilda 
relationerna mellan ledaren och medarbetaren.  
 Kvalité är en central del inom LMX teorin och innebär att kvalitén i relationen mellan 
medarbetare och ledare kan variera från låg till hög. Detta då ledare tenderar att utveckla 
olika relationer till olika medarbetare (Naiddo, Scherbaum, Goldstein & Graen, 2010). 
Hooper & Martin (2008) föreslår att en av anledningarna till att ledare utvecklar relationer 
med hög kvalité till vissa medarbetare, kan bero på att dessa medarbetare liknar ledarna 
personlighetsmässigt. Enligt Graen & Uhl-Bien (1995) vilar dock LMX-teorin på 
dimensionerna respekt, tillit och förpliktelse, vilka de menar är grunden för att ledare och 
medarbetare ska uppleva en hög kvalité i relationen dem emellan. Schriesheim, Castro & 
Cogliser (1999) har byggt vidare kring dessa dimensioner och menar att förutom tillit är 
ömsesidigt stöd, gillande, handlingsfrihet, uppmärksamhet samt lojalitet de dimensioner som 
en hög kvalité kännetecknas av. Under årens gång har olika forskare och studier undersökt 
vilka dimensioner som är nyckeln till hög kvalité och har nått fram till ett flertal förslag 
utöver de från Graen och Uhl-Bien (1995) samt Schriesheim, Castro och Cogliser (1999).  
Bland dessa finns professionell respekt som handlar om att en person ser upp till en annan 
persons yrkesmässiga bedrifter. Vidare finns delegering, delaktighet och inflytande (Ferris et 
al. 2009). En hög kvalité leder till fördelar för såväl medarbetare, ledare och organisation i 
form av bland annat ökat stöd, minskad frånvaro och ökad arbetstillfredsställelse. Låg kvalité 
i relationen kännetecknas istället av motsatsen, vilket innebär att medarbetarna får mycket 
begränsat stöd och tilldelas lite eller inga fördelar alls utanför arbetskontraktet, det vill säga 
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utöver de formella rollkraven (Dienesch & Liden; Gerstner & Day genom Harris, Wheeler & 
Kacmar, 2009). Vidare menar Schyns och Wolfram (2008) att om medarbetarna inte känner 
sig engagerade i organisationen, tenderar de att ålägga ledaren som ansvarig för detta och 
därmed bedöma kvalitén i relationen som låg.  
 
 
Skattning av relationen  
 
En del forskare menar att utvecklingen av relationen mellan ledare och medarbetare snarare 
bör ses som en process, som genomgår flera steg, än ett stabilt och oföränderligt tillstånd 
(Graen & Scandura, 1987). Denna process kan delas upp i tre steg, där det första steget kan 
ses som en testfas. Här känner både ledare och medarbetare av vad den andra parten har att 
erbjuda för utbytesresurser samtidigt som ömsesidiga rollförväntningar formas. Huruvida 
relationen går vidare in i nästa steg eller inte baseras på denna inledande testfas. Relationer 
som utvecklas vidare in i det andra steget genomgår en förfining av relationen. Genom att 
medarbetare och ledare arbetar tillsammans, definieras relationen och ett ömsesidigt utbyte 
skapas. Ledaren kan till exempel erbjuda medarbetaren fler ansvarsområden samtidigt som 
medarbetaren kan erbjuda ledaren förpliktelse i arbetet. Vidare formas en ömsesidig respekt 
och lojalitet samt ett förtroende för den andra parten skapas. En relation som når ytterligare 
en högre grad är därmed inne i det tredje steget, vilket innebär att medarbetaren och ledaren 
tillsammans engagerar sig för att nå arbetets mål och uppdrag (Graen och Uhl-Bien, 1991). 
Duarte, Goodson och Klich (1994) föreslår att denna förändringsprocess bidrar till att olika 
relationsaspekter blir olika viktiga vid olika stadier. Detta eftersom ledare och medarbetare 
verkar värdera deras ömsesidiga relation på olika vis beroende på hur långt de kommit i 
relationens utveckling. I motsats till denna uppfattning, har viss kritik riktats mot denna typ 
av redogörelse kring utvecklingen av relationen. Detta då andra forskningsresultat pekat på 
att den ömsesidiga relationen utvecklats hastigt och därefter behållit sin stabilitet (Yukl, 
2012). 
 På senare tid har forskning allt mer börjat uppmärksamma och ifrågasätta den bristande 
överensstämmelsen mellan medarbetarens och ledarens skattning av LMX-relationen. Detta 
beror på att det har visat sig att ledare i genomsnitt skattar relationens kvalité lägre än dess 
medarbetare (Grestner och Day, 1997). Grestner och Day menar att ledare verkar skatta den 
gemensamma relationen utifrån ett mer komplext och multidimensionellt synsätt än 
medarbetarna, vilket kan vara anledningen till den bristande överensstämmelsen dem 
emellan. Detta kan i sin tur innebära att LMX-instrumentet är mer anpassat efter 
medarbetarens perspektiv på relationen. I författarnas metaanalys rapporterades en 
korrelation på .29 mellan chefernas och medarbetarnas skattning av LMX-relationen. Vidare 
har det studerats och bekräftats bland annat av Sin, Nahrgang och Morgeson (2009), som 
genomfört en metaanalytisk studie och presenterat en genomsnittlig korrelation på .37. Detta 
har även styrkts av Schrieshiem et. al. (genom Zhou & Schriesheim, 2010) där resultatet visat 
att korrelationen har varierat mellan .16 och .50 i olika studier.  
 Schyns och Wolfram (2008) uppmärksammar denna bristande överensstämmelse i sin tur 
genom att studera ledare och medarbetares skattning av LMX var och en för sig och sedan 
ställt det i relation till olika organisatoriska variabler. Resultatet från denna studie visade att 
ledarnas skattning av LMX korrelerade med attityden till prestation, vilket författarna tolkade 
som att ledare förväntar sig att medarbetarna ska prestera i gengäld mot att chefen erbjuder en 
god relation. Samtidigt visade studien att det inte fanns något signifikant samband mellan 
medarbetarnas skattning av LMX och attityd till prestation, men däremot mellan LMX och 
arbetstillfredsställelse. Författarna menar att medarbetarna tror att de bör visa 
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arbetstillfredsställelse inför ledaren vid en hög kvalité i relationen, när det i själva verket är 
prestation cheferna förväntar sig.   
 London (genom Zhou och Schriesheim, 2009) menar att en av anledningarna till att 
individer på en arbetsplats överlag skattar olika, beror på vilken position denne har i 
organisationen. Alltså menar London att individer intar ett visst perspektiv och vissa 
värderingar som är kopplat till den specifika positionen. När det gäller ledare och 
medarbetare är det deras olika positioner som bidrar till att de värderar olika relationsaspekter 
som olika viktiga. Vidare menar Zhou och Schriesheim (2009) i sin tur att anledningen till att 
medarbetare och ledare skattar relationens kvalité olika, är på grund av att ledare är mer 
uppgiftsorienterade och därmed värderar uppgiftsrelaterade relationsaspekter högre än vad 
medarbetarna gör och inte beroende av positionen i sig.  
 Zhou och Schriesheim (2010) genomförde två studier med syftet att undersöka om det 
finns någon skillnad mellan ledare och medarbetares skattning av LMX-relationen. Den 
första studien bestod av en kvalitativ samt en kvantitativ intervju som behandlade huruvida 
uppfattningen om medarbetares och ledares syn på samma relation skilde sig åt. 
Undersökningsdeltagarna var studenter som rekryterades från två universitet i USA. Samtliga 
deltagare arbetade vid sidan av studierna och studerade någon form av företagande, antingen 
via ett program eller kurs. Deltagarna fick i den studien lyfta upp olika LMX dimensioner 
som de ansåg var viktiga i den ömsesidiga relationen. I den andra studien skulle deltagarna 
bedöma vilka relationsaspekter inom dessa dimensioner de ansåg var viktigast. Dessa 
relationsaspekter klassificerades in med hjälp av en expertgrupp till uppgiftsorienterade 
respektive socialt orienterade relationsaspekter (se Tabell 1). I studien definierades de 
uppgiftsorienterade relationsaspekterna som uppgifts- och jobbrelaterade aspekter av ledarens 
och medarbetarens relation, så som exempelvis prestation och kompetens. De sociala 
relationsaspekterna definierades som personliga och interpersonella aspekter av relationen 
mellan ledaren och medarbetaren. Bland dessa relationsaspekter fanns bland annat stöd, 
lojalitet och kommunikation.  Resultatet av studierna visade att ledare och medarbetare 
fokuserar på olika relationsaspekter när de ska bedöma relationens kvalité. Studien påvisar att 
ledare värderar de uppgiftsorienterade relationsaspekterna som viktigare för att relationen ska 
kännetecknas av en hög kvalité medan medarbetarna i sin tur värderar sociala 
relationsaspekter högre än ledare då de är i större behov av uppskattning och stöd. Detta 
innebar att båda parter ansåg att samtliga relationsaspekter, oavsett uppgifts- eller socialt 
orienterade var centrala för relationen men värderade dem som olika viktiga.  
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Tabell 1 
Sammanställning av relationsaspekter (Zhou & Schriesheim, 2010) 

Uppgifts- orienterade  Socialt- orienterade  Både och  
   
Prestation/ deltagande a Utveckling av arbetsrollen Coachning  
Tillit (arbete) b Uppmärksamhet från chefen   
Professionell respekt/beundran Stöd  
Kompetens Lojalitet  
Arbetsmoral  Uppskattning    
Inflytande över arbetssituationen  Kommunikation  
Samarbete  Tillit (personlig) d  
Uppmuntran  Respekt   

Feedback  
Skyldighet/plikt mot den andra 
parten  

Utöver det förväntade c  Hänsynstagande   
Utmaningar Lyhördhet   
Belöning (pengar) Förståelse av problem/behov  
Belöning (uppmuntran) Ärlighet   

a Ömsesidigt bidragande till att arbetsuppgifterna blir utförda. b Ömsesidig förtroende att arbetsuppgifterna blir 
genomförda. c Göra mer än vad som förväntas. d Ömsesidig tillit.  
 
 
Säljarens roll 
 
Genom en metaanalytisk studie genomförd av Weitz och Bradford (1999) har forskarna 
uppmärksammat hur säljmedarbetarens roll förändrats från ett fokus där säljaren försöker 
påverka kundens köpbeteende till ett mer långsiktigt relationsskapande mellan kund och 
säljmedarbetaren. Författarna menar att säljarnas roll i skapandet av långsiktiga relationer ses 
som allt mer avgörande för att skapa värde för kunderna samt för den egna organisationen. 
Vidare innebär detta att säljare tidigare strävade efter att tillfredsställa organisationens 
kortsiktiga behov genom att effektivt informera kunder vad företaget kan erbjuda för 
produkter och tjänster. Säljarens ledare hade då till uppgift att motivera medarbetaren att 
arbeta hårt och effektivt.  
 Dagens relationsskapande handlar om att säljaren arbetar med kunden för att uppnå en 
vinst för både säljare och kund. Detta nya relationsfokus har bland annat banat vägen och 
blivit ett strategiskt verktyg för företag, särskilt i den nuvarande konkurrenskraftiga miljö 
som råder (Garrido-Moreno & Padilla-Meléndez, 2011). Den nya affärsstrategin kallad 
Customer Relationship Management (CRM) innebär att identifiera och rikta in sig på de mest 
värdefulla kunderna för att göra en mer effektiv fördelning av resurser och genom detta 
uppnå företagets mål (Dorsch, Carlson, Raymond & Ranson, 2001). Det finns ingen entydig 
definition vad CRM är för något men kan förklaras som en övergripande blandning av 
marknadsföringsstrategi, organisationsstruktur, processer, tekniker och IT-verktyg som 
kretsar kring kunden. Själva tekniken som CRM innefattar hjälper företag att samla in, 
analysera och distribuera information för att förbättra prospektering och skräddarsy 
produkter. Genom detta kan kundnöjdhet och långvariga kundrelationer uppstå som på sikt 
skapar försäljningstillväxt (Yim, Anderson & Swaminathan, 2004). Forskning kring CRM 
betonar att företagen finner det mer lönsamt att behålla befintliga kunder genom att utveckla 
långsiktiga relationer som uppfyller deras behov, än att locka nya kunder (Garrido-Moreno & 
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Padilla-Meléndez, 2011). Vidare menar Anderson (1996) att för att CRM ska kunna fungera 
måste säljare utbildas och belönas för att ta initiativ som bygger kundrelationer.  
 Via den nya mer avancerade teknologin i form av bland annat databaser, internet och det 
CRM innebär, kan säljarna nu hitta den senaste informationen om kampanjer, utbud och 
lagerstatus direkt för att kunna möta kundens behov. Detta gör att de inte behöver sin chef i 
samma utsträckning som förut. De behöver fortfarande godkännande för att ta vissa beslut 
men de är direkt ansvariga i mötet med kunden och det som kommer utav just det specifika 
mötet (Anderson & Huang, 2006). Säljare har därmed i allmänhet störst betydelse för att 
minska att kunderna vänder sig till konkurrenter (Johnson, Barksdale & Boles, 2001). 
Ahearne, Hughes & Schillewaert (2007) visar i deras studie att en säljare som integrerar IT-
verktyg i sin säljaktivitet kraftigt kan förbättra försäljning och färdigheter. De kan via dessa 
verktyg snabbt och smidigt jämföra och analysera sina produkter gentemot konkurrenterna. 
När säljarna har större inblick i hur marknaden och dess produkter ser ut, är de mer effektiva 
i att kommunicera värdet för just deras erbjudande och kan därmed göra mer övertygande 
säljpresentationer för att få mer tyngd i samtalet med potentiella köpare. 
   
 
Relationen mellan ledare och medarbetare inom sälj 
 
När det gäller medarbetarens relationer inom säljbranschen så har forskning i högre grad 
fokuserat på relationen mellan medarbetare och kund snarare än relationen mellan ledare och 
medarbetare. Några som har studerat relationen mellan chef och medarbetare samt hur ledare 
kan påverka sina säljmedarbetare är Fock, Yim och Rodrigues (2010). De menar att om 
relationen mellan ledaren och medarbetaren kännetecknas av en hög kvalité så har ledaren 
också en stor möjlighet att påverka medarbetaren att utveckla goda relationer till företagets 
kunder, det vill säga att medarbetaren anammar ett så kallat kundorienterat arbetssätt 
(O’Hara, Boles & Johnson genom Fock, Yim & Rodriguez, 2010).  
 Det ömsesidiga utbytet mellan ledare och medarbetare påverkar även huruvida 
medarbetaren känner plikt att uppfylla ledarens förväntningar. Det innebär att när ledaren 
förmedlar ett genuint intresse och stöd gentemot medarbetaren så strävar medarbetaren efter 
att leva upp till ledarens förväntningar, i detta fall att tillägna sig ett kundorienterat tanke- och 
arbetssätt (Fock, Yim och Rodriguez, 2010). Vidare menar Kennedy, Goolsby och Arnold 
(2003) att ledaren fungerar som en förebild för medarbetaren när det gäller förmågan att 
utveckla försäljning med kunden i fokus och där medarbetaren kan anamma chefens 
skicklighet inom bland annat kommunikation mot kunden.  
 Som tidigare nämnts, menar Graen och Uhl-Bien (1995) att medarbetare bjuds in av 
ledaren till den ömsesidiga relationen och även att det som sker i relationen är avgörande för 
såväl personliga som organisatoriska utkomster. Forskning har på senare tid uppmärksammat 
just processer emellan ledare och medarbetare genom bland annat Empowerment, en av de 
uppgiftsrelaterade relationsaspekterna i den ömsesidiga relationen mellan ledare och 
medarbetare. Empowerment kan ses som en process mellan ledaren och medarbetaren där 
medarbetaren bjuds in av ledaren till att få en ökad makt över sin arbetssituation (Anderson & 
Huang, 2006). Block (genom Anderson & Huang, 2006) hävdar att arbetstagaren måste ges 
självständighet och erbjudas att delta i organisatoriskt beslutsfattande som påverkar deras 
arbete och arbetsmiljö. Yagil (2001) menar att när medarbetare inom sälj känner sig 
oförmögna att påverka sitt arbete, leder det till en känsla av maktlöshet som i sin tur kan 
avspeglas på kundrelationen i form av att säljarna inte möter kundens behov.   
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 Syfte och hypoteser 
 
Tidigare forskning visar att medarbetare i allmänhet värderar sociala relationsaspekter som 
mer viktiga än uppgiftsorienterade relationsaspekter (Zhou & Schriesheim, 2010). Forskning 
inom säljsektorn påvisar emellertid att uppgiftsorienterade relationsaspekter så som 
Empowerment (Block genom Anderson & Huang, 2006) och belöning (Anderson, 1996) är 
viktiga delar i arbetet för säljmedarbetare. Vidare utövas säljarbetet i en konkurrensutsatt 
miljö (Garrido-Moreno & Padilla-Meléndez, 2011). Syftet med denna undersökning är att ta 
reda på vilka relationsaspekter som medarbetare inom sälj värderar som viktiga för en hög 
kvalité i relationen till sin närmsta ledare. Följande hypotes har därmed formulerats:  
 
H1: medarbetarna värderar inte de sociala relationsaspekterna som mer viktiga än de 
uppgiftsorienterade relationsaspekterna. 
 
Vidare var syftet att undersöka om de relationsaspekter som medarbetarna värderar som 
viktiga för relationen har ett samband med den befintliga relation de har med sin ledare. 
London (genom Zhou & Schriesheim, 2009) menar att respondenter värderar olika beroende 
vilken position individen har i organisationen och därmed utifrån ett visst perspektiv. Vi 
anser att det går att bygga vidare på detta resonemang genom att addera kvalitén i relationen. 
Istället för att respondenter värderar relationsaspekter olika beroende på position, menar vi att 
dessa relationsaspekter kan värderas utifrån upplevd kvalité i relationen till sin ledare. Det 
innebär att det är kvalitén i relationen till ledaren som avgör vilka perspektiv som intas och 
inte positionen i sig. Upplever medarbetare relationens kvalité som låg, kan det tänkas bero 
på att medarbetaren upplever en avsaknad av vissa relationsaspekter som till exempel 
kommunikation och stöd. Genom denna avsaknad kan då medarbetaren värdera just dessa 
relationsaspekter som viktiga för relationen.  Upplever medarbetare däremot att relationen till 
ledaren kännetecknas av en hög kvalité kan detta medföra att medarbetaren upplever vissa 
relationsaspekter som självklara och därmed värderar andra relationsaspekter som viktiga. 
Därmed har följande hypoteser formulerats: 
 
H2: medarbetares värdering av relationsaspekterna har  ett samband med skattningen av den 
befintliga kvalitén i relationen till dess ledare.  
 
H3: det finns en skillnad i hur medarbetare värderar olika relationsaspekter beroende på om 
de skattar kvalitén i relationen till sin ledare som hög eller låg.  
 
 

Metod 
 
 
Deltagare 
 
Undersökningen har genomförts på ett stort företag inom försäljningsbranschen, där samtliga 
undersökningsdeltagare rekryterades från företagets huvudkontor i Mellansverige. 
Huvudkontoret består av ett antal olika avdelningar som i sin tur är uppdelade i flera team. 
Deltagarna arbetar på fyra olika avdelningar inom försäljning och fördelningen ser ut som 
följer; utgående samtal mot befintliga kunder med syfte att merförsälja (n =22), utgående 
samtal mot befintliga kunder med syfte att förlänga abonneringen av deras befintliga 
produkter (n =21), inkommande samtal för nytecknande av produkter (n =7) och 
inkommande samtal från kunder som vill avsluta sina abonnerande produkter (n = 18). 69,1% 



8 

av deltagarna var män och 30,9% var kvinnor. Medelålder var 23 år (SD=3,606) och den 
genomsnittliga tiden deltagarna hade arbetat på företaget var 16 månader.  
 Totalt medverkade 68 personer av totalt 70 tillfrågade då två personer exkluderades 
pågrund av otillräckliga svar. En av deltagarna hade ej bedömt värdet på en av de sociala 
relationsaspekterna. Två av deltagarna hade ej besvarat LMX frågan som rörde om 
medarbetaren ansåg att chefen skulle hjälpa till i en knivig situation. Det interna bortfallet 
hanterades med att medelvärdet för respektive skala imputerades. Ingen ersättning för 
deltagandet utgick. 
 
 
Material  
 
 Bakgrundsvariabler. Enkäten inleddes med fyra stycken bakgrundsvariabler; ålder, kön, 
antal arbetade månader på arbetsplatsen samt hur många månader deltagarna haft sin 
närmaste chef.  
 
 Kontrollfrågor. Enkäten innehöll kontrollfrågor med tillhörande skalor för att mäta 
psykosociala och sociala frågor i arbetslivet, hämtade från QPSNordic (Dallner et al., 2000). 
Kontrollfrågorna valdes ut för att ta reda på om de psykosociala och sociala faktorerna kunde 
ha ett samband till medarbetarnas skattning av relationen till sin ledare. Detta då tidigare 
forskning menar att organisationen i sin helhet har betydelse för medarbetarnas syn på 
ledaren (Schyns och Wolfram, 2008). Kontrollfrågorna erhölls från tre områden i QPSNordic 
som behandlade tydlighet i arbetet, stöd från arbetskamraterna samt arbetsplatsens klimat. 
Tydlighet mättes med hjälp av två frågor som slogs ihop för att sedan få fram ett medelvärde. 
Dessa ställdes på följande vis ”Finns det klart definierade mål för ditt arbete?” och ”Vet du 
precis vad som krävs av dig i ditt arbete?”. Stöd från arbetskamrater mättes genom frågan 
”Om du behöver, får du stöd och hjälp med ditt arbete från dina arbetskamrater”. Frågorna 
besvarades på en femgradig skala från 1 (mycket sällan eller aldrig), 2 (ganska sällan), 3 
(ibland), 4 (ganska ofta) till 5 (mycket ofta eller alltid). För att mäta klimatet på arbetsplatsen 
fick deltagarna skatta om de upplever arbetsplatsen som konkurrensinriktad, stödjande, 
trivsam och regelstyrd utifrån en skala med svarsalternativen 1 (mycket lite eller inte alls), 2 
(ganska lite), 3 (något), 4 (ganska mycket) och 5 (väldigt mycket). 
 
 Relationsaspekter. 27 stycken relationsaspekter erhölls från Zhou & Schriesheims (2010) 
forskningsstudie och behandlades i denna undersökning som oberoende variabler vid 
sambandsanalys och som beroende variabler vid analysen som berör skillnader. 
Relationsaspekterna skattades på en femgradig skala och värderades från 1 (helt oviktigt) till 
5 (helt nödvändigt).  
 
 LMX-7. För att mäta LMX användes den rekommenderade LMX-7 (Graen & Uhl-Bien, 
1995), där den interna konsistensen var god (α =.869). LMX behandlades i denna 
undersökning som beroende variabel vid sambandsanalys och som oberoende variabel vid 
analysen som berör skillnader. Svarsalternativen bestod av en femgradig skala där 
svarsalternativen skiljde sig beroende på frågeställning. Exempel på frågor är ”hur väl förstår 
din chef dina arbetsrelaterade problem” och ”i vilken utsträckning har din chef förmågan att 
se din potential”. En av frågorna; ”hur skulle du karakterisera din arbetsrelation till din chef”, 
hade omvänt svarsalternativ och värdena på skalan vändes innan konstrueringen av index. 
Översättningen på fyra av de sju LMX frågorna hämtades från Yukl (2012) och resterande 
översattes av författarna i samråd med engelsktalande person. 
 



9 

Procedur  
 
Kontakt togs med företagets HR-avdelning för en presentation av undersökningens syfte samt 
tillvägagångssätt och för att se om ett intresse fanns hos företaget. Presentationen bemöttes 
positivt och ett möte bokades in mellan försäljningschefen och undersökningsledarna. Vid 
mötet informerades återigen syftet, tillvägagångssättet samt en genomgång och information 
om forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2008). Vidare genomfördes en presentation 
av enkäten. Försäljningschefen informerade därefter berörda mellanchefer om 
undersökningens syfte och villkor för deltagandet. En vecka efter mötet var 
undersökningsledarna på arbetsplatsen för att genomföra enkätstudien och inledde med 
information kring undersökningens syfte och villkor till deltagarna. Undersökningsledarna 
delade sedan ut missivbrev och enkäter som deltagarna fick fylla i utan varken 
undersökningsledarnas eller chefernas närvaro. Efter ca 10 minuter kom 
undersökningsledarna tillbaka och samlade in de ifyllda enkäterna. Deltagarna behöll 
missivbreven.  
 Hantering av insamlad data samt utformning av enkäten har behandlats efter 
konfidentialitetskravet	   (Vetenskapsrådet, 2008).  Då enkäterna var i pappersformat låstes 
dessa in där obehöriga inte har kunnat ta del av materialet. Enkäterna har även kodats med 
unika siffror för respektive enkät och unik bokstav för respektive avdelning. 
Undersökningsledarna har inte gjort någon uppdelning av team inom avdelningarna, detta för 
att säkerställa anonymitet för deltagarna. 
 
 
Databearbetning  
 
Allt datamaterial har behandlats genom SPSS Statistics 19. För att undersöka H3 (om det 
finns en skillnad huruvida relationsaspekterna värderas beroende på om man har en låg eller 
hög kvalité i relationen till sin ledare), delades deltagarna in i tre grupper; låg, medel och hög. 
Detta gjordes utifrån varje deltagares medelvärde på LMX skalan för att kategorisera 
deltagarna till respektive nivå. Ett medelvärde mellan 1 och 3.3 (n = 15) kategoriserades som 
en låg kvalité, 3.4 - 3.9 (n = 35) som medel och 4 - 5 (n = 18) som en hög kvalité. Då 
fördelningen av deltagarna var ojämna i de tre kategorierna genomfördes envägs-ANOVA för 
oberoende mätning med Scheffes test.  
 

 
Resultat 

 
För att undersöka hypotes 1, vilka relationsaspekter som medarbetarna värderade som 
viktigast i relationen till sin ledare, jämfördes medelvärdena för respektive relationsaspekt. 
Relationsaspekternas medelvärden är rangordnade och sammanställda med tillhörande 
standardavvikelser i Tabell 2. Resultatet visade att medarbetarna värderade samtliga 27 
relationsaspekter näst intill likvärdigt och att sociala såväl som uppgiftsorienterade erhölls 
bland de relationsaspekterna med högst respektive lägst värden.  De fem relationsaspekter 
som fick högst värde var kommunikation, respekt, hänsynstagande, arbetsmoral samt 
kompetens. De som fick lägst värde var stöd, coachning, professionell respekt/beundran, 
uppmärksamhet från chefen samt prestation utöver det förväntade.  
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Tabell 2 
Sammanställning av deltagarnas värderingar av relationsaspekter  

Aspekt M  SD 

Kommunikation 4.68 .63 
Respekt  4.68 .58 
Hänsynstagande 4.50 .76 
Arbetsmoral 4.46 .63 
Kompetens  4.44 .76 
Tillit (arbete) 4.41 .63 
Tillit (personlig) 4.41 .72 
Belöning (pengar) 4.38 .79 
Feedback 4.35 .73 
Lyhördhet 4.34 .68 
Samarbete 4.31  .82 
Belöning (uppmuntran) 4.31 .82 
Lojalitet 4.29 .79 
Ärlighet 4.28 .79 
Förståelse av problem/behov 4.22 .79 
Utmaningar 4.21 .76 
Utveckla arbetsrollen 4.18 .77 
Inflytande över arbetssituationen 4.12 .82 
Deltagande/prestation 4.10 .87 
Uppskattning 4.09 .81 
Uppmuntran 4.03 .81 
Skyldighet/plikt 4.00 .81 
Stöd 4.00 .77 
Coachning  3.97 1.01 
Professionell respekt/beundran 3.91 .94 
Uppmärksamhet från chefen 3.90 .83 
Utöver det förväntade 3.81 .97 

 
 
För att ta reda på om det finns ett samband mellan vilka relationsaspekter som medarbetarna 
värderar som viktiga med dess relation till ledaren så genomfördes korrelationer (se Tabell 
3). Resultatet visade att såväl uppgifts- som socialt orienterade relationsaspekter hade ett 
signifikant samband på 5 % nivå med skattningen av relationen till ledaren (LMX). De 
uppgiftsorienterade relationsaspekterna var, deltagande/prestation (p = .011), professionell 
respekt/beundran (p = .019) och förmågan att samarbeta (p = .041). De socialt orienterade 
relationsaspekterna var ömsesidig lojalitet (p = .013), tillit personlig (p = .024) samt 
ömsesidig ärlighet (p = .031). Även den relationsaspekt som kategoriserades som både 
uppgifts- och socialt orienterad, det vill säga coachning, påvisade ett samband med 
skattningen av relationen till ledaren (p = .018).  	  
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Tabell 3 
Pearsonkorrelation mellan skattningen av relationen till ledaren och värderade 
relationsaspekter 
Uppgifts- orienterade   Socialt- orienterade   Både och   
      
Prestation/ deltagande  .31* Utveckling av arbetsrollen .12 Coachning  .29* 
Tillit (arbete)  .03 Uppmärksamhet  -.01   
Prof. respekt/beundran .28* Stöd .13   
Kompetens .18 Lojalitet .30*   
Arbetsmoral  .23 Uppskattning   .15   
Inflytande  -.08 Kommunikation .04   
Samarbete  .25* Tillit (personlig) .27*   
Uppmuntran  .13 Respekt  .23   
Feedback  .20 Skyldighet/plikt  .11   
Utöver det förväntade  .15 Hänsynstagande  .22   
Utmaningar .10 Lyhördhet  .14   
Belöning (pengar) .04 Förståelse av problem/behov .11   
Belöning (uppmuntran) .18 Ärlighet  .26*   

* p <.05  
 
 
Vidare utfördes korrelationer mellan skattningen av relationen till ledaren och de sex 
kontrollvariablerna (se Tabell 4). Resultatet visade att fyra av kontrollvariablerna hade ett 
signifikant samband med skattningen av relationen på 1 % nivå. Dessa var tydlighet (p = < 
.001), stöd från arbetskollegor (p = < .001) samt två av de variabler som mäter klimatet, 
trivsamhet (p = < .001) och stödjande (p = < .001). 
 
 
Tabell 4 
Pearsonkorrelation mellan skattningen av relationen till ledaren och kontrollvariabler  
Index 1 2 3 4 5 6 7 M SD 
1. LMX -       3.41 0.75 
2. Tydlighet .46** -      4.46 0.65 
3. Stöd (kolleger) .45** .48** -     4.19 0.95 
4. Konkurrensinriktat .01 .07 -.06 -    3.66 0.98 
5.  Trivsamt .55** .46** .63** .01 -   3.88 0.94 
6. Regelstyrt .11 .05 .22 -.00 .23 -  3.77 0.86 
7. Stödjande .50** .34** .67** .00 .76** .33** - 3.62 1.05 

** p <.01  
 
 
För att undersöka om medarbetarnas värdering av relationsaspekterna predicerade 
upplevelsen av relationen till dess ledare, genomfördes tre hierarkiska regressioner. I den 
första regressionen användes bakgrundsvariablerna för att ta reda på om de hade någon 
inverkan på skattningen av relationen till ledaren. Då de inte hade någon påverkan uteslöts de 
i följande regressioner. I den andra regressionen (se Tabell 5) lades de kontrollvariabler in 
som påvisade en signifikant korrelation med skattningen av relationen till ledaren i modell 1 
och sedan de signifikanta relationsaspekterna som påvisade korrelation med skattningen av 
relationen till ledaren i modell 2. Modell 1 var statistiskt signifikant (F4, 63 = 9.44, p < .001), 
likaså modell 2 (F11, 56 = 4.30 p < .001). Resultatet visade att kontrollvariablerna förklarade 
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38 % av variationen och relationsaspekterna förklarade 8 % av variationen i den beroende 
variabeln, skattningen av relationen till ledaren.   
 
 
Tabell 5 
Hierarkisk regression – kontrollvariablernas och relationsaspekternas samband med 
skattningen av relationen till ledaren. 
 Modell 1 Modell 2 
Variabel B SE B SE 
     
Tydlighet .30* .14 .35* .14 
Stöd (kollegor) .01 .12 -.07 .12 
Trivsamt .22 .13 .21 .14 
Stödjande .14 .12 .15 .13 
Tillit (personlig)   .09 .14 
Coachning   .09 .09 
Samarbete   .07 .12 
Lojalitet   .16 .12 
Ärlighet   .00 .14 
Professionell respekt/beundran   -.03 .11 
Bidragande   -.02 .11 
     
F 9.44**  4.30**  
R2 .38  .46  
R2

adj .34  .35  
∆R2 .38  .08  

* p <.05, ** p <.01 
 
 
Då endast kontrollvariabeln tydlighet var signifikant samt att relationsaspekterna förklarade 
en så pass liten variation hos den beroende variabeln, genomfördes en ytterligare hierarkisk 
regression med endast kontrollvariablerna (se Tabell 6). Variablerna lades in i separata 
modeller för att se hur mycket variation dessa enskilt förklarade i den beroende variabeln. 
Resultatet visade att tydlighet ensamt förklarade 21 % av variationen i den beroende 
variabeln och var statistiskt signifikant (F1, 66 = 17,62 p < .001).  
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Tabell 6 
Hierarkisk regression – Kontrollvariablernas enskilda samband med skattningen av 
relationen till ledaren. 
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Variabel B SE B SE B SE B SE 
         
Tydlighet .53** .13 .37* .14 .28* .14 .30* .14 
Stöd (kollegor)   .23* .10 .07 .11 .01 .12 
Trivsamt     .31* .11 .22 .13 
Stödjande       .14 .12 
         
F 17.62** 12.37** 12.10** 9.44** 
R2 .21 .28 .37 .38 
R2

adj .20  .25  .33  .34  
∆R2 .21  .07  .09  .01  

* p <.05, ** p <.01  
  
 
För att testa om det finns någon skillnad mellan vilka relationsaspekter som säljmedarbetare 
värderar som viktiga beroende på om relationen till ledaren kännetecknas av en hög eller låg 
kvalité, genomfördes en envägs-ANOVA för oberoende mätning med Scheffes test. Analysen 
visade att två relationsaspekter värderades olika beroende på om relationen kännetecknades 
av en låg respektive hög kvalité. Dessa två var konstruktiv feedback (F2, 65 = 8.37 p < . 001) 
och ömsesidigt bidragande till att arbetsuppgifterna blir utförda (F2, 65 = 3.56 p <. 034).   Vid 
beräkning av η2 visade resultatet att 20,5 % av variationen i den beroende variabeln, 
konstruktiv feedback berodde på variationen i den oberoende variabeln LMX- kvalité. 9,9 % 
av variationen i den beroende variabeln, ömsesidigt bidragande beror på variationen i den 
oberoende variabeln, LMX-kvalité. Resultatet påvisade att medarbetare med hög kvalité i 
relationen till sin ledare värderade dessa två relationsaspekter som mer viktiga än de 
medarbetarna med en låg kvalité i relationen. Vid värderingen av konstruktiv feedback var 
medelvärdet vid en låg kvalité 4.267 (SD =  .704) och vid en hög kvalité 4.889 (SD = .323). 
Vid värderingen av ömsesidigt bidragande till att arbetsuppgifterna blir utförda var 
medelvärdet vid en låg kvalité 3.733 (SD = .961) och vid en hög kvalité 4.500 (SD = .618).  
 
 

Diskussion 
 
I denna undersökning står säljmedarbetare i fokus och deras uppfattning om vad för 
relationsaspekter som är viktiga i relationen till deras ledare. Resultatet av 
medelvärdesanalysen ger stöd för Hypotes 1, det fanns ingen nämnvärd skillnad mellan 
huruvida undersökningsdeltagarna värderade de socialt- respektive uppgiftsorienterade 
relationsaspekterna. Resultatet gällande Hypotes 2 visar att det finns ett visst samband mellan 
medarbetarnas värdering av sju relationsaspekter och hur de upplever relationen med sin 
ledare, där lika många socialt- som uppgiftsorienterade relationsaspekter korrelerar med 
skattningen av relationen till ledaren. Däremot påvisar de hierarkiska regressionerna att det 
inte är relationsaspekterna som predicerar relationen mellan ledare och medarbetare, utan 
kontrollvariablerna och då främst tydlighet i arbetet. Även Hypotes 3 får ett visst stöd. 
Resultatet påvisar att medarbetare med hög kvalité i relationen till sin ledare värderar 
konstruktiv feedback samt ömsesidigt bidragande som mer viktiga relationsaspekter än de 
medarbetarna som skattar kvalitén i relationen som låg. 
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 Till skillnad från de deltagare som medverkade i Zhou och Schriesheims (2010) 
undersökning, värderades samtliga relationsaspekter av deltagarna i denna studie som viktiga, 
vilket gör att den första hypotesen (H1) får stöd. Resultatet kan tänkas bero på att deltagarna 
som medverkat i denna undersökning verkar i en miljö som kännetecknas både som 
konkurrenskraftig och som relationsbyggande. Säljarbetet präglas av såväl konkurrens som 
effektivitet (Garrido-Moreno & Padilla-Meléndez, 2011; Dorsch, Raymond & Ranson, 2001), 
vilket vi menar kan påverka säljarens attityd till betydelsen av de uppgiftsorienterade 
relationsaspekterna. Detta samtidigt som relationsbyggande är en mycket viktig del i 
säljarbetet. Säljaren strävar efter att upprätthålla en god relation till kunden samtidigt som 
ledaren stävar efter en god relation till sina säljare (Weitz och Bradford, 1999; O’Hara, Boles 
& Johnson genom Fock, Yim & Rodriguez, 2010), vilket därmed kan ha en betydelse för 
säljarens inställning till de socialt orienterade relationsaspekterna. Här menar vi att det är 
viktigt att se till den yrkeskontext medarbetaren verkar i när man studerar relationsaspekter 
och inte bara dra generella slutsatser som gäller för alla yrkeskategorier. I Zhou och 
Schriesheims (2010) studie kring relationsaspekter var säljmedarbetare mycket 
underrepresenterade. I den fösta studien var det totalt 14,7 % av 165 medarbetare från 
säljsektorn och i den andra studien var 7,4 % av 136 medarbetare från säljsektorn. Detta 
menar vi är ett ytterligare argument till att yrkeskontexten har en stor betydelse eftersom alla 
deltagare i denna studie är hämtade ifrån säljsektorn och påvisar ett annat resultat än Zhou 
och Schriesheims studie.  
 En intressant iakttagelse som går att utläsas från resultatet är att de relationsaspekter som 
värderades som viktigast i relationen anser vi bygger på etik och moral. Detta gäller såväl 
sociala (respekt, hänsynstagande och tillit personlig) som uppgiftsorienterade 
relationsaspekter (tillit arbete och arbetsmoral). Detta skulle också kunna ses som ett resultat 
av den yrkeskontext som deltagarna verkar inom då försäljning idag bygger på kundnöjdhet 
och långsiktiga relationer. Som tidigare nämnts, har försäljning tidigare vilat på att uppnå 
direkta resultat medan dagens försäljning handlar mer om kundvård (Garrido-Moreno & 
Padilla-Meléndez, 2011).  
 Utifrån de hierarkiska regressioner som genomfördes för att studera den andra hypotesen 
(H2) visade resultaten att relationsaspekterna förklarar 8 % och kontrollvariablerna 38 % av 
variationen i den beroende variabeln, skattningen av relationen till ledaren. En av 
anledningarna till att relationsaspekterna inte predicerat relationen mer än 8 %, menar vi kan 
beror på att LMX inte är klart definierat. Olika forskare definierar en hög kvalité med hjälp 
av olika dimensioner. Graen & Uhl-Bien (1995) menar att respekt, tillit och förpliktelse är det 
som LMX står för medan Schriesheim, Castro & Cogliser (1999) vill lägga till dimensioner, 
så som ömsesidigt stöd, gillande, handlingsfrihet, uppmärksamhet samt lojalitet. Ytterligare 
dimensioner som tillkommit på senare tid är professionell respekt, delegering, delaktighet och 
inflytande (Ferris et al. 2009). Flera av dessa dimensioner som ingått i definitionen av och 
utvecklat LMX under årens gång, har samma innebörd som de relationsaspekter som 
framkom under Zhou och Schriesheims (2010) undersökning över vilka aspekter som 
kännetecknar en hög kvalité i relationen. Detta betyder att fler studier bör genomföras för att 
reda ut vilka dimensioner eller relationsaspekter som verkligen kännetecknar en hög kvalité.   
 Vidare visade de hierarkiska regressionerna att den variabel som behandlade tydlighet, var 
den variabeln som hade störst samband med skattningen av relationen till ledaren. En 
förklaring till detta skulle kunna vara att det är större chans att hitta variabler som predicerar 
skattningen av relationen genom att fråga efter vad deltagarna har i den nuvarande relationen, 
än att fråga efter vad de anser är viktigt i en relation. Dock var avsikten med denna studie att 
ta reda på vilka relationsaspekter som medarbetarna anser är viktiga och inte vilka 
relationsaspekter som förekommer i deras befintliga relation till sin ledare. En annan 
anledning till att tydlighet hade större prediktion på skattningen av relationen kan ha och göra 
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med att tydlighet är ett omfattande begrepp. I denna undersökning bestod tydlighet av två 
frågor som var direkt riktade till deras nuvarande arbetssituation, vilket då möjligtvis gör det 
enklare att relatera till.  
 Den tredje hypotesen (H3) grundade sig på Londons (genom Zhou & Schriesheim, 2009) 
resonemang att respondenter värderar olika beroende vilken position man har i 
organisationen samt på synsättet att det är kvalitén i relationen till ledaren som avgör vilket 
perspektiv som intas och inte positionen i sig. Resultatet visade att hypotesen fick mycket 
litet stöd då endast två relationsaspekter, konstruktiv feedback och ömsesidigt bidragande 
värderades olika beroende på kvalitén i relationen. Även om dessa två relationsaspekter 
värderades olika och var statistiskt signifikanta, förklarade relationens kvalité procentuellt 
ganska lite i dessa två relationsaspekter. Att så få relationsaspekter var signifikanta skulle 
först och främst kunna förklaras genom antalet deltagare i studien. Om deltagarna var fler 
skulle eventuellt fler relationsaspekter visa sig vara statistiskt signifikanta när det gäller 
skillnaden kopplat till en hög eller en låg kvalité.  
 En annan förklaring till detta resultat skulle kunna vara att det inte är kvalitén i 
relationen som avgör hur medarbetarna värderar relationsaspekterna, utan att det till exempel 
kan bero på hur långt medarbetaren och ledaren har kommit i dess utveckling av relationen. 
Som inledningsvis beskrevs, menar vissa forskare att relationen mellan ledare och 
medarbetare genomgår flera steg och att denna utveckling bör ses som en förändringsprocess 
(Graen & Scandura, 1987). I enlighet med Duarte, Goodson och Klich (1994) anser vi att 
denna process kan vara en bidragande faktor till att olika relationsaspekter blir olika viktiga 
vid olika stadier. Graen och Uhl-Bien (1991) menar till exempel att ömsesidig respekt samt 
lojalitet utvecklas under processens andra steg, vilket skulle kunna vara en bidragande faktor 
till att medarbetare värderar just dessa två relationsaspekter olika beroende på hur långt 
relationen nått. Det skulle även kunna tänkas att deltagarnas ålder och anställningstid har en 
betydelse i detta sammanhang eftersom en högre ålder och en längre anställningstid kan 
innebära att medarbetarens perspektiv har förändrats utefter dess arbetslivserfarenhet.  
 
 
Reliabilitet och Validitet 
 
LMX-7 är ett väl beprövat instrument med en hög Cronbachs alfa såväl i denna studie som i 
flera tidigare. Mätinstrumentet har dock fått en del kritik på senare tid eftersom 
överensstämmelsen mellan ledare och medarbetares skattning av relationen är svag (Graen & 
Uhl-Bien, 1995). Då endast medarbetarnas skattningar av relationen var i fokus och inte 
ledares och medarbetares skattningar överensstämmer, ansågs LMX-7 som det mest pålitliga 
mätinstrumentet. Grestner och Day (1997) menar att anledningen till att överensstämmelsen 
mellan medarbetares och ledares skattningar är svag beror på att mätinstrumentet är mer 
anpassat efter medarbetares perspektiv. Detta motiverar även ytterligare till valet av 
instrument i denna undersökning.  
 När det gäller indelningen av studiens deltagare i en låg och en hög kvalité uppstår vissa 
problem som är värda att belysa. För det första är det svårt att avgöra var gränsen ska dras för 
respektive gruppering. Detta eftersom de värden som ligger nära gränsvärdena kan bedömas 
nästintill likvärdigt. Det vill säga, när gränsen vid en låg kvalité dras vid 3.3 så ligger värdet 
3.2 väldigt nära medel men det klassificeras som en låg kvalité. För att motverka att detta 
skulle påverka resultatet, delades medarbetarna alltså in i tre grupper, låg, medel och hög 
kvalité. Detta ledde till att värden som klassificerades som en låg respektive hög kvalité inte 
hamnade nära varandra och därmed blev det en tydlig distinktion mellan dessa. För det andra 
ledde uppdelningen av deltagarnas kvalité i relationen med ledaren till att det blev ett ojämnt 
antal deltagare i varje grupp, vilket då i sin tur kan leda till skeva resultat. Detta kunde dock 
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motverkas i analysen genom att använda Scheffés post-hoc test då detta test har en stor 
kontroll över Typ 1-fel (Hassmén & Hassmén, 1996). Ett större urval hade kunnat visa på fler 
signifikanta skillnader mellan hur deltagare med en låg respektive en hög kvalité skattar 
relationsaspekterna.  
 Studiens relativt begränsade urval berodde på att organisationens struktur inte skulle 
kunna påverka resultatet. Tanken bakom detta var att relationsskapandet kan te sig olika 
beroende på hur många medarbetare som ledaren har under sig. Valet av att endast använda 
ett företag, motiverades genom att det studerade företaget bestod av ett flertal olika 
säljavdelningar och därmed kunde en bredare bild av säljmedarbetare med olikartade 
säljroller lyftas fram.  
 Till skillnad från LMX-7 och de frågor från QPSNordic som används i frågeformuläret har 
inte relationsaspekterna används tidigare i frågeformulär. Detta innebär att de inte är väl 
beprövade och därmed är det svårt att fastställa dess reliabilitet. Det som dock motiverar 
användningen av dessa relationsaspekter är att de tagits fram genom en omfångsrik studie 
som innefattade både enkäter och intervjuer (Zhou & Schriesheim, 2010). 
 Det som kan till synes ses som ett hot mot validiteten är att två deltagare inte svarade på 
frågan som handlade om medarbetaren ansåg att chefen skulle hjälpa till i en knivig situation. 
En av anledningarna till detta kan bero på att formuleringen ”knivig situation” uppfattats som 
otydlig. Det kan även vara en tillfällighet att just denna fråga inte blev besvarad eftersom det 
endast var två personer som inte svarade. För att dessa två deltagare inte skulle exkluderas ur 
undersökningen ersattes det uteblivna svaret med respektive persons medelvärde på skalan. 
Enkäten fylldes i under schemalagd mötestid för att motverka att säljtid hos deltagarna skulle 
försvinna. Dock satt deltagarna tillsammans i sina team och fyllde i enkäten, något som kan 
ha stressat på deras svar.  
 
 
Slutsats och framtida forskning  
 
Då LMX är en av de ledarskapsteorier som dominerar ledarskapsforskningen och menar att 
en hög kvalité i den ömsesidiga relationen består av ett flertal relationsaspekter, finner vi 
resultaten för denna studie högst intressant. Detta då undersökningen påvisar att såväl sociala 
som uppgiftsorienterade relationsaspekter är viktiga enligt säljmedarbetare och därmed går 
emot den forskning som hävdar att medarbetare generellt skattar sociala relationsaspekter 
som viktigare. Då säljyrket handlar om att skapa långsiktiga relationer till sina kunder för att 
skapa lönsamhet till företagen, bör detta även gälla för ledare och medarbetare. Skapar ledare 
goda relationer till sina medarbetare, får de lojala och långsiktiga medarbetare, som även 
detta gynnar företagen på sikt. Därmed är det betydelsefullt att ta reda på vad medarbetare 
anser är viktigt i relationen för att en hög kvalité och en hög lönsamhet för företaget skall 
främjas.  
 Vi anser att en framtida ledarskapsforskning som fokuserar på relationen mellan 
medarbetare och ledare bör studera relationen ihop med den specifika bransch som de arbetar 
inom. Detta då denna studie uppmärksammat att de relationsaspekter som medarbetare anser 
vara viktiga kan vara kopplat till den yrkeskontext som medarbetarna verkar i. En ytterligare 
upptäckt var att relationens kvalité inte förklarade särskilt mycket av variationen av 
säljmedarbetares skattningar av relationsaspekterna. Förslag till framtida studier är därför att 
undersöka relationsaspekterna i förhållande till andra skillnader som kan finnas hos 
medarbetare, till exempel hur pass långt den ömsesidiga relationen nått i sin utveckling.  
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