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ÄR CHEFEN VERKLIGEN JÄMLIK OCH VAD FÅR DET FÖR EFFEKTER PÅ COMMITMENT? 
 

Annica Pettersson 
 
 
 

Teorin om Leader- Member Exchange antar att en chef differentierar 
mellan olika anställda i arbetsgruppen, vilket därav kan kännas av i 
arbetsplatsomgivningen. Ett högt utbytesförhållande med chefen har 
visat sig få betydande konsekvenser inom en organisation. Utifrån det 
kan det vara viktigt att chefen upplevs som jämlik. Denna studie 
undersökte hur chefen brukar differentiera förhållningssätt gentemot 
olika anställda samt om chefen uppfattas som jämlik, detta för att 
utröna vilken påverkan det har på commitment till organisationen, och 
till arbetsgruppen. Beroende på om avdelningscheferna skiljer sig åt 
beträffande uppfattad jämlikhet undersöktes om anställdas 
commitment skiljer sig åt mellan avdelningarna. 60 anställda vid tre 
olika avdelningar inom ett sjukhus besvarade enkäten. Hierarkisk 
regression utfördes och signifikanta resultat visade att commitment till 
arbetsgruppen ökade genom att tillföra jämlikhet med hur chefen kan 
differentiera sig, men främst förklarade den commitment till 
organisationen. Beträffande resultaten av att avdelningscheferna 
signifikant skiljde sig åt i uppfattad jämlikhet samt att det fanns 
skillnader i anställdas commitment till organisationen diskuteras.  
 
Nyckelord: LMX, differentierat beteende, jämlikhet, commitment till 
organisation, commitment till grupp.  

 
 
 

Inledning 
 

Ledarskap är en viktig faktor i de flesta organisationer och är ofta ett ofrånkomligt element i 
det dagliga arbetet. Inom forskningen har ledarskap blivit definierat i ett flertal olika 
uppsättningar av termer. Enligt Yukl (1998) är de flesta definitionerna på ledarskap ett 
antagande om att det innefattar en process. Denna process innebär att en avsiktlig påverkan 
utövas av en person på andra personer för att guida, strukturera samt för att gynna aktiviteter 
och förhållanden i gruppen.  
 
Inom ledarskapsprocessen är relationen som chefen har med sina anställda även 
betydelsefullt. En teori som skildrar en sådan interaktion med de anställda är teorin om Leader 
Member Exchange (Graen & Uhl-Bien, 1995). Forskning inom området Leader Member 
Exchange (LMX) visar att chefer tenderar att utveckla olika varianter av förhållanden till sina 
anställda. Ett bra utbytesförhållande som bygger på ett högt kvalité LMX karaktäriseras av ett 
ömsesidigt förtroende, respekt och förpliktelse. Utbytesförhållanden som endast är baserade 
på ett formellt anställningskontrakt mellan ledare och anställd kommer dock att inneha ett lågt 
LMX kvalitet. Studier har även visat att det differentierade beteende från chefen, beroende på 
olika utbytesförhållanden, blir en del av arbetsgruppens omgivning (Duchon, Green & Taber, 
1986). Anställda inom en arbetsgrupp är således medvetna om skillnader i 
utbytesförhållanden mellan olika anställda i gruppen och chefen. Olika utbytesförhållanden 



mellan chef och anställd kan därav antas ske i ett större socialt system som inkluderar 
arbetsgruppen (Jablin & Krone, 1987). 
 
Ett av kraven för att ett bra utbytesförhållande skall komma att utvecklas är enligt Graen och 
Scandura (1987) att ”......varje partner måste se utbytet som rätteligen jämlikt eller rättvist” 
(s.182). För att kunna uppfylla detta ska chefen inte endast fokusera på några enstaka 
medarbetare i arbetsgruppen (Graen & Uhl-Bien, 1995). Det innefattar inte nödvändigtvis att 
samtliga anställda ska behandlas exakt detsamma (Yukl, 1989). En viktig aspekt att ta hänsyn 
till är att chefen kan inneha ett specifikt utbytesförhållande med några enstaka anställda som 
delegeras mer ansvar och får mer förtroendefyllda uppgifter. Utöver de specifika 
utbytesförhållandena kan chefen samtidigt inneha ett utbytesförhållande med de övriga 
anställda som innebär ömsesidigt förtroende, respekt och lojalitet. Det bör således inte finnas 
någon som känner sig som en ”andra klass medarbetare”, utan varje anställd i arbetsgruppen 
bör uppfatta att hon eller han är betydelsefulla och respekterade.  
 
Utifrån detta kan det följaktligen vara viktigt att ta hänsyn till aspekter av jämlikhet vid en 
chefs differentiering av beteendet beroende på utbytesförhållandet. Denna studie försöker 
därmed utröna ett mer specificerat begrepp av differentierad behandling beroende på 
utbytesförhållandet i LMX. Studien försöker även utforska hur anställdas uppfattning av 
sådana effekter kan komma att påverka commitment till såväl gruppen som organisationen. 
Ett högt utbytesförhållande med chefen har visat sig ha betydande konsekvenser för anställda 
inom en organisation. Denna studie undersöker fortsättningsvis om olika chefer i en 
organisation uppfattas skilja sig åt beträffande jämlikhet.  
 
Varför och hur differentierar sig chefen beroende på LMX- förhållandet 
 
Utvecklingen av LMX påbörjades med studier i anknytning till Vertical Dyad Linkage (VDL) 
teorin (Graen & Uhl-Bien, 1995). Vid ett flertal studier inom området fann de att chefer kom 
att utveckla olika sociala förhållanden med enskilda anställda inom en arbetsgrupp (Vecchio, 
Gritteth & Hom, 1986). I höga kvalitetsutbyten, även kallad in-group, handlade de anställda 
som “pålitliga anställda” till chefen och utvecklades utöver den formella arbetsbeskrivningen. 
Lågt kvalitets utbyte med chefen utmärktes däremot av lågt förtroende, respekt och 
förpliktelse. Huvudsakligen uppträdde dessa medlemmar, även kallad out-group, som 
“inhyrda händer” vilka endast fullföljde det som krävdes av deras arbetsbeskrivning. Följden 
av detta var att anställda med högre utbytesförhållande mottog mer uppmärksamhet och 
support från chefen jämfört med anställda som hade ett lägre utbytesförhållande (Graen, 
Novak & Sommerkamp, 1982). Fortsättningsvis innebar detta att fördelningen av resurser 
från chefen blev ojämn mellan anställda i gruppen (Scandura, 1999). Anledningen till att olika 
förhållanden inom en arbetsgrupp utvecklades var enligt det tidiga VDL arbetet beroende på 
att chefen hade begränsade resurser (Graen & Uhl-Bien, 1995). För att få hjälp i den 
bedrivande arbetsverksamheten blev chefen därav tvungen att utveckla bättre förhållanden 
med vissa anställda, vilka sedan kom att bli in-groupmedlemmar. Efter en ganska omfattande 
forskning kring området ändrades benämningen från Vertical Dyad Linkage till Leader 
Member Exchange (Graen et al., 1982). Till skillnad från den tidiga VDL teorin går detta 
tillvägagångssätt utanför uppdelningen av in-group och out-group inom arbetsgruppen (Graen 
& Uhl-Bien, 1995). Istället syftar LMX-teorin till att förklara vilka konsekvenser ett 
utbytesförhållande har för inverkan på verksamheten inom organisationer. LMX har sedan 
blivit definierat som det unika sociala utbytesförhållandet som existerar mellan chef och 
anställda.  
 



Forskning inom LMX har sedan framförallt fokuserat på följderna av ett effektivt eller 
ineffektivt arbetsförhållande mellan chef och anställd (Graen & Uhl-Bien, 1995). En 
framgångsrik interaktion mellan chef och anställda har visat sig vara en central aspekt för den 
generella verksamheten i ett företag. Ett högt utbytesförhållande har bland annat framträtt som 
betydelsefullt för anställdas arbetsutförande, arbetstillfredsställelse, autonomi, ökad frekvens 
av befordran och organisatoriskt commitment (för sammanfattning se Graen & Uhl-Bien, 
1995; Gerstner & Day, 1997). Omfattande forskning tyder därav på att olika förhållanden 
existerar mellan chef och anställda inom en arbetsgrupp. För att ett effektivt ledarskap skall 
kunna utvecklas och bibehållas bör därför ett högt socialt utbytesförhållande med samtliga 
anställda i gruppen eftersträvas (Graen & Uhl-Bien, 1995). Beroende på utbytesförhållandet 
har det antagits att chefer distribuerar följande resurser olika bland deras anställda: 
information, påverkan, support, arbetsuppgifter, handlingsfrihet, feedback och 
uppmärksamhet (Graen & Scandura 1987). Enligt Yukl (1998) kan en chefs särskiljning av 
anställda komma att skapa negativa effekter på arbetsgruppen. Exempelvis kan en distinkt 
åtskillnad av behandling från chefen antas skapa känslor av irritation och underminera 
gruppidentifikationen av de anställda. Om chefen däremot inbjuder till ett partnerskap av 
utbytesförhållande till varje anställd inom arbetsgruppen kan effekter av LMX processen 
upplevas som mer jämlik i termer rättvisa (Graen & Uhl-Bien, 1995).  
 
Jämlikhet från chefen  
 
För att utbytesförhållandet inte ska anses differentierat bör således chefen tilldela rätt nivå av 
resurser, vilket skapar ett mer jämlikt beteende. Begreppet jämlikhet går vidare att härleda ur 
teorier om organisatorisk rättvisa (Kabanoff, 1991). Olika källor som de anställda tenderar att 
använda sig av vid attribueringen av rättvisa handlingssätt har visat sig vara organisationen 
som helhet eller chefen inom arbetsgruppen (Rupp & Cropanzano, 2002). Den mest 
uppenbara faktorn är dock chefen eftersom denna har den största befogenheten att utdela 
viktiga resurser som den anställda finner viktiga i sitt arbetsliv. En komponent som har visat 
sig inneha betydelse för rättvisa från chefen är den interagerande (interactional) rättvisan 
(Masterson, Lewis, Goldman & Taylor, 2000). Den behandlar hur bra kvalitén är gällande den 
mellanpersonliga behandlingen som erfars av de anställda under beslutsprocesser. Enligt Bies 
och Moag (1986) finns det fyra kriterier för rättvis mellanpersonlig behandling (refererad i 
Bies, 2001). Dessa fyra kriterier är i vilken grad som auktoriteter i beslutsfattandet är ärliga, 
ödmjuka, omtänksamma i kommunikations beslut samt i vilken grad som de förklarar den 
logiska grunden för olika beslut. Sammanfattningsvis kan den interagerande rättvisan 
förklaras som en utvärdering av informations- och mellanpersonliga komponenter som 
uppfattas i beslutsfattarnas beteende i kommunikationsprocessen av de anställda.  
 
Det har tidigare antagits och bekräftas att den interagerande rättvisan förmedlar 
utbytesförhållandet som den anställda har med sin chef. Exempelvis har Fairhurst och 
Chandler (1989) antagit att den interagerande rättvisan formar utbytesförhållandet med chefen 
eftersom kommunikationsprocessen är en sådan väsentlig del av LMX förhållandet. Detta 
sammanhang fann Masterson et al. (2000) senare i sin studie där den interagerande 
rättviseupplevelsen visade sig förmedla utbytesförhållandet till chefen beroende på LMX. Ett 
rättvist handlingssätt av chefen frambringar således ett närmare förhållande till arbetet 
(Cropanzano, Byrne, Bobbocel & Rupp, 2001). Alltmer forskning visar även på att 
rättviseupplevelsen bygger upp starka mellanpersonliga band vilket vidare skapar samarbete 
(Tyler & Lind, 1992). Om rättvisa existerar bidrar detta till att anställda inom en arbetsgrupp 
för dem närmare varandra medan orättvisa tenderar att separera dem. I en given grupp kan då 
orättvisa försämra en anställds inkluderande i gruppen.  



 
Antagandet om att vissa anställda är bättre behandlade än andra av chefen är vidare oförenligt 
med jämlikhetsnormer (Kabanoff, 1991). När det gemensamma målet inom grupper handlar 
om att utveckla och bibehålla sociala relationer tenderar jämlikhet att vara den dominerande 
principen. Jämlikhet skapar dessutom ett uttryck för att olika anställda i ett arbetsförhållande 
har lika mycket värde som individer. Uppfattningen av den interagerande rättvisan från chefen 
ses därav i denna studie som jämlikhet genom att begreppet refererar till övriga anställda i 
gruppen. Enligt Kabanoff (1991) kan utfall på jämlikhet jämfört med rättvisa i större grad 
belysa arbetsgruppens gemensamhet och sammanhållning i gruppen. 
 
Differentierad behandling och jämlikhet i sitt sammanhang 
 
De flesta teorier och modeller som angriper betydelsen av ett jämlikt handlingssätt från chefen 
har använt sig av begreppet rättvisa. En noggrann genomgång av litteraturen visar dock att det 
finns modeller som kan appliceras på relationen med chefen och ett jämlikt handlingssätt 
inom gruppen.  
 
Dansereau, Alutto och Yammarino (1984) har framställt en modell av exchange-teori som 
betonar vikten av rättviseupplevelsen i utvecklingen av utbytesförhållandet som bygger på 
LMX. I modellen definierar de två olika faktorer som har betydelse för upplevelsen av 
rättvisa. Den ena faktorn är investeringar som den ena personen bidrar med till en annan 
person. Avkastning är den andra faktorn, vilket innefattar vad personen får tillbaka från den 
andra i interaktionen. Deras antagande bygger på att investeringar bidrar till avkastningar och 
att avkastningar fortsättningsvis bidrar till investeringar. Om denna cykel existerar kommer 
ett utbyte att uppstå mellan chef och anställda vilket utgår ifrån graden av investeringar och 
avkastningar som sker från de båda parterna. Om det däremot upplevs att investeringarna inte 
kan jämställas med avkastningen som individen bidrar med kommer detta att skapa en 
ojämlik situation. Över tid antas utbytesförhållandet (LMX) vara en funktion av dessa 
investerings- och avkastningscykler. Investering- och avkastningscykler kan dock utifrån de 
anställda komma att jämföras vid olika nivåer. Dansereau et al. (1984) antar att modellen kan 
utökas genom att inkludera flera förhållanden i modellen, vilka inbegriper konceptet social 
jämförelse (comparison). Sociala jämförelseprocesser uppstår när en anställd jämför hennes 
investeringar och avkastningar med övriga anställda i arbetsgruppen. Om detta beaktas av 
chefen kommer känslor av orättvisa inte att uppstå för de anställa som mottar mindre 
avkastningar. För att hantera detta antar Dansereau et al. (1984) att chefen exempelvis måste 
tillgodose de anställda med mellanpersonlig support samt vara informativ i sitt handlingssätt. 
Detta kan mot bakgrund av tidigare teoriavsnitt om rättvisa sägas beröra den interagerande 
rättviseupplevelsen. I denna studie har denna dock anknutits till ett mer specificerat begrepp 
som berör jämlikhet, och hur denna erfars av de anställda.  
 
En annan modell som går att applicera inom differentierad behandling och jämlikhet och dess 
påverkan på commitment är relationsmodellen. Denna modell betonar att en rättvis 
behandling är betydelsefull eftersom det skapar information beträffande kvalitén på ens 
förhållande med chefen och med gruppmedlemmar (Tyler & Lind, 1992). Inkluderande i en 
grupp kan då skapa en känsla av självvärde och identitet. Vidare antar relationsmodellen att 
förfaringssätt anses som rättvisa om de ger indikation på en positiv fullstatus relation med 
chefen. Om förfaringssätten från chefen däremot indikerar på en negativ relation och 
individen är en lågstatusmedlem kommer handlingssätten att uppfattas som orättvisa. Till 
skillnad från Dansereau et al. (1984) modell har relationsmodellen funnit empiriskt stöd. 
Exempelvis visade Tyler, Degoey och Smith (1996) att bedömningar på relationen med 



chefen beträffande neutralitet inom gruppen, pålitlighet och uppmärksamhet starkt relaterade 
till känslor av gruppmedlemskap. Ett starkare gruppmedlemskap bidrog fortsättningsvis till ett 
beteende hos de anställda som var mer förmånligt för gruppen som exempelvis följande av 
regler och större ansträngning åt gruppens vägnar. Utifrån detta anser Tyler et al. (1996) det 
som betydelsefullt att chefen upplevs som rättvis i sin behandling för att anställda i gruppen 
ska uppleva sig ha jämlik status och värde.  
 
Ett flertal studier har undersökt uppfattningen av differentierad behandling på arbetsplatsen 
beroende på utbytesförhållandet (LMX) med chefen och rättvisa i en sådan behandling (van 
Breukelen, Konst & van der Vlist, 2002). Sias & Jablin (1995) fann bland annat att 
respondenter i lågkvalitetsförhållanden visade en betydande tendens att uppleva differentierad 
behandling som mer orättvis. Detta i jämförelse med anställda som hade ett högt 
kvalitetsförhållande vilka i högre grad upplevde sådan behandling som rättvis. Studien 
indikerade även på att rättviseupplevelser ofta är socialt konstruerade genom kommunikation 
mellan anställda inom arbetsgruppen. En annan studie av Vecchio et al. (1986) visade att det 
fanns en signifikant negativ relation mellan LMX kvalitén och uppfattad orättvisa inom 
områden som lön och administration. Likt Sias och Jablins (1995) studie upplevde anställda 
som hade ett högt utbytesförhållande en mindre uppfattning av orättvisa jämfört med anställda 
som hade ett lägre utbytesförhållande av LMX. 
 
Studier inom rättvisa och LMX har fortsättningsvis även kunnat beläggas påverka 
commitment.  I Liao och Rupps (2005) studie fann de exempelvis att ett rättvist handlingssätt 
predicerade commitment till organisationen. Detta belades specifikt i jämförelse med andra 
organisatoriska variabler som arbetstillfredsställelse och organisatoriskt beteende (citizenship 
behaviour). Forskning inom LMX-teorin har även kunnat påvisa effekt på commitment till 
organisationen (Masterson et al., 2000; Seers & Graen, 1984). Commitment till 
organisationen har exempelvis blivit definierad som den relativa styrkan av en individs 
identifikation och engagemang i en viss organisation (Porter & Smith, 1976, refererad i 
Mowday, Steers & Porter, 1979). Commitment karakteriseras här av tre relaterade faktorer: 
(1) en stark tro och accepterande av organisationens mål samt värderingar (2) en vilja att 
utöva en betydande ansträngning å organisationens vägnar och (3) en stark önskan att vilja 
behålla medlemskap i organisationen. Commitment representerar således någonting utöver 
individens lojalitet till organisationen, vilket även innebär att den måste vara villig att ge 
någonting av sig själv för att bidra till organisationens välmående (Mowday et al., 1979).   
 
Ovanstående innebär att commitment inte bara avser organisationen, utan även andra aspekter 
i de anställdas omgivning (Mowday et al. 1979). Eftersom en differentierad behandling från 
chefen kan bidra till känslor av irritation och underminera gruppidentifikationen (Yukl, 1998) 
blir commitment till arbetsgruppen även viktigt att studera. Van Breukelen et al. (2002) fann 
exempelvis att commitment till arbetsgruppen korrelerade positivt med kvalitén på LMX 
(0.40, p < .01).  
 
Frågeställningar 
  
I enlighet med tidigare studier antar jag att chefer differentierar mellan anställda inom 
arbetsgrupper beroende på utbytesförhållandet (Dansereau, Graen & Haga, 1975). Detta kan 
innebära att arbetsrelaterade resurser fördelas olika mellan anställda. Inom ramen för ett 
differentierat beteende från chefen måste då aspekter av jämlikhet inkluderas. Fortsättningsvis 
innebär detta ett antagande om att anställda i en arbetsgrupp föredrar en mer jämlik 
behandling (Laventhal, 1980, refererad i van Breukelen et al., 2002). Detta kan vara 



betydelsefullt i arbetsgrupper där de anställda är starkt beroende av varandra med hänsyn till 
arbetsutförande (Meindl, 1989). Med hänsyn till att tidigare studier har funnit att rättvisa 
inverkar positivt på commitment till organisationen (Liao & Rupp, 2005) kommer uppfattad 
jämlikhet även att uppvisa sådana effekter. Eftersom ett differentierat beteende blir en del av 
arbetsgruppens miljö (Duchon et al., 1986) kan en chefs beteende möjligen komma att 
påverka commitment till arbetsgruppen.  
 
Frågeställning 1: Kan upplevelsen av ett jämlikt beteende från chefen inom arbetsgruppen 
förklara varians i commitment till arbetsgruppen såväl som till organisationen, och gäller i så 
fall detta utöver vad ett mer allmänt mått på differentierat behandling från chef kan förklara? 
 
Frågeställning 2: Chefer på olika avdelningar inom en organisation skiljer sig åt beträffande 
differentierat och jämlikt beteende i sina arbetsgrupper. Om detta kan beläggas, skiljer sig då 
anställdas commitment till gruppen och till organisationen mellan olika avdelningar? 
 
 

Metod 
 

Urval 
 
Studiens underlag består av en enkät som distribuerades ut till 60 sjuksköterskor och 
undersköterskor inom ett sjukhus. De 60 anställda kommer från tre olika avdelningar inom 
organisationen. Trots att det var en och samma organisation var dock en avdelning placerad 
på en annan ort än de övriga två. Studien berör således tre olika avdelningar med 20 anställda 
inom varje. De anställda svarade på frågor angående jämlikhet i gruppen samt differentierad 
behandling från chefen och dess påverkan på commitment. Kriterierna för att deltagarna 
skulle få fylla i enkäten var att de var heltidsanställda och att varje anställd inom varje 
avdelning hade en överordnad chef. Medelåldern för de 60 anställda var 39.6 (SD = 9.2) där 
majoriteten av deltagarna var kvinnor (97 %).  
 
Instrument 
 
Frågeformuläret bestod av följande områden: 
Variabeln differentierad behandling, bestod av åtta items som antas mäta hur 
informationsutbytet är mellan anställd och chef  (Kozlowski & Doherty, 1989). Som tidigare 
nämnts antas en chef agera olika mot anställda angående resurser som information, påverkan, 
arbetsuppgifter, support, feedback och uppmärksamhet. I denna studie användes bara items 
som speglar informationsutbytet beroende på att detta antas vara avgörande i 
utbytesförhållandet mellan anställd och chef (Graen & Uhl-Bien, 1995). Exempelvis ”Brukar 
din chef ge dig tillgång till förhandsinformation om vad som sker i företaget?”.  Svaren gavs 
enligt en femgradig skala (1 = instämmer inte alls, 5 = stämmer helt). Ett högre instämmande 
antas reflektera ett högre utbytesförhållande. Frågorna summerades till ett index som vid ett 
reliabilitetstest visade sig ha god homogenitet (????????? 
 
Variabeln jämlikhet, var frågor gällande anställdas upplevelse av just jämlikhet från chefen 
inom gruppen. Dessa erhölls genom att använda Byrnes (1999) skala gällande interagerande 
rättvisa (refererad i Rupp & Cropanzano, 2002). Index bestod av sju item som antas reflektera 
anställdas upplevelse av jämlikt beteende från chefen. Svaren erhölls genom en femgradig 
skala (1= stämmer inte alls, 5 = stämmer helt). Istället för att endast fråga om den individuella 
upplevelsen av rättvisa formulerades frågorna om till att gälla graden av jämlikt beteende från 



chefen jämfört med beteendet mot andra gruppmedlemmar.  Exempelvis från ”Min chef 
behandlar mig med hög värdighet och respekt” till ”Min chef behandlar samtliga i gruppen 
med samma värdighet och respekt”. Frågor angående den interagerande rättvisan summerades 
till ett index som vid reliabilitetstest visade sig ha god homogenitet (? = .93). 
 
Variabeln commitment till organisationen respektive till arbetsgruppen bestod av frågor tagna 
från en förkortad version av Organizational Commitment Questionnaire (Mowday et al., 
1979). Fyra items var utvalda från skalan beroende på deras höga faktorladdning i verifierade 
faktoranalyser. Dessa items behandlade speciellt de anställdas identifikation med 
arbetsgruppen och med organisationen. Svaren gavs på en femgradig skala (1= Instämmer 
inte alls, 5 = Instämmer helt). Frågorna omformulerades till att avse commitment till 
arbetsgruppen jämfört med tidigare upplägg som rörde commitment till organisationen. 
Exempelvis ”Jag är stolt att berätta för andra att jag är en del av den här organisationen” till 
”Jag är stolt att berätta för andra att jag är en del av den här arbetsgruppen”. Frågorna inom 
varje dimension av commitment summerades till ett index som vid reliabilitetstest visade sig 
ha acceptabel reliabilitet (organisation ??= .89; grupp ? = .75). 
 
Procedur 
 
Cheferna kontaktades till en början på telefon där de kortfattat informerades om 
undersökningen. Efter ett godkännande av distribuering av enkät till deras anställda fick 
samtliga chefer sedan tillgång till undersökningens material vilket bestod av enkät och kuvert. 
Kuvertet användes för att deltagarens svar vid avdelningen skulle bevaras konfidentiellt efter 
besvarande. Respektive chef informerade sedan de anställda om enkäten och distribuerade 
därefter ut materialet till sina anställda via personalmöten. Enkäten bestod vidare av ett 
försättsblad där deltagarna blev ytterligare informerade om vad enkäten avsåg att behandla 
samt etisk information.  
 
Databearbetning 
 
För att undersöka effekterna av ett ej alltför mycket differentierat beteende från chefen och av 
jämlikhet på commitment till organisationen samt till arbetsgruppen utfördes en hierarkisk 
regression. Därefter utfördes en variansanalys mellan de olika avdelningarna avseende 
variablerna som var inkluderade i studien. Tabell 1 visar korrelationer mellan studiens 
variabler. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser och korrelationer 

 
 

Variabel    M  SD          r 
 

         1 2 3 4 
 



1. Differentierad behandling 3.25  0.72     
2. Jämlikhet   3.55  1.02   .51* 
3. Commitment till grupp  3.68  0.71   .39* .50*  
4. Commitment till organisation 3.38  0.92   .54* .57* .64* 
 

 
 
n = 60. * p < .01 

 
 

Resultat 
 

För att undersöka huruvida jämlikhet hade en effekt på commitment till organisationen samt 
till arbetsgruppen efter det att effekten av differentierad behandling hade tagits in i 
beräkningen utfördes en hierarkisk regressionsanalys. Analyserna indikerar på att jämlikhet 
förklarar ytterligare varians avseende både commitment till arbetsgruppen samt till 
organisationen. Genom att tillföra jämlikhet utökas differentierat beteende från chefen till att 
förklara ytterligare 11 procent av commitment till arbetsgruppen. När jämlikhet tillfördes 
utöver differentierad behandling till commitment till organisationen ökade andelen förklarad 
varians med 41 procent, vilket även där är en ökning med 11 procent. Detta innebär att 
frågeställning 1 bekräftas av data. Uppenbarligen har jämlikhet ett större förklaringsvärde 
avseende anställdas commitment till organisationen än till arbetsgruppen. Tillskottet är dock 
även signifikant med avseende till commitment till gruppen (Tabell 2). 
 
 
Tabell 2. Hierarkisk regression avseende de beroende variablerna commitment till 
arbetsgruppen och organisationen för variablerna differentierad behandling och jämlikhet. 
 

 
       Beroende variabel    

 
       Commitment till                Commitment till   
             arbetsgruppen                           organisationen 
Steg 
                  Adjusted R2                 Adjusted R2 

 
1. Differentierad behandling  .137*    .284**  
 
2. Jämlikhet    .245**    .390** 

 
* p < .005 
** p < .001 
 
 
I tabell 3 redovisas de anställdas medelvärden för de olika variablerna mellan de olika 
avdelningarna. Gruppmedelvärdena inom variabeln jämlikhet indikerar att de som har en 
högre upplevelse av jämlikhet även har en högre commitment till organisationen samt till 
gruppen. Vidare visar en envägs oberoende Anova att det finns en signifikant skillnad mellan 
de olika cheferna beroende på jämlikhet (F[2, 57] = 12.194, p < .001). Scheffe post hoc test 
gav signifikanta skillnader mellan gruppen 1 och de två andra grupperna, som dock ej skiljde 
sig signifikant från varandra. Resultaten visar fortsättningsvis att grupperna även skiljde sig åt 
beroende på commitment till organisationen (F [2,57] = 3.435, p < .05). Scheffe post hoc test 
visade här att det endast finns signifikanta skillnader mellan grupp 1 och 3.  
 



 
Tabell 3. Medelvärden, standardavvikelser och F-kvoter med envägs oberoende Anova 
 

 
             
  Differentierad   Jämlikhet  Commitment           Commitment   
  behandling          till grupp           till organisation 

 
 
Avdelning 1.  3.21 (0.85)  2.76 (0.91)  3.55 (0.85)            2.99 (1.06) 
(M, SD)  
 
Avdelning 2. 3.23 (0.81)  3.96 (0.93)  3.75 (0.64)             3.43 (0.85) 
(M,SD) 
 
Avdelning 3. 3.3 (0.5)   3.91 (0.76)  3.73 (0.66)             3.71 (0.69 ) 
(M, SD) 
 

 
 
F-kvot   0.087   12.194**  0.458            3.435*  
df 2, 57   
               

 
* p < .05 
** p < .001 

 
 

Diskussion 
 

I den här studien undersöktes om jämlik behandling från chefen i gruppen bidrog till större 
commitment såväl till organisationen som till arbetsgruppen. Variabeln jämlikhet från chefen 
var i denna studie begränsad till den så kallade interagerande rättvisan eftersom denna 
komponent har visat sig vara avgörande för uppfattningen av rättvis behandling från chefen 
(Masterson et al., 2000). Rättviseaspekten sattes dock in i ett större perspektiv genom att 
referera den till rättvisan som den mottas i hela gruppen. Detta angreppssätt kan antas i större 
grad spegla jämlikhet från chefen i gruppen. Enligt Kabanoff (1991) är jämlikhet ett uttryck 
för att olika anställda i ett arbetsförhållande har lika mycket värde. Detta var betydelsefullt 
eftersom en chef, beroende på olika utbytesförhållanden, tenderar att differentiera sitt 
beteende (Dansereau et al. 1975).  
 
Resultaten i studien bekräftar förväntningen om att uppfattningen av stor jämlikhet från 
chefens sida bidrar till ökad commitment till arbetsgruppen och till organisationen. 
Uppfattningen av jämlikhet från chefen kan därav bli mer informativ än att endast beröra 
chefen i termer av differentiering. Genom att variabeln jämlikhet från chefen tillfördes antogs 
det bidra till en större insikt för anställdas organisatoriska omgivning. Det var även av intresse 
att få en uppfattning om de anställdas identifikation samt engagemang för organisationen i 
termer av commitment. I denna studie avsåg commitment inte endast att avse organisationen 
utan även arbetsgruppen. Visserligen ökade commitment till arbetsgruppen signifikant genom 
att tillföra jämlikhet med hur chefen kan differentiera sig, men i större grad kom den dock till 
att förklara commitment till organisationen. Inom ett organisatorisk perspektiv blir således 
jämlikhet från chefen betydelsefullt för att de anställda ska kunna vilja identifiera sig och 



utöva engagemang för organisationen. Resultatet kan i vissa avseenden bekräfta tidigare 
studiers resultat om att ett rättvist handlingssätt från chefen (Liao & Rupp, 2005) samt att ett 
högt utbytesförhållande (Seers & Graen, 1984) positivt påverkar commitment till 
organisationen.  
 
Fortsättningsvis var det av intresse att se om chefer mellan olika avdelningar inom en 
organisation skiljer sig åt i deras jämlika beteende i arbetsgruppen. Av medelvärdena att döma 
verkar två av de tre cheferna upplevas som mer jämlika. Resultaten visade även att det fanns 
stora signifikanta skillnader mellan en avdelning och de två övriga avdelningarna. Vad som 
även konstaterades var att det inte fanns någon skillnad mellan avdelningarna beträffande 
resurser som informationsutbyte. Möjligen kan resultaten indikera på att jämlikhet är ett bättre 
begrepp än differentiering för att spegla en chefs beteende i termer av LMX. Med avseende på 
medelvärdesskillnaderna mellan avdelningarna kan det antas att en ökad jämlikhet från chefen 
bidrar till commitment till organisationen inom olika avdelningar. Resultaten visade att det 
fanns en sådan signifikant skillnad mellan två avdelningar.  
 
Chefen i en arbetsgrupp kan antas förmedla en funktion mellan den anställde och 
organisationen som helhet. Problematiken med detta är att organisationen måste förlita sig på 
att chefer inom olika avdelningar använder sin formella auktoritet på ett effektivt sätt som 
gynnar relationer mellan anställda. Varje anställd inom arbetsgruppen bör uppleva att 
utbytesförhållandet med chefen karaktäriseras av förtroende, respekt och lojalitet (Yukl, 
1998). Sådana positiva effekter av utbytesförhållandet har empiriskt visat sig ha många 
betydelsefulla organisatoriska konsekvenser, exempelvis ökad arbetstillfredsställelse, färre 
indikationer att den anställda är beredd att säga upp sig samt ökad autonomi på arbetet 
(Gerstner & Day, 1997). Frågan som kvarstår är huruvida jämlikhet inom gruppen blir ett 
mått på en effektiv chef i en organisation jämfört med en ineffektiv om sådana utfall tas i 
beräkningen? 
 
När det gäller enkätundersökningar kvarstår frågan om resultaten är tillförlitliga och giltiga. 
För att uppnå reliabla data har flera frågor, multipla indikatorer använts för att mäta respektive 
variabel i studien. Enkätundersökningens begreppsvaliditet har prövats och befunnits 
tillfredsställande via Cronbachs alpha.  
 
En begränsning med denna studie är att den består av tvärsnittsdata vilket innebär att man inte 
vet vilken riktning sambanden har gentemot varandra. Med hänsyn till de höga 
korrelationerna mellan studiens variabler (Tabell 1) kan en omvänd kausalitet uppstå. 
Eventuellt kan exempelvis commitment till organisationen och arbetsgruppen inverka på att 
chefen upplevs som mer jämlik och inte differentierar mellan anställda. En annan begränsning 
med studien kan vara skalan som användes för informationsutbytet, där chefen antas 
differentiera mellan anställda,  som möjligen inte anses vara komplett. Visserligen bidrar 
informationsutbytet till att reflektera kommunikationsprocessen som antas vara avgörande för 
utvecklingen av god LMX (Graen & Uhl-Bien, 1995). En chef antas dock även särskilja 
beträffande andra aspekter som frågorna i studien inte närmare berörde. Eventuellt kan även 
den förkortade versionen av skalan commitment till organisationen ha påverkat resultaten från 
studien.  
 
Möjligen kan dessa resultat generaliseras till andra yrkesgrupper än offentlighetsanställda. 
Zeffane (1994) fann exempelvis i sin studie att anställda i den privata sektorn visade sig ha 
högre commitment till organisationen jämfört med anställda i den offentliga sektorn. Med 
avseende till detta kan en annan yrkesgrupp vid en privat sektor visa andra resultat än vad 



denna studie uppvisade. Undersökningsdeltagarna i denna studie består även huvudsakligen 
av kvinnor, vilket eventuellt måste tas i beaktning angående generaliserbarheten av studien.  
 
I studien har jag använt mig av rättviseteorier som grund för att studera anställdas relationer 
till chefen och hur det slutligen inverkar på ett jämlikt handlingssätt av chefen. Utifrån 
relationsmodellen (Tyler & Lind, 1992) kan det speciellt antas att ett jämlikt handlingssätt kan 
bidra till mer commitment till gruppen än vad som framkom i studien. Detta eftersom ett 
rättvist handlingssätt av chefen har visat sig ha positiva konsekvenser på känslor för 
gruppmedlemskap (Tyler et al., 1996). Flera komponenter är dock säkerligen inkluderade i 
den anställdes slutgiltiga bedömning av ett jämlikt ledarskap. Som Dansereau et al. (1984) 
antar i deras rättvisemodell med investering- och avkastningscykler kan detta utifrån de 
anställda att komma att ske vid en subjektiv nivå samt vid en högre nivå som inkluderar 
jämförelseprocesser med gruppen. Dels kan bedömningen antas ske utifrån vad den anställde 
får för avkastningar från chefen efter utförda arbetsinvesteringar, men även dels vid en högre 
utökad generell nivå av avkastningar om inkluderar jämförelseprocesser med övriga i 
gruppen. Men vad är egentligen viktigast? Är det den individuella tilldelningen av resurser 
från chefen som är mest betydelsefull eller är det möjligen jämförelsen med övriga 
gruppmedlemmar? Den här studien fann dock att komponenten jämlikhet i termer av rättvisa 
bidrog till ökad commitment till organisationen och till gruppen. Framtida forskning bör 
undersöka båda aspekterna och föra dem samman på en mer generell nivå. Fortsättningsvis 
kan det även vara av intresse att se vad sådana effekter kan komma att betyda för andra 
organisatoriska utfall som exempelvis arbetstillfredsställelse och arbetsutförande. 
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