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Syfte: Syftet med detta arbete är att med hjälp av leader-member exchange theory undersöka 

utbytesrelationerna mellan resurskonsulter och deras närmaste ledare på kundföretaget samt 

vilka ledarbeteenden som används för att leda inhyrd arbetskraft och hur de påverkar 

relationerna. 

Metod: Denna uppsats har ett positivistiskt förhållningssätt och det används en hypotetisk-

deduktiv metod som innebär att hypoteser deduceras från teori och sedan prövas mot empiri. 

En kvantitativ ansats används genom att samla in empiri genom webbenkäter som skickades ut 

till 148 respondenter.  

 

Resultat & slutsats: Undersökningen visade att stödjande ledarskap och leda som förebild 

hade störst påverkan på utbytesrelationerna. De ledarbeteenden som användes i störst 

utsträckning var berättigande och erkännande. Utveckling och visionerande användes allra 

minst. De flesta utbytesrelationer var höga. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Flera förslag till fortsatt forskning presenteras men vi finner att 

undersöka både ledare, ordinarie och inhyrd personal för att jämföra hur ledarskapet se ut och 

få en bredare bild är främsta intresset. 

 

Uppsatsens bidrag: Denna uppsats har bidragit med en insyn i hur ledare leder inhyrd personal 

och hur detta ledarskap ser ut i form av ledarbeteenden och utbytesrelationer. 

Nyckelord: Ledarskap, inhyrd personal, utbytesrelation, leader-member exchange theory, 

ledarbeteende, transformativt och transaktionellt ledarskap.  
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Aim: The aim with this study is to, with the leader-member exchange theory, examine the exchange 

relationships between the temporary worker and their closest leader at the hiring company and what 

leader behavior the leader uses when leading the temporary workers and how they affect the 

relationship.  

 

Method: This thesis has a positivist approach and it is used a hypothetic-deductive method which 

means that hypotheses are deduced from the theoretical context and then they are tested against the 

empirical data. A quantitative method is used by collecting empirical data through online-

questionnaire that was sent out to 148 individuals. 

 

Result & Conclusions: The study showed that supporting and leading by example had the biggest 

influence on the exchange relationships. The leader behaviors that were used most frequently was 

delegating and recognizing. Developing and envisioning were used the least. Most of the exchange 

relationships were high.   

 

Suggestions for future research: Several propositions for future research are presented but the 

most interesting suggestion is to examine both the leader, the employees and the temporary workers 

in one study. 

 

Contribution of the thesis: The contribution that his thesis has given is an insight in to how leaders 

lead temporary workers and how the exchange relationships looks and which leader behaviors that 

are used the most and less. 

 

Key words: Leadership, temporary worker, exchange relationship, leader-member exchange 

theory, leader behavior, transformative and transactional leadership 
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1. Inledning 

I inledningen presenteras först bakgrunden till varför denna uppsats skrivs presenteras och därefter 

följer en problemformulering som mynnar ut i syfte och frågeställningar. Avgränsningar, 

definitioner och uppsatsen disposition kommer även tas upp.  

1.1 Bakgrund 

Den miljö organisationer befinner sig i idag blir mer komplex för var dag som går (Zdanyte och 

Neverasuskas, 2014) och organisationer behöver bli mer flexibla för att anpassa sig i snabbare takt 

(Stohr och Muehlen, 2008). Teknik, globalisering och mer konkurrens bidrar till detta och medför 

nya utmaningar att anpassa sig efter i denna föränderliga värld (Stohr och Muehlen, 2008; Zdanyte 

och Neverasuskas, 2014). Organisationer söker nu nya områden för att behålla sitt övertag och 

strävar kontinuerligt efter en hållbar utveckling, vilket är en konstant process av förändring för att 

kunna uppnå mål inom organisationen (Zdanyte och Neverasuskas, 2014). 

Utvecklingen av organisationsteorier och organisationer finns i tre olika kategorier; klassiska, 

nyklassisk och moderna (Lang, Liu och Wang, 2013). Inom de klassiska organisationsteorierna 

finns scientific management som fokuserar på struktur och procedurer utan inblandning av den 

mänskliga naturen. Ytterligare en organisationsteori inom de klassiska är den administrativa skolan 

som utvecklades av bland annat Fayol och sedan Weber (Subramaniam, 1966). 

Nyklassiska organisationsteorier går ifrån den klassiska synen och lägger mer fokus på mänskliga 

faktorer, som funktionalitet och psykologiska aspekter (Lang, Liu och Wang, 2013). Inom de 

nyklassiska finns bland annat human relation som förknippas med Hawthornundersökningarna 

(Subramaniam, 1966). Både klassiska och nyklassiska organisationsteorier bygger på hierarki, 

arbetare som är specialiserade inom ett område och eftersträvar statiska lösningar (Lang, Liu och 

Wang, 2013). 

De moderna organisationsteorierna har uppkommit då vi nu lever i ett informationssamhälle, dessa 

organisationsteorier fokuserar mycket på hur omvärlden påverkar organisationers existens (Lang, 

Liu och Wang, 2013).  De ser även organisationer som öppna och dynamiska samt studerar 

individer och dess relationer inom organisationerna. Organisationer har gått från att vara hierarkiska 

byggda som pyramider till platta där alla enheter samverkar i ett nätverk (Sharma, Sushil och Jain, 

2010). 
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Komplexiteten inom organisationer ökar och kommer att fortsätta i den riktningen, därav måste 

forskare använda ett mer komplext tankemönster när de studerar dagens organisationer (Lang, Liu 

och Wang, 2013). De områden som forskningen pekar på som är av störst vikt för organisationer är 

hållbar utveckling inom miljöfrågor, ekonomi och sociala företeelser (Zdanyte och Neverasuskas, 

2014). Utvecklingen av teknik och produktivitet för organisationsutvecklingen framåt och gör att 

organisationsteorier och organisationer utvecklas kontinuerligt (Lang, Liu och Wang, 2013). Då 

organisationer utvecklas och förändras kontinuerligt, betydligt mer än förr, måste ledare vara 

flexibla inför denna förändring och uppfylla krav och mål men samtidigt vara beredda på att ändra 

strategi efter vägen (Norton, 2010). Vid sådana tidpunkter krävs det en ledare som kan hantera 

förändringar och som kan leda genom den anpassning som krävs, för att bibehålla en fortsatt 

utveckling och nytänkande (Johnsson, 2014).  Ett av de krav ledare kan mötas av är att hantera 

minskad budget och minskad resurstillgång inom organisationen (Norton, 2010).  Sharma, Sushil 

och Jain (2010) menar på att det då är bra som ledare att ha dynamiska resurser inom organisationen 

för att hantera den flexibilitet som krävs idag. 

Enligt Graen och Uhl-Bien (1995) finns det tre olika områden att undersöka inom ledarskap, dessa 

är ledaren, de anställda och den dyadiska relationen mellan dem, där dyadiska innebär relationen 

mellan två individer. Tidigare låg nästan allt fokus på ledaren och knappt någon forskning bedrevs 

på de två andra områdena. Det som undersöktes hos ledaren var karaktärsdrag utan att blanda in 

underordnade eller relationen mellan dem, det som studerades var till exempel ledarens effektivitet i 

vissa situationer oberoende av allt annat. Idag finns en medvetenhet om att detta sätt att undersöka 

ledarskapet kan leda till felaktiga teoretiska slutsatser och meningsskiljaktigheter och man bör 

därför inbegripa flera nivåer som påverkar ledarskapet (Graen och Uhl-Bien, 1995). Dessa nivåer 

kan vara de underordnade till ledare eller den ömsesidiga beroende relationen mellan ledare och 

underordnade. En av de teorier som vuxit fram i och med detta är leader-member exchange theory 

(LMX) som fokuserar och syftar på den relationen som uppstår mellan en ledare och dess 

underordnade där varje relation en ledare och en underordnad har är unik och särskiljer sig från alla 

andra relationer (Graen och Uhl-Bien, 1995; Milner, Katz, Fisher, Notrica, 2007).  

1.2 Problemformulering 
 
Idag genomsyras mycket av den nya ledarskapsforskningen av relationen mellan ledare och följare 

och grundar sig i att bra relationer inom och utanför sin arbetsplats är av stor vikt för en individs 

välmående och utveckling (Thomas, Martin, Epitropaki, Guillaume, och Lee, 2013). Det existerar 

många teorier som baseras på relationen mellan ledare och följare och som trycker på hur viktig 



 

3 
 

denna relation är och en av de mer kända teorierna inom ledare- och följare forskningen är som 

tidigare nämnt LMX-teorin (Graen och Scandura, 1987; Thomas et al., 2013). 

Utifrån bakgrunden som presenterats går det att utläsa att en stor del av forskningen pekar på en 

förändring i organisationer och även inom ledarskapet (se Stohr och Muehlen, 2008; Sharma, Sushil 

och Jain, 2010). Förändringen innebär att flexibla lösningar och anpassningar måste användas 

kontinuerligt till följd av en föränderlig omvärld. Bakgrunden visar även hur viktigt det är med 

dynamiska resurser inom organisationer för att kunna anpassa sig i en förändringsprocess som sker 

kontinuerligt.  Detta bidrar till att organisationer strävar efter att bli mer flexibla och använda sig av 

bland annat talangfull personal, som används i flexibla processer som kan förändras utefter de 

förutsättningarna som råder (Sharma, Sushil och Jain, 2010).  

Vår uppfattning är att det finns en lucka inom området som rör ledarskap i flexibla organisationer, 

denna lucka gäller det nya ledarskapet som organisationer ställs inför att utöva gentemot inhyrd 

personal som kan ses som en dynamisk resurs. Organisationer måste idag kunna vara flexibla 

gällande sin arbetskraft på grund av den anpassning som krävs, följden av detta är att företag delvis 

använder sig av inhyrd personal från bemanningsföretag. Purcell, Purcell och Tailby (2004) menar 

att det kan bero på att efterfrågan på kontrakt med bemanningsföretag ökat, då företagen har 

möjlighet att vinna ekonomiska fördelar genom dessa anställningar och bli mer flexibla med sina 

resurser (Burgess, Connell och Rasmussen, 2005). 

Som nämnts visar forskningen att de sociala företeelserna inom organisationerna är av stor vikt, 

samtidigt som företag måste möta kravet på att använda så lite resurser som möjligt måste de också 

tillgodose anställdas behov och hålla företaget under kontroll. Forskning fokuserar nu mycket på 

hur individer påverkas av att arbete som inhyrd personal på ett kundföretag i komplexa 

organisationerna eller hur ledarskapet ser ut gentemot ordinarie personal. Därav väljer vi att 

undersöka hur ledarskapet och de dyadiska utbytesrelationerna ser ut och upplevs av den inhyrda 

personalen på kundföretag inom tjänstemannasektorn i Sverige.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att med hjälp av leader-member exchange theory undersöka 

utbytesrelationerna mellan resurskonsulter och deras närmaste ledare på kundföretaget samt vilka 

ledarbeteenden som används för att leda inhyrd arbetskraft och hur de påverkar relationerna. 

● Finns det specifika ledarbeteenden som används mer eller mindre vid ledning av inhyrd 

personal och har de ett samband med utbytesrelationen? 
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● Påverkar med säkerhet dessa ledarbeteenden relationen mellan ledare och inhyrd personal 

och spelar anställningstiden roll för hur relationen ser ut? 

● Upplever inhyrd personal att de behandlas som ordinarie personal? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår studie till individer som arbetar inom tjänstemannasektorn inom 

bemanningsbranschen och specifikt för studien företag X som är ett bemanningsföretag. 

 
1.5 Definitioner    

● Utbytesrelation är den relation och de utbyten som finns och sker mellan två personer, i 

denna studie mer specifikt relationen och utbytena mellan den inhyrda och ledaren.  

● Bemanningsföretag är det företag som på uppdrag hyr ut personal till ett företag. 

● Inhyrd personal är den personal som på uppdrag av ett bemanningsföretag jobbar hos ett 

kundföretag  

● Resurskonsult är den benämning som används på de respondenter som deltagit i denna 

studie då det är deras formella titel.  

● Kundföretag i denna studie är det företag som ett bemanningsföretag har kontrakt med. Det 

är alltså kundföretaget den inhyrda resurskonsulten arbetar åt.  

● Ordinarie personal i denna studie är den personal som är anställd av det kundföretag som 

den inhyrda personalen arbetar på. Med ordinarie personal räknas de som har ett vikariat, en 

visstidsanställning eller en tillsvidareanställning så länge de är anställda direkt av 

kundföretaget.  

● Ledare i denna studie är den närmste ledare till den inhyrda personalen på kundföretaget. 

Alltså inte den ledare som den inhyrda personalen har på sitt bemanningsföretag.  

 

1.6 Disposition 

Kapitel 2  Teoretiska utgångspunkter 

Här presenteras den teori som ligger till grund för de hypoteser som formulerats. De 

teoretiska utgångspunkterna behandlar alla de viktiga punkter som kommer att vara 

viktiga i vårt fortsätta arbete och analys. I slutet presenteras hypoteserna som deducerats 

från teorin. 
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Kapitel 3  Metod 

Metoddelen beskriver de metoder vi valt och varför samt kritik mot vald metod. Även 

en beskrivning av hur data har samlats in och bearbetats ges. 

Kapitel 4  Resultat 

Under resultatdelen kommer förklaringar till alla tabeller och mätningar göras för att 

göra det lätt att förstå vilka resultat vi fått av vår statistiska analys. 

Kapitel 5  Analys och hypotesprövning 

Här presenteras varje hypotes behandlas var för sig för att avgöra om den har stöd eller 

inte samt om den måste förkastas eller ej. En analys av resultatet finns under varje 

hypotes 

Kapitel 6  Slutsats 

I slutsatsen kommer de övergripande slutsatser presenteras som hittats och syfte och 

frågeställningar kommer besvaras. Vidare forskning presenteras även under slutsatsen. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

I teoretiska utgångspunkter kommer den teori som ligger till grund för utformningen av 

hypoteserna presenteras. Först ges en inblick i den tidigare forskning inom leader-member 

exchange theory och sedan presenteras teorier som har stark anknytning till detta 

forskningsområde.  

2.1 Leader-member exchange theory 

2.1.1 Bakgrunden och utvecklingen av LMX-teorin 

Leader-member exchange theory (LMX) grundar sig både i Katz och Kahns rollteori (Graen och 

Scandura, 1987) och Emersons sociala utbytesteori (Graen och Scandura, 1987; Sparrowe och 

Liden, 1997).  Katz och Kahn (1978) menar att mänskliga organisationer är att definiera som öppna 

system av roller. Deras rollteori menar på att personer i olika sammanhang beter sig på olika sätt i 

olika konstellationer. Att personer delvis, beroende av nyckelpersoner, väljer att bete sig efter vad 

som förväntas av dem inom gruppen (Katz och Kahn, 1978). 

Uttrycket LMX myntades i en serie artiklar under 1975 som baserades på en och samma studie 

kring en omorganisation hos ett allmänt universitet (Dansereau, Graen och Haga, 1975; Graen och 

Cashman, 1975). Under åren har definitionen av LMX varierat och olika forskare har lagt till, tagit 

bort och utvecklat olika underkategorier och dimensioner som teorin bygger på (Schriesheim, 

Castro och Cogliser, 1999). Grundidén att det finns en unik relation mellan en ledare och en 

underordnad är däremot oförändrad (Graen och Uhl-Bien, 1995).  

De dyadiska relationerna är grunden till LMX-teorin (Graen och Uhl-Bien, 1995). Forskningen av 

dyadiska relationer började redan tidigt på 1930-talet av en man vid namn Barnard (Graen och 

Scandura, 1987). Han påstod att organisationer är förhandlade system och han skrev om hur 

individer ingick relationer för att tillsammans uppnå gemensamma mål (Graen och Scandura, 1987). 

Enligt Graen och Uhl-Bien (1995) kännetecknas LMX-utvecklingen av fyra steg som är (1) 

upptäckten av dyadiska relationer, (2) Uppkomsten av LMX, (3) LMX som partnerskapsbyggande 

(4) dyadiska relationer inom grupper. Dessa fyra steg kommer att förklaras närmare i rubrikerna 

nedan. 

2.1.2 Dyadiska relationer 

Steg ett i utvecklandet av LMX-teorin tar avstamp i dyadiska relationer och teorin vertical dyad 

linkage (VDL) (Dansereau, Graen och Haga, 1975; Graen och Uhl-Bien, 1995). Det började med att 

forskare vid en studie upptäckte olika dyader inom organisationer genom att jämföra svaren mellan 
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ledare och underordnad (Graen och Uhl-Bien, 1995).  I undersökningen fick ledare beskriva sitt 

arbete samt sina arbetsrelationer och de underordnade fick i sin tur beskriva sin relation till ledaren 

(Graen och Uhl-Bien, 1995). De svar som forskarna fick från de underordnade varierade då kraftigt 

angående en och samma person, alltså att de upplevde sin relation till ledaren på vitt skilda sätt 

(Graen och Uhl-Bien, 1995). Vissa underordnade svarade att de hade höga utbytesrelationer med 

ledaren och vissa hade låga utbytesrelationer med ledaren (Graen och Uhl-Bien, 1995). Resultat kan 

förklaras med dyadiska relationer då de dyadiska relationerna mellan alla anställda och dess ledare 

inte är identiska (Yukl, 2012). I denna tidiga forskning uppmärksammades differentierade relationer 

mellan ledare och underordnad och något som benämndes inne och utegrupper identifierades 

(Dansereau, Graen och Haga, 1975; Graen och Uhl-Bien, 1995).  

Graen och Uhl-Bien (1995) menar att innegrupperna uppstod på grund av att ledaren och 

underordnade bland annat utvecklade respekt och förtroende för varandra medan ledaren och 

individerna i utegruppen hade bristande respekt och förtroende för varandra (Graen och Uhl-Bien, 

1995). De få som ledaren hade tid att utveckla en hög utbytesrelation (innegrupp) med kunde ses 

som assistenter och som favoriter ledaren haft från ett tidigt stadie (Graen och Uhl-Bien, 1995). 

Slutsatsen som dras av denna tidiga forskning är att ledare kan uttrycka och använda ledarskap mot 

vissa och enbart utöva övervakande över andra medlemmar i arbetsgruppen (Dansereau, Graen och 

Haga, 1975). Synsättet med inne respektive utegrupper är inte längre aktuellt, dock menar Graen 

och Uhl-Bien (1995) att forskare fortsätter att bygga sin forskning på dessa tidiga teorier även om 

det inte är aktuella eller uppdaterade. 

2.1.3 Uppkomsten av LMX-teorin 

Steg två är att betrakta som själva formandet av LMX-teorin (Graen och Uhl-Bien, 1995). 

Informationen och upptäckten av dyadiska relationer användes för att skapa två huvudspår inom 

den fortsatta forskningen och dessa var studier som fokuserar på karaktärsdragen inom LMX-

teorins utbytesrelationer samt studier som fokuserade på förhållandet mellan utbytesrelationerna 

och olika organisatoriska variabler (Graen och Uhl-Bien, 1995).  Utfallet av den intensiva forskning 

som bedrevs inom dessa två huvudområden inom LMX var att den relation som skapas av 

rollskapande processen och hög utbytesrelation hade positivt samband med organisatoriska utfall 

(Graen och Uhl-Bien, 1995).  

Den rollskapande processen består enligt Graen och Scandura (1987) av tre steg, dessa är 

rolltagande, rollskapande och rollrutiner.  Rolltagande står för hur individer blir tilldelade olika 

roller inom organisationen av ledaren och sedan beroende på hur den underordnade hanterar rollen 
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kan ledaren avgöra vilka slags karaktärsdrag individen har (Graen och Scandura, 1987). Den 

rollskapande delen handlar om hur den dyadiska relationen utvecklas mellan ledare och 

underordnad och för att denna relation ska utvecklas måste båda erbjuda den andra något värdefullt 

i utbyte för olika uppgifter de ska utföra (Graen och Scandura, 1987). Rollrutiner är sista steget och 

syftar till att ledare och underordnade skapar olika rutiner och fortsätter utveckla rollerna de har 

med ledaren samt bygger vidare på de sociala utbytena (Graen och Scandura, 1987). Även om 

rollskapandet är en stor del av dagens LMX-teori menar Schriesheim, Castro och Cogliser 

(1999) att det var först cirka 10 år efter myntandet av LMX som grundaren Graen och hans kollega 

Scandura (refererat av Schriesheim, Castro och Cogliser, 1999) presenterade LMX-teorin med sin 

trestegsmodell bestående av rolltagande, rollskapande och rollrutiner. 

2.1.4 LMX som partnerskapbyggande 

Inom steg tre började forskningen fokusera mer på hur ledare kan arbeta med varje individ för att 

bygga upp ett partnerskap inom organisationen (Graen och Uhl-Bien, 1995). Detta tankesätt har 

ersatt den tidigare forskningen inom LMX och dess inne och utegrupper, och syftar istället till att 

ledaren ska avsätta lika mycket till alla utan speciella favoriter bland de anställda (Graen och Uhl-

Bien, 1995). Fortfarande kvarstår de höga och låga utbytesrelationerna och Garstner och Day 

(1997) anser att steg tre inom LMX-utvecklingen kan ses som det bästa sättet att undersöka 

ledarskapsbeteenden i komplexa organisationer även om det behövs ytterligare forskning kring det. 

Att försöka bygga höga utbytesrelationer med alla anställda ska i sin tur göra att organisationen kan 

uppnå högre mål genom att fler anställda kommer ha en hög utbytesrelation med ledaren och 

därmed prestera sitt bästa och lite till, vilket påverkar organisationen positivt (Graen och Uhl-Bien, 

1995).  

Individer som är i ett partnerskap kan få större åtkomst till resurser, hjälp av varandra samt känna 

ömsesidig tillit och respekt (Graen och Uhl-Bien, 1995). De anställda blir införstådda i att om de 

håller liv i och vårdar det partnerskap de har med ledaren blir deras egna behov tillfredsställda 

samtidigt (Graen och Uhl-Bien, 1995). Även om denna teoris grund är att ledaren ska erbjuda alla 

en chans till höga utbytesrelationer är det osannolikt att alla kommer bygga en sådan relation med 

sin ledare utan vissa kommer fortfarande hamna i en låg utbytesrelation (Graen och Uhl-Bien, 

1995).  

2.1.5 Dyadiska relationer inom grupper 

I all den tidigare forskningen har fokusen enbart legat på dyadiska relationer med enskilda individer 

och ledare inom grupper i organisationer (Graen och Uhl-Bien, 1995).  I steg fyra ska LMX istället 
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ses som ett system som skapats av flera olika dyadiska relationer som är beroende av varandra och 

som är sammanflätade till en (Graen och Scandura, 1987). Dessa relationer utgör ledarskapets 

struktur och det är inte bara relationen mellan ledare och underordnad som det syftas till utan även 

relationen mellan jämlikar, som kollegor och andra personer inom organisationen (Graen och Uhl-

Bien, 1995). Forskare undersöker här de olika beroendeförhållandena som uppstår inom 

organisationer och vilken kvalitet på relationerna som uppstår som resultat av dessa (Graen och 

Uhl-Bien, 1995). Genom att undersöka de olika relationerna kan det utrönas hur de påverkar 

ledarskapets uppbyggnad och organisationen (Graen och Uhl-Bien, 1995).  Till exempel undersöks 

hur höga och låga utbytesrelationer är förenade och påverkar gruppens resultat, arbetsprestationen, 

attityder och vilka kombinationer som är bäst för gruppen (Graen och Uhl-Bien, 1995).  Det finns 

dock inte mycket forskning inom detta område utan mycket av den forskning som existerar ligger 

på samma nivå som de tidigare stegen som är förklarade (Graen och Uhl-Bien, 1995). 

2.2 Ledarstilar inom LMX-teorin 

Enligt Graen och Uhl-Bien (1995) visar tidigare forskning att LMX kan förknippas med 

transaktionellt ledarskap. De antyder även att transformativt ledarskap kan kopplas ihop med LMX 

då ledarskapet börjar med en transaktionell utbytesrelation och utvecklas till en transformativ 

utbytesrelation. Graen och Uhl-Bien (1995) förklarar det som att de första stegen i en 

utbytesrelation handlar om just utbyte av både material och sociala företeelser där ett egenintresse 

uppstår då de anställda utför uppgifter för att få något i utbyte till sig själva (Bass, 1985). När 

relationen har fördjupats ytterligare och uppnått en hög utbytesrelation går det över till en mer 

transformativ relation då utbytesrelationen förvandlas från ett egenintresse till ett intresse att arbeta 

för organisationen och dess mål (Graen och Uhl-Bien, 1995). De förklarar att det transformativa 

ledarskapet bygger vidare på det transaktionella ledarskapet och hör på detta sätt ihop med varandra 

och LMX-teorin (Graen och Uhl-Bien, 1995; Bass, 1996; Dulebohn, Bommer, Liden, Brouer och 

Ferris, 2012). Detta stöds av studier av Dai, Dai, Chen och Wu (2013) och Bass (1985) som visar 

att transaktionellt och transformativt ledarskap bör användas i en kombination tillsammans för att 

ge det mest effektiva ledarskapet och ge den bästa relationen mellan ledare och underordnad. 

2.2.1 Transaktionellt ledarskap 

Förhållandet mellan ledare och underordnad kan beskrivas som en transaktion där underordnade får 

något av ledaren för att utföra något som ledaren vill ha och vilket ses som grunden till relationen 

mellan dem (Burns, 2012). Ett sådant ledarskap uppstår därmed när en person gör en uppgörelse 

med andra för att få något värdefullt i utbyte, såsom pengar, varor eller bekräftelse (Burns, 2012). 

Enligt Bass (1985) är transaktionella ledare duktiga på att se personliga behov som anställda har 
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och använda dessa behov som belöningar för att de ska utföra en viss arbetsuppgift. Bass (1996) 

skriver i en senare studie att transaktionella ledarskapet handlar bland annat om att belöna de 

anställda eller bestraffa dem utifrån det de presterar inom organisationen. Bass (1985) menar också 

att detta slags ledarskap kan leda till att de anställda börjar fuska sig fram till sina belöningar genom 

att till exempel minska på kvalitén om ledaren inte är uppmärksam. 

Transaktionellt ledarskap kan ses i tre kategorier: villkorlig belöning, att hantera avvikelser passivt 

eller aktivt samt låt-gå-ledarskap (Bass, 1996). Med villkorlig belöning menas att ledaren, som 

nämnts tidigare, visar de anställda vad som krävs av dem för att få belöningar (Bass, 1996). 

Ledarskapet där avvikelser hanteras passivt innebär att avvikelser inväntas och bestraffar samt 

korrigerar först då (Bass, 1996). Att aktivt hantera avvikelser betyder att ledaren söker efter 

avvikelser som kan uppkomma kontinuerligt och hanterar dem innan de uppkommer (Bass, 1996). 

Låt-gå-ledarskap är mer ett obefintligt ledarskap där ledaren varken bryr sig om de anställda eller 

arbetsuppgifter och har en mer nonchalant inställning (Bass, 1996).  

Enligt Howell och Hall-Merendas (1999) studier bör ledarskap där villkorlig belöning används 

effektivt inte enbart förknippas med låga utbytesrelationer, utan kan även användas för att uppnå 

höga utbytesrelationer. Graen och Uhl-Bien (1995) hållet inte med om att ledarskap med villkorlig 

belöning kan leda till höga utbytesrelationer, de är dock ense om att ledarskapet där avvikelser 

hanteras hör ihop med låga utbytesrelationer (Graen och Uhl-Bien, 1995; Howell och Hall-

Merenda, 1999). Längre än såhär påstår Burns (2012) att det transaktionella ledarskapet inte kan gå. 

Det transaktionella ledarskapet har även enligt Bass (1985) begränsningar och bekräftar mer eller 

mindre de teorierna om att transaktionellt ledarskap utgör en del av transformativt ledarskap men att 

det transformativa inte har lika mycket restriktioner och därmed bygger vidare på det 

transaktionella (Graen och Uhl-Bien, 1995). Även Burns (2012) instämmer och menar att det 

transformativa ledarskapet tar vid då individers egenintressen blir sammanförda och de börjar 

engagera sig i varandra och att uppnå mål tillsammans. 

2.2.2 Transformativt ledarskap 

Transformativa ledare motiverar och ger underordnade möjligheten att prestera bättre än de tror de 

kan och uppnår då högre prestanda inom organisationen (Bass, 1996). Vidare har forskning påvisat 

att transformativt ledarskap ger upphov till höga utbytesrelationer tack vare sitt personliga 

angreppssätt (Wang, Law, Hackett, Wang, och Chen, 2005). Inom detta ledarsätt kommunicerar 

ledaren mycket med sin omgivning för att uppnå mål inom organisationen istället för att enbart dela 
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ut arbetsuppgifter och förvänta sig att de underordnade ska fullfölja (Bass, 1996; Wang et al., 

2005).  

Transformativt ledarskap består enligt Bass (1996) av fyra komponenter. Den första komponenten 

är karismatiskt ledarskap som syftar till att ledare är en förebild för sina underordnade genom att de 

agerar korrekt i situationer och agerar för allas bästa, inte bara sitt eget (Bass, 1996). Karismatiska 

ledare inger trygghet och får de underordnade att känna tillhörighet och lojalitet (Bass, 1996). 

Andra komponenten är inspiration som motiverar och innebär att ledare inspirerar sina 

underordnade att bli motiverade att nå organisatoriska mål tillsammans genom att utmana dem, visa 

entusiasm och involvera dem i mål (Bass, 1996). Tredje komponenten är intellektuell stimulans och 

betyder att ledaren uppmanar de underordnade till kreativitet och att hitta nya lösningar på problem, 

varken misslyckanden eller idéer som går emot ledarens ses som negativt utan som något bra (Bass, 

1996).  

Sista och fjärde komponenten är att se till individen, denna komponent syftar till att ledaren ser 

varje individ som en egen person med egna behov och kan då ge varje underordnade den hjälp eller 

stöttning den behöver för att växa som medarbetare och öka sin prestation (Bass, 1996). Wang et al. 

(2005) instämmer och menar att ledarskapsbeteenden som är vanligt inom det transformativa 

ledarskapet är bland annat att kunna ge en vision till de underordnade om framtiden, att de hjälper 

varje enskild individ i det dagliga arbetet, intellektuell stimulans och att de har höga 

prestationsförväntningar.  

Transformativt ledarskap ska enligt Bass (1985) vara den vanligaste formen av ledarskap som kan 

identifieras inom organisationer som befinner sig i dåliga tider och förändring. Han menar på att 

långsiktigt drivs organisationer bäst av transformativa ledare som kan se och tillfredsställa behov 

hos alla organisationens olika individer (Bass, 1985).  

2.3 Låga och höga utbytesrelationer 

Som nämnts utgör de dyadiska utbytesrelationerna grunden till LMX-teorin och det återkommande 

temat inom utvecklingen av LMX är att dessa relationer kan delas in i låga och höga 

utbytesrelationer som uppstår mellan ledare och underordnad (Graen och Uhl-Bien, 1995).  De 

underordnade som klarar av att utföra de arbetsuppgifter som är tilldelade dem brukar oftare 

resultera i höga utbytesrelationer med ledaren medan de som inte lyckas med de uppgifter de blivit 

tilldelade på ett tillfredställande sätt mer sannolikt kommer ingå en låg utbytesrelation med sin 

ledare (Graen och Scandura, 1987; Dulebohn et al., 2012). 
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Det är över 40 år sedan forskningen startade kring LMX-teorin och det existerar därför flertalet 

studier kring ämnet som funnit olika slags samband mellan LMX och olika variabler och 

ledarskapsbeteenden. Några av de samband som upptäckts i samband med höga utbytesrelationer är 

bland annat att de karaktäriseras av respekt, förtroende, ömsesidiga åtaganden (Graen och Uhl-Bien, 

1995), feed-back, erkännande, belöningar för utfört arbete (Wayne, Shore, Bommer, och Tetrick, 

2002) och stödjande ledarskap (Dulebohn et al., 2012). När dessa beteenden brister uppstår allt som 

oftast en låg utbytesrelation som innebär att den underordnade gör det som denne måste för att få 

tillgång till sin lön och standardförmåner (Dulebohn et al., 2012). 

Något som har visats påverka om ledaren och den underordnade kommer ingå en låg eller hög 

utbytesrelation är ledarens förväntningar på den underordnade individen (Dulebohn et al., 2012). På 

grund av att en ledare som har förväntningar på en underordnad lägger mer tid på denna i form av 

resurser och engagemang som resulterar i att relationen enklare kan utvecklas till en hög 

utbytesrelation (Dulebohn et al., 2012). Dulebohn et al. (2012) fann i sina studier att ledaren är den 

som kan påverka relationen i störst utsträckning, om hen ska ingå en låg eller hög utbytesrelation 

med en underordnad. De fann att det som är grunden till och påverkar relationen är hur ledarens 

förväntningar på den underordnade ser ut, men även belöningar och det transformativa ledarskapet 

(Dulebohn et al., 2012). När ledaren visar att de har höga förväntningar på den underordnade kan 

det trigga den underordnade att prestera mer vilket kan leda till en högre utbytesrelation tack vare 

ledarens tro på denne (Dulebohn et al., 2012). 

Dulebohn et al. (2012) är noga med att påpeka de beteenden som kopplats ihop med höga 

utbytesrelationer inte nödvändigtvis behöver betyda att det går att applicera på alla dyadiska 

relationer mellan ledare och underordnad utan vissa kan istället svara negativt på dessa beteenden 

och utveckla en låg utbytesrelation istället. 

2.4 Yukls hierarkiska klassificering av ledarskapsbeteenden 

Yukl och Van Fleet (1982) gjorde en studie om ledarbeteenden som ledde till effektivt ledarskap 

och de var även ett par av de första att uppmärksamma att det fanns ett problem inom detta område. 

Problemet var att det inte fanns en grupp klassificerade ledarbeteenden inom forskningsområdet 

som gick att applicera på studier (Berry, 1998). Till en början fann Yukl och Van Fleet (1982) 19 

olika ledarskapsbeteenden som kunde kopplas till ett effektivt ledarskap. Ytterligare studier 

genomfördes och några år senare hade Yukl, Gordon och Taber (2002) tagit fram en mer 

genomarbetad version av vad de kallar en hierarkisk klassificering av ledarskapsbeteenden som 

baseras på över 50 år av ledarskapsforskning. De olika beteendena som är framtagna kan delas in 
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tre olika kategorier och dessa är uppgiftsorienterat, relationsorienterat och förändringsorienterat 

(Yukl, Gordon och Taber, 2002). 

Modellens underkategorier (figur 1) består inom uppgiftorienterat av förtydligande och 

övervakande. Inom kategorin relationsorienterat finns utvecklande, stödjande, konsulterande, 

erkännande, berättigande och leda som en förebild. I kategorin förändring finns visionerande och 

innovativt tänkande (Yukl, Gordon och Taber, 2002; O’Donnell, Yukl och Taber, 2012). Denna 

modell ska enligt Yukl, Gordon och Taber (2002) visa vilka beteenden som ger ett effektivt 

ledarskap men är noga med att påpeka att det kan variera mellan olika situationer vilka beteenden 

som är mest framträdande eller inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 - Yukls hierarkiska klassificering av ledarskapsbeteenden (Yukl, Gordon Taber, 2002; O’Donnell, Yukl och 
Taber, 2012) 

 

Yukl, Gordon och Taber (2002) anser att dessa ledarbeteenden bör sättas i relation till mer dyadiska 

processer eftersom ledarbeteendena endast fokuserar på vad ledaren kan influera. Det är också 

enligt dem bra att använda ledarskapsbeteendena i annorlunda situationer som påvisar vikten av 

olika ledarbeteenden för att kunna utöka teorierna om flexibelt och anpassat ledarskap (Yukl, 

Gordon och Taber, 2002). 

2.5 Sammanfattning teoretiska utgångspunkter 

Anledningen till dessa valda teoretiska utgångspunkter är först och främst för att vår studie kommer 

undersöka den dyadiska relationen mellan ledare och underordnad och därmed visa om det är låga 

eller höga utbytesrelationer mellan ledare och inhyrd arbetskraft. Vidare visar mycket av den 

forskning som finns på ett samband mellan dessa ledarskapsbeteenden och uppgiftsorienterat 

(transaktionellt ledarskap) och relationsorienterat (transformativt ledarskap) och dessa två 

ledarstilar har en stark koppling till LMX-teorin som beskrivits i tidigare forskning (Yukl, Gordon 
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och Taber, 2002; O’Donnel, Yukl och Taber, 2012). Som nämndes har Yukl, Gordon och Taber 

(2002) påpekat att det är bra att använda dessa ledarbeteenden och jämföra med en dyadisk process 

(LMX och dess utbytesrelationer) för att utröna vilka ledarbeteenden som används i vissa 

situationer och det är det vi ämnar göra med grund i detta ramverk. 

Med dessa teoretiska utgångspunkter hoppas vi kunna få svar på våra frågor som nämndes i 

inledning, nämligen; Finns det specifika ledarbeteenden som används mer eller mindre vid ledning 

av inhyrd personal? Påverkar dessa ledarbeteenden relationen mellan ledare och inhyrd personal 

och spelar anställningstiden roll för hur relationen ser ut? Upplever inhyrd personal att de behandlas 

som ordinarie personal? 

2.6 Hypoteser deducerade från teoretiska utgångspunkter 
 
H1 Alla ledarbeteenden anses av resurskonsulterna användas i lika stor utsträckning 

De ledarbeteenden som används i denna undersökning har visat sig leda till ett effektivt ledarskap 

om de används (Yukl, Gordon och Taber, 2002) och därför undersöks det genom denna hypotes om 

de används i lika stor utsträckning eller inte bland ledarna på kundföretagen. Yukl, Gordon och 

Taber (2002) efterfrågar också en undersökning där dessa sätts i relation till dyadiska processer och 

i situationer som är annorlunda, vilket vi kommer göra i denna studie. 

H2 De som arbetat kortare tid har sämre relationer med sin ledare jämfört med de som har 

arbetat längre tid. 

Forskning pekar på att en utbytesrelation inleds med ett transaktionellt ledarsätt och övergår senare i 

ett mer transformativt ledarskap (Bass, 1996; Dulebohn et al., 2012). Vissa forskare påstår att det 

transaktionella inte leder till höga utbytesrelationer utan att det övergår till det först när det 

transformativa tar vid, därför undersöks det om de som arbetat kort tid har sämre relationer än de 

som arbetat längre tid (Graen och Uhl-Bien, 1995). 

H3 Resurskonsulternas värderingar av ledarbeteendena har ett positivt samband med 

utbytesrelationerna. 

Forskningen visar att flera av ledarbeteendena har ett positivt samband med utbytesrelationerna (se 

Graen och Uhl-Bien, 1995; Wayne, et al., 2002; Dulebohn et al., 2012) och med denna hypotes 

kommer det undersökas om den inhyrda personalens utbytesrelation har ett positivt samband med 

de olika ledarbeteendena. 
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H4 Alla ledarskapsbeteendena (som är de oberoende variablerna) påverkar med säkerhet den 

beroende variabeln LMX (utbytesrelationerna). 

Som nämnts kan det variera från situation till situation vilka ledarskapsbeteenden som påverkar 

utbytesrelationerna (Dulebohn et al., 2012) och genom denna hypotes undersöks om alla 

ledarskapsbeteenden verkligen påverkar utbytesrelationen med säkerhet.  
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3. Metod 

Under metod presenteras den valda metoden och det vetenskapliga synsätt som använts och inleds 

med en beskrivning av den empiriska bakgrunden. Vi går även igenom val av mätinstrument, 

tillvägagångssätt för datainsamling, val av analysmetod för den data vi fått in, avgränsningar samt 

metodkritik.   

3.1 Inledning 

Vi har valt att undersöka ledarskapet och utbytesrelationen mellan ledare och inhyrd personal från 

bemanningsföretag inom tjänstemannasektorn. Då företag och organisationer som har kontakt med 

och använder sig av bemanningsföretag och dess anställda snabbt växt sig starkare (Purcell, Purcell 

och Tailby, 2004; Morris och Vekker, 2001). Enligt Olofdotter (2008) finns det relativt få stora 

bemanningsbolag som verkar på den svenska marknaden och de som finns hyr ut personal till en 

varierande bredd av olika branscher. Enligt Knocke, Drejhammar, Gonäs och Isaksson, (2003) är 

bemanningsföretagens uppgift att placera rätt personal på rätt plats på relativt kort tid och att det nu 

sker bemanning inom både tillverkning, service och konsultation. 

Att använda sig av inhyrd personal från bemanningsföretag är en uppåtgående trend även om det är 

en komplex process som bidrar till en ovisshet om vem den inhyrda individen ska se som sin 

arbetsgivare (Olofdotter, 2008). Att arbeta som inhyrd genom bemanningsföretag är idag att anse 

som normalt och mer utbrett (Aletraris, 2010) finner vi då anledning till att undersöka hur 

ledarskapet och utbytesrelationerna ser ut och hur det fungerar. 

3.2 Val av metod och synsätt 

I denna studie har vi valt en kvantitativ ansats för att besvara det syfte och de frågeställningar som 

ställts. För att få en bredare bild av hur ledarskapet upplevs av resurskonsulter och vilka 

ledarskapsbeteenden som används vid ledning av inhyrd personal ansåg vi att en kvantitativ studie 

skulle ge en bättre och tydligare bild än vad en kvalitativ studie skulle gjort. Detta grundas i Fangen 

och Sellerberg (2011) då det enligt dem är bra att använda en kvantitativ ansats när det ska 

undersökas hur utbrett ett fenomen är inom en viss population. Ytterligare anledning till att vi valt 

att använda en kvantitativ metod är för att lättare kunna mäta och se de samband som det finns 

mellan höga och låga utbytesrelationer och vilka ledarbeteenden som påverkar dessa. Mätning ger 

då enligt Bryman och Bell (2011) ett mer konsekvent resultat och det är vad som eftersträvas i 

denna undersökning för att kunna se vilken relation som resurskonsulterna upplever och vilka 

beteenden som används av ledarna på kundföretagen. 
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Population i uppsatsen är tjänstemannasektorn inom bemanningsbranschen, där vi undersökt hur 

utbytesrelationen och ledarskapet upplevts av resurskonsulterna. I denna uppsats har den 

vetenskapliga metoden hypotetisk-deduktiv metod använts som innebär att hypoteser har formats 

utefter teorier som tagits upp under de teoretiska utgångspunkterna i form av sekundärkällor och 

referensramen (Bryman och Bell, 2011). Det vetenskapliga synsättet som använts i denna uppsats är 

positivism och är den traditionen som oftast förknippas med kvantitativa undersökningar där 

mätningar och uträkningar är inkluderade (Hultén, Hultman och Eriksson, 2007). Positivism kan 

även kännetecknas av att inte låta sina egna värderingar och tolkningar spela in och i denna uppsats 

har vi försökt sträva efter att gå efter de mätningar som gjorts och vara objektiva även om det i 

analysen delvis krävts en subjektiv syn för att analysera resultatet (Thurén, 1999; Bryman och Bell, 

2011). 

I denna studie har det använts sekundärkällor när den tidigare forskningen kartlagts och det har då 

främst använts artiklar som är äldre. Vi är fullt medvetna om detta då de flesta nya artiklar inom 

forskningsområdet refererar till dessa fortfarande och vår bedömning var då att de äldre artiklarna 

fortfarande var att anse som aktuella. 

3.2.1 Etiska principer och regler 

Enligt Bryman och Bell (2003) finns det fem olika etiska principer som forskare bör följa när de 

studerar personer. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 

anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar. Vi uppgav i det brev som skickades 

ut till alla resurskonsulter vad vi undersöker för något och förklarade syftet kortfattat. Vidare 

uppgavs att deltagandet sker helt anonymt bortsett från att de får besvara hur lång tid de arbetat på 

kundföretaget. Inget krav på svar fanns utan de fick frivilligt välja om de ville besvara enkäten som 

vi informera de om skulle ligga uppe i cirka en vecka från och med att det skickades ut. Vi var vid 

utskicket av enkäten uppriktiga med vilka vi var och att det gällde ett examensarbete. Bryman och 

Bell (2003) uppger att de etiska reglerna som finns kring forskningen när individer medverkar rör 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet, något vi strävade efter i vår utformning av 

enkät och brev till respondenterna. 

Vidare etiska principer som tas upp i litteratur gällande de etiska reglerna är att de individer som 

medverkar i undersökning inte får ta skada och det är inte tillåtet att göra intrång i det privata livet 

(Bryman och Bell, 2003). Risken att en svarande tagit skada ses som liten. I enkäten ställs inga 

frågor som syftar till de svarandes privatliv utan enkäten har endast frågor som är relaterade till 

deras arbete. 
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3.3 Mätinstrument 
För att samla in data och för att kunna analysera utbytesrelationerna mellan resurskonsult och ledare 

på kundföretaget samt undersöka vilka ledarskapsbeteenden som använts har vi använt oss utav 

välbeprövade enkäter inom forskningsområdet. Enligt Fangen och Sellerberg (2011) är enkäter ett 

av de viktigaste mätinstrumenten och det är viktigt att se till att de enkäter som används verkligen 

mäter det som ska mätas, och är grunden till varför vi valt enkäter som använts tidigare av flertalet 

forskare (se även Bryman och Bell, 2003). 

3.3.1 LMX-7 och MPS 
LMX-7 är en enkätform som mäter utbytesrelationen mellan ledare och anställd och den kan 

användas på olika sätt, genom att antingen låta båda parter skatta relationen till varandra eller att 

enbart låta en av parterna skatta relationen (Yukl, 2012). Det sistnämnda är det tillvägagångssätt vi 

valt. 

När LMX-7 används för att mäta utbytesrelationerna mellan ledare och anställda ur de anställdas 

perspektiv används sju indikatorer (frågor) med fem svarsalternativ som är graderade 1 till 5. 

Vidare i LMX-7 slås de sju olika indikatorerna ihop för att bilda ett enda mått (Graen och Uhl-Bien, 

1995). Enligt Bryman och Bell (2011) är det positivt då det motverkar feltolkningar eller 

felmätningar samt ger en bättre bild då en indikator kanske inte rymmer hela svaret på det som ska 

mätas. Fler teorier kring detta menar att begreppet utbytesrelationer kan ses som att det innehåller 

flera olika dimensioner som måste mätas för att få en helhetsbild av ett begrepp (Bryman och Bell, 

2011). 

Ytterligare indikatorer som mäts i undersökningen är ledarskapsbeteenden, dessa mäts med hjälp av 

Yukls MPS-enkät (Managerinal Prectices Survey) (O`Donnell och Yukl, 2012). Vi valde att korta 

ner den likt O´Donnell och Yukl (2012) för att vara säkra på att de som besvarade enkäten skulle 

orka hålla fokus på alla frågor. Vi la även till leda som förebild som de har i sin undersökning. 

Frågorna i Yukls MPS enkät är utformade på det sättet att de beskriver ett ledarskapsbeteende som 

respondenten sedan får gradera från 1 till 5 likt LMX-7 enkäten (Se bilaga 1). De 

ledarskapsbeteenden vi valde att ta med i vår enkät är övervakande, förtydligande, utvecklande, 

stödjande, konsulterande, erkännande, berättigande, visionerande, uppmuntran av innovativt 

tänkande och leda som förebild (figur 2).  
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Figur 2 - Egen modell, kategorisering och förklaring till de valda ledarbeteenden som kommer användas i studien. 

 
LMX-7 finns i en mer utvecklad version, denna kallas LMX-MDM och skulle kunna ses som lika 

relevant att använda i denna studie och är enligt O’Donnell, Yukl och Taber (2012) något bättre än 

LMX-7. Detta på grund av att LMX-7 är för snäv medan LMX-MDM är bredare och fångar in mer 

varians. Men med tanke på den tidsram som var satt och valet av webbenkät kändes det inte 

relevant för oss att använda ett mer utvecklat och avancerat mätinstrument. Då det förutom mer tid 

från vår sida skulle krävas mer tid av respondenterna för att svara på alla enkätfrågor. Vi är 

medvetna om att resultatet möjligtvis skulle se annorlunda ut om vi valt ett annat mätinstrument. 

3.3.2 Enkäten 
 
Vid utformandet av enkäten lades stor vikt vid att förenkla frågorna från LMX-7 samt MPS så 

frågorna inte skulle kunna missuppfattas. Först och främst då enkäterna i originalutförandet var 

skrivna på engelska och för det andra att det även fanns vissa dubbla antydningar i 

originalutförandet. Dessa frågor ändrades så att de inte kunde tolkas misstolkas. Fangen och 
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Sellberg (2011) menar att det är viktigt att enkäten är utformad så att respondenterna förstår 

frågorna enkelt och inte tvekar när de ska svara. Vid tog även hjälp av tidigare uppsatser som 

använt sig av dessa enkäter som riktlinjer för hur de skulle kunna se ut på svenska (se bilaga 1). 

Enkäten prövades slutligen på flera personer som fick utvärdera enkäten och våra handledare fick 

godkänna den, vissa justeringar gjordes innan den kunde anses som klar för utskick.  

Vidare valde vi att ge alla frågor samma svarsalternativ för att det skulle bli lättläst för 

respondenterna. De svarsalternativ vi valde var: Stämmer helt, stämmer, varken eller, stämmer 

delvis och stämmer inte. Vi möttes då av problemet ifall det skulle vara lämpligt att ta med ett 

alternativ som inte hade något värde. Efter att ha undersökt andra undersökningar kom vi fram till 

att ingen annan adderat svarsalternativet ”vet ej”. Problemet som då kan uppstå med att utesluta 

”vet ej” var att respondenter tvingats att svara, på frågor de ansåg sig inte har någon relation till och 

har då valt varken eller som i vårt fall ger ett värde i vår analys. Det är ett problem som vi varit 

medvetna om i utformandet av svarsalternativen men valde att inte ta med ”vet ej” då vi ansåg en 

risk för att det alternativet skulle användas utan eftertanke. Något som bör tilläggas är att det inte 

fanns något svarskrav på frågorna. Det gick att lämna tomma svar vilket gör att respondenterna 

kunde välja att inte svara på frågan alls och det resulterar i ett svar utan värde. 

Vi valde även att lägga till två frågor till i enkäten, den ena gällande hur länge resurskonsulten 

arbetat på kundföretaget samt en angående huruvida de upplevde att ledaren behandlade dem som 

ordinarie personal eller inte. Samtliga frågor, totalt 19 frågor (sju för LMX-7, 10 för MPS samt 

frågan angående längd på anställning och om de upplevde lika behandling), har en svarsskala från 1 

till 5 för att lättare kunna jämföra medelvärden och standardavvikelser mellan de olika variablerna. 

Frågan angående anställningstid har inte samma svarsalternativ som övriga frågor utan har 

svarsalternativen: 0-3 månader, 4-8 månader, 9-12 månader och mer än ett år. 

Nedan visas en sammanställning av frågorna i enkäten och hur de är kopplade till LMX-7, MPS och 

de två extra frågor som är tillagda i enkäten. 



 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 - Egen modell, kopplingen mellan frågor, enkät och ledarbeteenden.  

 

3.3.2 Hypotes 5 
 
Under arbetet med att skriva teoridelen och utveckla enkäten innan utskick upplevde vi ett behov av 

att undersöka huruvida resurskonsulterna upplevde sig bli behandlade lika som ordinarie personal. 

Därför valde vi att utöka hypoteserna som är deducerade från teorin med en hypotes tagen ur 

empirin. 

H5 Höga utbytesrelationer är positivt relaterade till när resurskonsulten upplever att de 

behandlas lika som ordinarie personal. 

Eftersom de resurskonsulter som är med i undersökningen arbetar i team tillsammans med ordinarie 

personal ville vi undersöka om höga utbytesrelationer var förknippade med att de behandlades 

likadant som ordinarie personal.  
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3.4 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av Google-drives funktion för enkätutskick. Valet av 

webbenkät grundar sig i att det är ett enkelt och snabbt sätt för att få ut många enkäter då de flesta 

har en mail via sitt arbete. Dahmström (2011) menar att webbenkäter kan ge upphov till flertalet 

problem. Dessa är bland annat att alla ur den population som ska undersökas inte har tillgång till 

internet vilket kan resultera i bortfall och att tekniska problem kan uppstå i samband med 

besvarandet av enkäten. Det finns även positiva egenskaper med en webbenkät och det är att 

utskicket samt svaren kommer in snabbt och att respondenten lätt kan ändra sina svar vid 

besvarandet (Dahmström, 2011). Vi ser dock inte att det ska påverka vår undersökning negativt då 

vår kontaktperson på bemanningsföretag X försäkrade att alla som arbetar för bemanningsföretaget 

har en mail de använder på daglig basis. 

3.4.1 Deltagande och urval 

Genom att kontakta flertalet olika företag samt bemanningsföretag fick vi tillslut tag i 

bemanningsföretag X som var villiga att ställa upp i vår undersökning. Den urvalsteknik som har 

valts i samband med insamling av data är ett så kallat bekvämlighetsurval och innebär att denna 

undersökning är baserat på ett icke-sannolikhetsurval (Bryman och Bell, 2003). Bekvämlighetsurval 

innebär i vårt fall att de individer som har medverkat i denna undersökning har blivit tilldelade oss 

genom en kontaktperson på bemanningsföretaget X. Kontaktpersonen hade en ledande position 

inom tjänstemannasektorn på bemanningsföretag X och skickade själv ut de enkäter som ligger till 

grund för vår undersökning. Detta på grund av de anonymitetskrav företaget har till de 

resurskonsulter som är anställda på bemanningsföretaget X. Kontaktpersonen gjorde i sin tur inget 

urval utan skickade ut enkäten till alla sina resurskonsulter. Värt att notera är att vid användning av 

bekvämlighetsurval är att det inte går att generalisera resultatet (Bryman och Bell, 2003) något vi är 

medvetna om och som vi inte ser som en försämring av undersökningens kvalitet. Detta då vårt 

syfte inte är att undersöka hela bemanningssektorn utan att se indikationer på hur 

utbytesrelationen ser ut inom tjänstemannasektorn på bemanningsföretag X. Vi kan då enbart 

generalisera det resultat vi fått till de resurskonsulter som ingår i vår undersökning, vilket vi grundar 

i Bryman och Bell (2003) som skriver att till exempel kulturen, kunskaperna eller arbetsuppgifterna 

kan variera mellan företag även om de kan anses tillhöra den population man vill mäta. Likt 

Bryman och Bell (2003) anser vi att denna undersökning är att se som en språngbräda för fortsatt 

forskning och legitimerar valet av bekvämlighetsurval ytterligare. 

Anledningen till att ett enda bemanningsföretag valts i undersökningen är bristen på tid för att 

kunna skapa ett slumpmässigt urval för hela populationen inom bemanningsbranschen. 
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Populationen i undersökningen är att se som representativ i och med det syfte vi har med studien, 

dock skulle det inte ses som representativt om vi ville undersöka hela bemanningsbranschen. 

Enkäten skickades ut till 148 personer av kontaktpersonen och hen uppgav att merparten av dessa 

resurskonsulter var anställda på ett kundföretag i nuläget och få stod utan arbete. Av dessa 148 

personer som enkäten skickades ut till inkom det 84 svar. Detta betyder en svarsfrekvens på 56 %. 

Av dessa 56 % var det fem enkäter som skickades in med 1 till 3 missade svar på frågorna samt en 

enkät som enbart hade ett svar, denna räknades bort vid beräkningarna av data vilket betyder att 83 

enkäter ingick i dataanalysen. Det utgick ingen ersättning till deltagarna. 

Bortfall är ett vanligt problem som kan uppstå vid användandet av webbenkäter (Bryman och Bell, 

2011), något som även vi fick uppleva i vår studie. Svarsfrekvensen blev 56 % och är då enligt 

Bryman och Bell (2011) i nivån ”knappt acceptabel”. Vi väljer ändå att avstå en bortfallsanalys då 

en svarssekvens på < 50 % är att anse som acceptabelt på vår nivå. För att komma tillrätta med 

bortfallsproblemet menar Bryman och Bell (2011) att många som använder sig av enkäter ofta 

kompletterar enkäten med en ytterligare metod för att öka validiteten på studien. I vår undersökning 

har ett stort bortfall visats och med tanke på den tidsram som är satt för arbetet valde vi att gå vidare 

med enkäterna utan någon kompletterande metod, vilket leder till en lägre validitet på vår studie. 

3.4.2 Databearbetning 
 
I denna undersökning har den data vi samlat in genom enkäter analyserats i det statistiska 

programmet IBM SPSS Statistics 22. Åtkomsten till detta statistikprogram fick vi genom 

Högskolan i Gävle. Enkäternas svar registrerades först till dataprogrammet Excel där sedan 

borttagning av icke-numeriska tecken skedde då det enbart är siffror som används i den statistiska 

analysen i SPSS. Dessa fördes sedan över till SPSS där alla mätningar genomfördes. 

I den data som samlades in saknades svar på totalt nio frågor och dessa registrerades som missade 

värden i SPSS för att den statistiska analysen skulle utföras korrekt och ta med dessa missade svar i 

sina uträkningar. Det var få missade svar, vi anser att dessa inte utgjorde någon större förändring av 

det resultat vi erhöll från analyserna. 

När all data fanns på plats räknades skattning på utbytesrelationerna ut med hjälp av de sju frågor 

som ligger till grund till detta arbete. En skattning per individ togs fram samt ett medelvärde och en 

standardavvikelse för alla. För att enklare kunna jämföra ledarskapsbeteenden som används mellan 

låga och höga utbytesrelationer delades all skattning per individ upp i tre grupper istället för en. 

Dessa var låga utbytesrelationer som ligger mellan medelvärdena 1-2,99, medelmåttiga 
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utbytesrelationer som ligger mellan medelvärdena 3-3,69 och sedan höga utbytesrelationer som 

ligger mellan medelvärdena 3,7-5. Dessa indelningar räknades ut med hjälp av den välbeprövade 

LMX-7 där det anges inom vilka intervaller höga, medel och låga relationer är (se Graen och Uhl-

Bien, 1995). Per grupp räknades medelvärde och standardavvikelse ut. 

Vid prövning av hypotes fyra gjordes en multipel regressionsanalys och denna gjordes genom 

funktionen “StepWise” i SPSS som stegvis lade till och tog bort oberoende variabler för att hitta 

den bästa kombinationen som påverkar den beroende variabeln utbytesrelationerna (LMX) allra 

mest. För att vara säkra på att den multipla regressionsanalysen var säker säkerställdes det att det 

förekom ett linjärt samband, att det förekom normalfördelning av residualerna (Appendix 1), 

residualanalys (Appendix 2) togs fram och det förekom ingen kollinearitet. Vidare används adjusted 

R square vid utläsning utav hur mycket variansen i den beroende variabeln som kan förklaras av de 

oberoende variablerna, eftersom det var flera oberoende variabler och adjusted R square tar hänsyn 

till detta. 

För hypotes fem behövdes en indelning i de som ansåg de behandlades lika som ordinarie personal 

och de som inte ansåg det. Detta skedde genom att göra en grupp “behandlas lika” som var alla som 

angett “stämmer oftast” och “stämmer alltid” samt en grupp “behandlas inte lika” som bestod av de 

som angett “stämmer inte”, “stämmer delvis” och “varken eller” på frågan om inhyrd och ordinarie 

personal behandlas lika. 

3.4.3 Reliabilitet, validitet 
 
Reliabilitet handlar till största delen om studiens mått och beräkningar samt hur tillförlitliga och 

pålitliga dessa är (Bryman och Bell, 2003). Begreppet reliabilitet kan delas upp i tre delar och den 

del av som är av störst vikt vid denna undersökning är den interna reliabiliteten (Bryman och Bell, 

2003). Intern reliabilitet behandlar sådana mått som används vid beräkningen av LMX (kvalitén på 

utbytesrelationen) i denna undersökning, indikatorer som slagits samman till ett enda mått. Det 

finns en risk med att slå ihop flera olika indikatorer och få ett enda mått och det är att de olika 

indikatorerna måste ha ett samband med varandra (Bryman och Bell, 2003).  

För att testa den interna reliabiliteten har måttet cronbachs alpha använts och alpha-koefficienten 

visar en intern reliabilitet på 92,7 % och ingen stor minskning om någon av indikatorerna tas bort 

(tabell 1 och 2). Enligt Bryman och Bell (2003) krävs en alpha-koefficient på över 0,80 för att anse 

att den interna reliabiliteten är hög och vår visar på en hög intern reliabilitet. 
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Tabell 2 - Cronbachs Alpha om en indikator tas bort 

 

 

Tabell 1 - Cronbachs Alpha 

  

 

 

 

 

Validitet handlar istället om måtten och indikatorerna och om de mäter det som undersökning är 

tänkt att mäta (Bryman och Bell, 2003). Eftersom den enkät vi använder för att mäta hur relationen 

mellan inhyrd och ledare ser ut (LMX-7) har använts inom ledarskapsforskning i uppåt 40 år bör 

validiteten vara hög och att resultatet visar det som var ämnat att undersökas. Även de olika 

ledarskapsbeteendena har tagits fram av forskare som utvärderat och använt sig av dessa i sina egna 

enkäter, både vid mätning av LMX samt vid mätning av andra variabler.  

Den interna validiteten är en viktig del av validitet och den syftar till att se om den oberoende 

variabeln verkligen är orsaken till den variation som visar sig i den beroende variabeln (Bryman och 

Bell, 2003). I denna undersökning är den beroende variabeln LMX och de oberoende variablerna är 

ledarskapsbeteendena vid sambandsanalyserna. Eftersom det är under en begränsad tid denna studie 

har utformats har ingen undersökning gjorts om variationen verkligen beror på de variabler som 

används. 

 

 

 

 

 

 

  



 

26 
 

4. Resultat 

Nedan presenteras resultatet, där tabeller och förklaringar till dessa kommer radas upp utefter de 

hypoteser som ligger till grund till denna undersökning.  

4.1 Hypotes 1 

Hypotes ett var att alla ledarbeteenden anses av resurskonsulterna användas i lika stor utsträckning. 

Ledarbeteendena är sammanställda i tabell 3 i fallande ordning med högst medelvärde först och 

kolumnen bredvid visar standardavvikelsen för respektive medelvärde. Det är inte stora skiftningar i 

medelvärdena, de ledarbeteenden som används i störst utsträckning är berättigande (m=3,80), 

erkännande (m=3,58) och leda som förebild (m=3,54). De ledarbeteenden som används i minst 

utsträckning är främst visionerande (m=2,98) och utveckling (m=2,79).  

Tabell 3 - Resultat hypotes 1 

4.2 Hypotes 2  

Hypotes två var att de som arbetat kortare tid har sämre relationer med sin ledare jämfört med de 

som har arbetat längre tid. Skattningen på relationen är sammanställda i tabell 4 med medelvärden 

för respektive anställningstid och standardavvikelse. Även här framkommer inga större skillnader 

gällande medelvärdena, utan värdena höll sig på en relativt likvärdig nivå. De som har arbetat 9-12 

månader har bäst relation med sin ledare medan de som har arbetat 4-8 månader har sämst relation 

med sin ledare. De som arbetat kortast tid (0-3 månader) har istället bättre relation med sin ledare än 

de som arbetat längst tid (mer än ett år). 

 

 

 
Tabell 4 - Resultat hypotes 2 
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Tabell 6 - Resultat hypotes 4 

4.3 Hypotes 3 

Hypotes tre var att resurskonsulternas värderingar av ledarbeteendena har ett positivt samband med 

utbytesrelationerna. I tabell 5 presenteras korrelationsmatris som visar att alla ledarbeteenden var 

positivt korrelerade med skattningen på utbytesrelationer och alla korrelationer var signifikanta på 

99 % - nivån (p<0,01). De ledarbeteenden som hade starkast samband med skattningen på 

utbytesrelationerna var stödjande (80,9 %), konsulterande (75,3 %), utveckling (72,9 %) och 

övervakande (72,5 %). De som hade lägst samband med skattningen på utbytesrelationerna var 

berättigande (59,1 %), leda som förebild (62,5 %) och visionerande (63,4 %).  

Tabell 5 - Resultat hypotes 3 

 
4.4 Hypotes 4 

Hypotes fyra var att alla ledarskapsbeteendena (som är de oberoende variablerna) påverkar med 

säkerhet den beroende variabeln LMX. I tabell 6 presenteras den multipel regressionsanalys som 

gjordes och den visar att 81,1 % av variationen i utbytesrelationerna kan förklaras av de sex 

ledarbeteenden som visade sig ha en signifikant säkerhetsnivå på 95 % (p<0,05).  

 

 

Därefter visar tabell 7 B-koefficienten och signifikantnivån (Sig.) för varje enskild oberoende 

variabel. B-koefficienten visar att alla ledarbeteenden påverkar utbytesrelationerna positivt. Det är 

enbart ett ledarbeteende som med 99,9 % säkerhet (p<0,001) kan sägas påverkar den beroende 

variabeln och denna är leda som förebild (Sig.=0,000). Sedan påvisades fyra ledarbeteenden 



 

28 
 

påverka den beroende variabeln med 99 % säkerhet (p<0,01) och dessa är stödjande (Sig.=0,004), 

berättigande (Sig.=0,007), övervakande (Sig.=0,005) och förtydligande (Sig.=0,009). Även 

konsulterande (Sig.=0,026) visade en låg nivå men på kunde bara påvisas påverka den beroende 

variabeln med 95 % säkerhet (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 
Tabell 7 - Resultat hypotes 4 

 
4.5 Hypotes 5 

Hypotes fem var att höga utbytesrelationer är positivt relaterade till när resurskonsulten upplever att 

de behandlas lika som ordinarie personal. I tabell 8 visas de olika nivåerna av utbytesrelationer och 

hur många procent i varje grupp som ansåg att de behandlades lika som ordinarie personal och de 

som ansåg sig inte behandlas lika. De som var i en hög utbytesrelation ansåg 76,6 % av de svarande 

att de behandlades som den ordinarie personalen och 23,4 % av dessa ansåg att de inte behandlades 

lika. De som istället var i en låg utbytesrelation med sin ledare ansåg 23,8 % att de behandlades lika 

som ordinarie och resterande 76,2 % ansåg att de inte behandlades lika som ordinarie personal. 

 

 

 

 

Tabell 8 - Resultat hypotes 5 

 
I tabell 9 visas korrelationen mellan utbytesrelationen och ifall respondenterna ansåg att de 

behandlades lika. Sambandsanalysen visade en positiv korrelation på 0,603 som är signifikant på 99 

% säkerhetsnivå (p<0,01). Detta innebär att höga utbytesrelationer och att de anser sig behandlas 

lika som ordinarie personal är positivt korrelerade med varandra och om relationen blir sämre 

upplever resurskonsulterna att de behandlas sämre än ordinarie. 
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Tabell 9 - Resultat hypotes 5 

 
4.6 Sammanfattande modell över hypoteserna och resultatet 
 

 
Figur 4 - Egen modell, sammanställning av huruvida hypoteserna förkastas eller inte. 
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5. Analys  

Nedan presenteras analysen av alla de hypoteser som testats göras för att få fram svar på det syfte 

och de frågeställningar som ligger till grund för denna uppsats.  

5.1 Hypotesprövning och analys 

H1 Alla ledarbeteenden anses av resurskonsulterna användas i lika stor utsträckning - Stöds till 

viss del 

 De ledarbeteenden som undersöktes var tagna ur Yukls klassificering av ledarskapsbeteenden, ur 

varje huvudkategori (uppgiftsorienterat, relationsorienterat samt förändrings-orienterat) har 

underkategorier valts ut. Resultatet visar att de 10 ledarbeteenden som undersökts används i stora 

drag i samma utsträckning där enbart tre värden sticker ut, det är utvecklande 2,79, visionerande 

2,98 och berättigande 3,80. Övriga medelvärden på användandet av ledarskapsbeteenden ligger 

mellan 3,27 - 3,58, vilket indikerar på att de flesta användes i liknande utsträckning. 

Under uppgiftsorienterat ledarskap ligger förtydligande och övervakande, båda dessa är att anse 

ligga inom det ”normalspann” för ledarskapsbeteenden som testats i denna studie med medelvärde 

på 3,47 samt 3,34. Anledningen till att de uppgiftsorienterade ledarskapsbeteendena används i 

relativt hög grad kan härledas till att ledare lätt kan se till den anställdes behov genom att ge denne 

en uppgift mot att den anställde får en belöning i detta fall lön (Burns, 2012). Detta leder till att 

uppgiftsorienterade ledarskapsbeteenden är att i större utsträckning kopplat till det transaktionella 

ledarskapet, som även kan ses som det inledande steget till att utveckla ett mer transformativt 

ledarskap (Graen och Uhl-Bien, 1995). 

Underkategorierna till relationsorienterat ledarskap är utvecklande, stödjande, konsulterande, 

berättigande, att leda som förebild och erkännande. I denna kategori finner vi den största skillnaden 

då de ledarbeteende som används minst respektive mest återfinns i denna kategori. Dessa är 

utvecklande (2,79) samt berättigande (3,80). Att utvecklande får lågt värde talar emot att 

resurskonsulterna upplever transformativt ledarskap då Bass (1996) poängterar att transformativt 

ledarskap bygger på att ge anställda möjlighet att prestera bättre än de tror är möjligt. Skulle de 

anställda inte uppleva transformativt ledarskap skulle de heller inte kunna uppnå en hög 

utbytesrelation med sin ledare enligt Graen och Uhl-Biens (1995) resonemang, vilket talar emot de 

resultat som kommit fram av enkätundersökningen då det finns relativt få som har en låg 

utbytesrelation med sin ledare. 

Det ledarskapsbeteende som visar på att användas i störst utsträckning är berättigande (3,8). Detta 
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kan bero på att personer från bemanningsbranschen i större utsträckning har ett bättre 

självförtroende (Alach och Inksson, 2002) och på så vis blir betrodda med större ansvar. 

Underkategorierna till förändringsorienterat ledarskap är visionerande och innovativt tänkande, i 

denna kategori av ledarskapsbeteenden är det visionerande som har ett lägre resultat än de övriga 

med 2,98.  Sammanfattningsvis kan vi klargöra att alla beteenden inte används i samma 

utsträckning även om många av dem gör det. De beteenden som sticker ut negativt är också de 

ledarskapsbeteenden som vi kan utläsa som de viktigare delarna i det transformativa ledarskapet. 

Bass (1996) menar att involvera i mål och vara visionär samt att vara med och skapa förutsättningar 

för utveckling är viktiga delar i det transformativa ledarskapet. De övriga ledarskapsbeteendena 

som Bass (1996) menar är viktiga delar i det transformativa ledarskapet som också blivit undersökta 

har relativt höga värden, dessa är: leda med exempel, uppmuntra innovativt tänkande och stöttning. 

Att både de uppgiftsorienterade, relationsorienterade och förändringsorienterade 

ledarskapsbeteenden används i stor utsträckning ger indikationer på att en kombination av 

transformativt och transaktionellt ledarskap kan används vilket Dai et al. (2013) och Bass (1985) 

påstår är att föredra. 

 

H2 De som arbetat kortare tid har sämre relationer med sin ledare jämfört med de som har 

arbetat längre tid - Inget stöd för denna hypotes 

Hypotes två var att de som arbetat kortare tid har sämre relationer med sin ledare jämfört med de 

som har arbetat längre tid. Eftersom resultatet var att de som arbetat kortast tid har bättre relation 

med sin ledare än de som arbetat längst tid finner vi inget stöd för denna hypotes. Vidare kan vi 

utläsa ur resultatet att det enbart är de som arbetat 9-12 månader som faktiskt upplever en hög 

kvalitet på sin utbytesrelation med ledaren. Resterande grupper ligger alla på en medelmåttig 

utbytesrelation och där sticker de som arbetat 4-8 månader ut då de är närmare till en låg 

utbytesrelation medan de som arbetat 0-3 månader och mer än ett år är relativt nära höga 

utbytesrelationer. 

En orsak till att de som arbetat 0-3 månader faktiskt upplever en hög utbytesrelation kan vara för att 

arbetet är relativt nytt och av egna erfarenheter är det alltid roligt med nya upplevelser. Men även 

eftersom en utbytesrelation oftast börjar som transaktionellt kan ledarna inom tjänstemannasektorn 

ha en ledarstil som liknar den där villkorlig belöning används. Detta innebär att ledarna har lätt att 

se de personliga behoven och kan lätt hitta vägar för att resurskonsulterna ska få ett egenintresse att 

utföra arbetsuppgifter och enligt Howell och Hall-Merendas (1999) studier leder detta till högre 
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utbytesrelationer även om det är på en transaktionell nivå. Att notera är att Graen och Uhl-Bien 

(1995) inte tror på att höga utbytesrelationer kan uppstå med et transaktionellt ledarskap, något som 

vårt resultat indikerar på kan inträffa. 

Utifrån de resultat vi fått fram finns en rimlig anledning till att det uppstår en nedgång i kvalitén på 

relationerna för de som arbetat 4-8 månader, det är under denna tidsperiod som relationerna går 

över från ett transaktionellt ledarsätt till ett mer transformativt ledarsätt. Som nämnt inleds ofta en 

utbytesrelation med ett transaktionellt ledarsätt men att det efter ett tag inte kan utvecklas mer och 

att det då övergår till ett transformativt ledarskap (Burns, 2012). Det transformativa ledarskapet 

visar sig ha en nära koppling till höga utbytesrelationer och får stöd av Wang et al. (2005). Detta 

eftersom höga utbytesrelationer kännetecknas av att få hjälp, stöttning, känna tillit och respekt 

(Graen och Uhl-Bien, 1995) och tranformativt ledarskap utgörs av dessa komponenter också (Bass, 

1996). Flera av de som arbetat 4-8 månader kanske känner att relationen med ledaren inte kan 

utvecklas mer utan att det stannar på ett transaktionellt plan och upplever att relationen försämras, 

därav ett sämre resultat. Enligt Graen och Uhl-Bien (1995) är det vanligt att inte alla individer 

upplever en hög utbytesrelation med sin ledare och därmed ger det indikationer att det kan vara 

svårt att då utöva ett transformativt ledarskap. 

Högsta utbytesrelationerna hade de som arbetat 9-12 månader och kan bero på att ledarens ledarstil 

övergått till transformativt. Resurskonsulterna kan då uppleva att ledaren börjat kommunicera mer 

med dem, de känner sig mer involverade i organisationen och de känner att ledaren vill deras bästa. 

Detta grundar vi i Bass (1996) teorier om hur transformativt ledarskap ser ut. Utifrån egna 

erfarenheter upplever vi att kvalitén på relationen ökar när man känner en större koppling till 

ledaren och organisationens mål. 

Som sedan kan utläsas sjunker kvalitén på utbytesrelationen när resurskonsulterna har arbetat i mer 

än ett år tillsammans med sin ledare. Som Bass (1996) och Wang et al. (2005) nämner utgörs 

transformativt ledarskap av att hjälpa individen att utvecklas och att ge den visioner om framtiden 

och hur de kan nå dit. Som nämnts i hypotes ett var just vision och utveckling de två variabler som 

användes sällan av ledarna vilket indikerar på att resurskonsulterna som arbetat i mer än ett år börjar 

känna att de inte kan utvecklas mer och inte heller fått en klar bild av hur framtiden ser ut. 

Organisationer använder ofta inhyrd personal för att hitta individer som de kan anställa inom 

företaget, vilket kan innebära att det är just efter ett år de flesta väntar sig ett erbjudande angående 

en anställning, eller så byter de arbetsplats eftersom de upplever att de inte kan utvecklas mer. Detta 

stöds även av Burges, Connell och Rasmussen (2005) som menar att företag ofta använder 

bemanningsföretag för att hitta ny personal. 
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H3 Resurskonsulternas värderingar av ledarbeteendena har ett positivt samband med 

utbytesrelationerna - Hypotesen förkastas inte 

I hypotes tre undersökte vi om alla ledarbeteenden hade ett positivt samband med 

utbytesrelationerna mellan resurskonsult och deras närmaste ledare. Som presenterades under 

resultatet visade alla ledarbeteenden ett positivt samband med utbytesrelationerna och alla var 

signifikanta på 99 % säkerhetsnivå. Hypotes förkastas därmed inte. 

Något vi finner intressant är att de ledarbeteenden som visade sig ha starkast samband med 

utbytesrelationerna inte är de ledarbeteenden som enligt resurskonsulterna användes i störst 

utsträckning. De fem ledarbeteenden som hade störst samband med utbytesrelationerna var först 

och främst stödjande, sedan konsulterande, utveckling, övervakande och erkännande. Stödjande, 

konsulterande, utvecklande och erkännande är fyra ledarbeteenden som går under kategorin 

relationsorienterat, övervakande är ett uppgiftsorienterat beteende (Yukl, Gordon och Taber, 2002). 

De fem som hamnade sist med lägst samband med utbytesrelationerna var berättigande, 

visionerande, leda som förebild, innovativt tänkande och förtydligande. Berättigande och leda som 

förebild är relationsorienterat, visionerande och innovativt tänkande är förändringsorienterat och 

förtydligande är ett uppgiftsorienterat beteende. Vi finner det intressant men även förväntat att det 

nästan enbart är relationsorienterade beteenden som visar starkast samband med 

utbytesrelationerna. Detta kan härledas till de olika teorierna om att höga utbytesrelationer 

kännetecknas av bland annat förtroende, erkännande och stöd (Graen och Uhl-Bien, 1995; Wayne et 

al., 2002; Dulebohn et al., 2012). 

Som uppgetts tidigare var det berättigande, erkännande, leda som förebild, innovativt tänkande och 

förtydligande som hamnade i topp fem när resurskonsulterna fick värdera vilka ledarbeteenden som 

användes i störst utsträckning. Bland dessa var det enbart erkännande som hade ett starkt samband 

med deras utbytesrelationer och kanske även kan ge en förklaring till varför resurskonsulternas och 

deras närmsta ledare på kundföretagets enbart hamnade som medelmåttiga utbytesrelationer. 

Dulebohn et al. (2012) nämner att det är när ledaren inte kan inge förtroende och stödja sina 

anställda som en låg utbytesrelation kan uppstå och kan vara en av de anledningar som gör att 

resurskonsulternas utbytesrelation med sina ledare enbart kan klassas som medelmåttig. Stödjande 

var den som trots allt hade starkast samband med utbytesrelationen och detta ledarbeteende 

hamnade enbart på en sjätteplats av de ledarbeteenden som användes. Även ledarbeteendet 

konsulterande visades ha starkt samband med utbytesrelationen men även där uppger 

resurskonsulterna att de inte får vara delaktiga i beslut och påverka dem. Enligt Bass (1996) är det 

en del av det transformativa ledarskapet att involvera de anställda. 
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Att de båda förändringsbeteendena hamnade lågt var inte alls väntat, eftersom båda dessa ses som 

två ledarbeteenden som är viktiga inom det transformativa ledarskapet. Som tidigare nämnts kan en 

parallell dras mellan transformativt ledarskap och höga utbytesrelationer (Dulebohn et al., 2012). 

Hade dessa haft ett större samband hade förmodligen utbytesrelationen mellan resurskonsulterna 

och deras ledare varit svagare eftersom visionering var det beteende som också används minst av 

ledarna i kundföretagen.  

H4 Alla ledarskapsbeteendena (som är de oberoende variablerna) påverkar med säkerhet den 

beroende variabeln LMX (utbytesrelationerna) - Hypotesen förkastas 

Hypotes fyra var att undersöka om alla de olika ledarbeteendena, som klassas som oberoende 

variabler, påverkar den beroende variabeln LMX. Som visats i resultatdelen var det hela sex 

ledarbeteenden som faktiskt påvisar att de kan förklara variationen i den beroende variabeln LMX 

och den visar en adjusted R square på 81,1 %. De beteenden som förklarar 81,1 % av variationen i 

utbytesrelationerna (LMX) var utan inbördes ordning berättigande, leda som förebild, 

förtydligande, stödjande, övervakande och konsulterande. Alla utom ett av dessa ledarbeteenden var 

signifikanta på 99 % säkerhetsnivå (p<0,01), det var endast konsulterande som var signifikant på 95 

% säkerhetsnivå (p<0,05). Hypotes fyra förkastas. 

Alla utom två av de relationsorienterade beteendena uppvisades i våran studie och påvisade att de 

påverkar utbytesrelationerna. De variablerna som inte var med var erkännande och utvecklande 

vilket vi inte hade förväntat oss. Detta påvisar att det samband som korrelationsmatrisen 

förmodligen visade bara var ett skensamband, något som är vanligt enligt Bryman och Bell (2013). 

Trots att erkännande var ett ledarbeteende som användes i näst högst utsträckning av ledarna 

påverkade det förmodligen inte utbytesrelationerna i stor utsträckning utan det var andra variabler 

bakom denna som påverkade. Dock skriver Wayne et al. (2002) att erkännande är ett ledarbeteende 

som har ett samband med utbytesrelationer och att en minskning av erkännande kan leda till en låg 

utbytesrelation.  I studien gjord av Yukl, Taber och O’Donnell (2009) var erkännande en variabel 

som var statistisk signifikant i regressionsanalysen. Det samma gäller för utveckling, vilket också 

var det ledarbeteende som används minst av ledarna. Sedan var det även båda de två variablerna i 

kategorin uppgiftsorienterat, förtydligande och övervakande, som påverkar den beroende variabeln 

vid ett stegs ökning. 

Alla variabler är relativt likvärdiga i hur mycket ett stegs ökning på de oberoende variablerna skulle 

påverka den beroende variabeln. Den variabel som visar störst ökning hos den beroende variabeln 

om denne ökar ett steg är leda som förebild som ligger på en B-koefficient på 0,205 med en 
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signifikant säkerhetsnivå på hela 99,9 % (p<0,000). Denna visade inte det starkaste sambandet med 

utbytesrelationerna men visar här att den påverkar utbytesrelationerna mest om det beteendet ökar. 

En anledning till detta kan vara att leda som förebild kan kopplas till några av de samband som 

anses öka höga utbytesrelationer, vilket är att visa respekt, inge förtroende och ha ömsesidiga 

åtaganden (Graen och Uhl-Bien, 1995). Utifrån resultatet och det Graen och Uhl-Bien (1995) 

påpekar är dessa viktiga värderingar som ledare bör ta vara på, samt att leda som förebild är viktigt i 

en utbytesrelation.  

Det ledarbeteende som påverkade utbytesrelationen näst mest var stödjande med 0,198 och detta på 

säkerhetsnivån 99 % (p<0,001). Dulebohn et al. (2012) menar att stödjande ledarskap är av stor vikt 

vid om en utbytesrelation ska kännetecknas som hög eller låg och även vår korrelationsanalys 

visade på ett starkt positivt samband på 0,81. O’Donnel, Yukl och Taber (2002) fann även de i sina 

studier att stödjande och leda som förebild var signifikanta i regressionsanalysen och även där var 

leda som förebild starkast.  

Vårt resultat visar att både uppgiftsorienterat och relationsorienterade ledarbeteenden påverkar 

utbytesrelationerna mellan resurskonsulterna och deras ledare. De variablerna som fanns inom 

förändringsorienterat påvisade ingen effekt på utbytesrelationerna och de hade inte heller ett högt 

samband med utbytesrelationer. Graen och Uhl-Bien (1995) skriver att utbytesrelationer kan anses 

till en början starta i ett transaktionellt ledarskap som sedan övergår till ett transformativt, vi håller 

med då de resultat vi har fått nu påvisar att både transaktionellt ledarskap som är mer 

uppgiftsorienterat och transformativt som är mer relationsorienterat har effekt på utbytesrelationen. 

Vi skulle vilja koppla övervakande och förtydligande till mer uppgiftsrelaterat på grund av det som 

Bass (1996) skriver om att transaktionella ledare visar för de anställda vad de ska göra och 

övervakar dem för att se att deras belöningar kan utgå till dem (som lön och förmåner). Sedan, som 

nämnts tidigare, övergår den transaktionella till transformativt ledarskap och som vi redan uppgett 

kan det transformativa kopplas till de relationsorienterade ledarbeteendena. Dai et al. (2013) och 

Bass (1985)  studier visade som sagt att ett ledarskap som inkluderar båda dessa ledarstilar är det 

bästa ledarskapet och ger en bra förklaring till varför våra resultat visar att dessa ledarbeteenden 

påverkar utbytesrelationerna.   

H5 Höga utbytesrelationer är positivt relaterade till när resurskonsulten upplever att de 

behandlas lika som ordinarie personal - Hypotesen förkastas inte 

Hypotes fem visar på att det finns ett positivt samband mellan att ha en hög utbytesrelation och att 
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anse att ledaren behandlar inhyrd och ordinarie personal lika. De svar vi fick visade tydligt att de 

med låg utbytesrelation inte ansåg att de behandlades lika medan de som utvecklat en mellan och 

hög utbytesrelation ansåg sig i stor utsträckning behandlas lika. Denna frågeställning var en av dem 

vi adderade till enkäten själva då vi ville se om det fanns ett samband mellan ledares förmåga att 

leda inhyrd personal och utbytesrelationen med inhyrd personal. 

En av de anledningar som kan påverka att de som hamnat i en låg utbytesrelation inte upplever sig 

lika behandlade som ordinarie, är att ledaren väljer att inte lägga lika mycket tid och resurser på en 

individ som inte är anställd av företaget själva. Detta grundar vi i Dulebohn et al. (2012) teorier om 

att en ledare styr allra mest om en utbytesrelation ska bli låg eller hög genom att avgöra vilka 

förväntningar denne har på den anställda. När ledaren bestämt sina förväntningar regleras även hur 

mycket tid och resurser ledaren kommer lägga på individen och deras utbytesrelation. Eftersom 

många bemanningsanställda hoppar runt bland arbetsplatser kan ledare ha låga förväntningar på den 

inhyrda personalen (Aletraris, 2010). Vidare finns det forskning på att inhyrd personal upplever att 

de inte behöver bry sig om problem på arbetsplatsen i samma utsträckning som ordinarie personal 

eftersom deras riktiga ledare oftast befinner sig på bemanningsföretaget och inte kundföretaget 

(Cuyper och Witte, 2007). Om detta är fallet kan det tänkas att det finns liknande tankebanor hos 

ledaren på kundföretaget, att denne inte behöver lägga lika mycket vikt vid att få den inhyrda 

personalen att känna samma förtroende och säkerhet som den företagsanställda personalen och 

därmed upplever resurskonsulterna att de behandlas olika. 

I linje med det som nämnts tidigare tar många företag in inhyrd personal vid behov vilket är 

billigare än att ha en heltidsanställd, vilket kan medföra att den inhyrda känner en orättvis 

behandling. Enligt Purcell, Purcell och Tailby (2004) har efterfrågan på kontrakt med 

bemanningsföretag ökat, då det kan ge företagen bättre ekonomiska fördelar gällande anställningar. 

Ofta handlar det om att de anställda, oftast de med lägst utbildning och erfarenhet, får sämre lön, 

sämre förutsättningar angående sjukdom, uppsägning och säkerhet (Purcell, Purcell och Tailby, 

2004). I linje med detta kan det vara så att de som upplever en lägre utbytesrelation har sämre 

utbildning och de med högre utbildning kanske upplever en hög utbytesrelation. De med hög 

utbytesrelation samt en utbildning kan då i större utsträckning behandlas lika som ordinarie 

eftersom de är en större tillgång för företaget. Aletraris (2010) fann i sina studier att dessa sämre 

förutsättningar som inhyrda arbetare får medför att de upplever en lägre tillfredställelse inom sitt 

arbete på kundföretaget och kan ge en förklaring till varför de med låg utbytesrelation anser att de 

behandlas olikt den ordinarie. 
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6. Slutsats 

Nedan presenteras slutsatserna som kan dras ur denna uppsats att presenteras. De kommer 

presenteras med fokus på att besvara hur utbytesrelationerna ser ut, vilka ledarbeteenden som 

används och vilka som påverkar utbytesrelationerna och ledarskapet. Slutsatsen kommer även ge 

en bild av det teoretiska bidraget som framkommit genom denna undersökning. 

Yukl, Gordon och Taber (2002) som har tagit fram de ledarbeteenden som använts i denna 

undersökning uppmärksammar att vilka ledarbeteenden som används kan variera beroende på 

situation. De var även noga med att uppmana att använda dessa i dyadiska undersökningar och även 

i annorlunda situationer då de teorier som finns kan utökas om flexibelt ledarskap om man gör det 

(Yukl, Gordon och Taber, 2002). Vår undersökning var på en annorlunda och relativt ny situation 

och vi fann att de ledarbeteenden som används i störst utsträckning utav ledare vid ledning av 

inhyrd personal är berättigande, erkännande och leda som förebild. Alla dessa är 

relationsorienterade ledarbeteenden och visar att ledarna utövar ett mer transformativt-likt ledarskap 

även om flertalet av de andra relationsorienterade beteendena hamnade långt ner, som utveckling, 

konsulterande och stödjande. Även visionerande hamnade på ett lågt medelvärde.  

Slutsatserna som vi drar till att dessa ledarbeteenden inte används i lika stor utsträckning är att 

ledarna inte känner behovet av att utveckla inhyrd personal eller ge dem en klar bild om framtiden 

eftersom den inhyrda personalen kanske inte arbetar kvar en längre tid. Samma gäller konsulterande 

där ledarna inte känner behovet att involvera inhyrd personal i beslut på arbetsplatsen. Vidare 

indikerar resultatet på att de beteenden som hamnade högst upp är beteenden som handlar om nuet 

och de som hamnade längst ner handlar om framtiden. Detta skiljer sig en del från de teorier som 

tidigare forskare presenterat där de menar att både utveckling, visionerande, stödjande och 

delaktighet i beslut är vanligt inom transformativa ledarsätt (Wang et al., 2005; Bass, 1996). 

Vid statistiska analysen delades resurskonsulterna in i grupperna låga utbytesrelationer, 

medelmåttiga utbytesrelationer och höga utbytesrelationer. Resultaten pekade på att 47 

resurskonsulter upplevde sin utbytesrelation med ledaren som hög medan resterande 35 

resurskonsulter värderade den låg eller medelmåttig. Detta kunde kopplas till om den inhyrda 

personalen ansåg sig behandlas lika eller inte. Utifrån detta vill vi påstå att om ledarna behandlar 

den inhyrda personalen som den ordinarie kommer utbytesrelationerna förbättras. Att många hade 

höga utbytesrelationer med sina ledare visar att ledarna utövar ett bra ledarskap och behandlar både 

inhyrd och ordinarie personal relativt lika. För de som istället inte ansåg sig behandlas lika dras 

slutsatsen att ledarna kan ha lägre förväntningar på dessa individer och därmed inte ger dem det de 
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behöver i sitt arbete och en låg utbytesrelation utvecklas, vilket tidigare forskning visar är mer regel 

än undantag inom en organisation (Graen och Uhl-Bien, 1995). 

Det vi fann i vår studie var att det var alla ledarbeteenden i kategorin uppgiftorienterat och alla 

förutom erkännande och utvecklande i kategorin relationsorienterat som påverkar utbytesrelationen 

mellan ledare och underordnad. Detta skiljer sig från Yukl, Taber och O’Donnell (2009) som fann 

att erkännande var en variabel som påverkar utbytesrelationen. Utbytesrelationen påverkas positivt 

av de vi fann ett orsakssamband med och innebär att när något av ledarbeteendena ökar ett steg ökar 

även utbytesrelationen. Utan inbördes ordning var dessa stödjande, berättigande, konsulterande, 

leda som förebild, övervakande och förtydligande.  Förändringsorienterade beteenden visade ingen 

effekt på utbytesrelationerna.  

Slutsatserna vi kan dra utifrån detta och kan koppla till tidigare forskning är att utbytesrelationer 

består av transaktionellt ledarskap och transformativt och när dessa används rätt uppstår höga 

utbytesrelationer. Detta är i enlighet med Graen och Uhl-Bien (1995) då de menar att 

utbytesrelationer kan bestå av både transaktionellt och transformativt ledarskap. Forskning har till 

och med funnit samband att ledarskapet blir effektivare om dessa ledarskap kombineras (Dai et al., 

2013; Bass, 1985). Något som Dulebohn et al. (2012) är noga med att påpeka är att de 

ledarbeteenden som kan kopplas ihop med höga utbytesrelationer varierar och inget bör ses som den 

rätta kombinationen. Leda som förebild var den variabel som visade högst påverkan på 

utbytesrelationen och även O’Donnel, Yukl och Taber (2002) fann denna som den variabel som 

påverkar mest. Vidare nämner Bass (1996) att det är en av komponenterna inom transformativt 

ledarskap och om den brister leder det till lägre utbytesrelationer. 

Kort anställningstid hade inget samband med låga utbytesrelationer utan utbytesrelationerna 

varierade men mest anmärkningsvärt var att de som arbetat 4-8 månader hade en lägre 

utbytesrelation än vad resterande anställningstider hade. De som arbetat 9-12 månader hade högsta 

utbytesrelationen med sin ledare och resterande kunde klassificeras som medelmåttiga 

utbytesrelationer. Slutsatsen till varför det ser ut på det sättet är att de som arbetat 4-8 månader 

hamnar i en övergång från transaktionellt ledarskap till transformativt ledarskap och vissa kan 

uppleva att relationen med ledaren inte kan utvecklas mer, något som kan ske och därmed drar ner 

denna grupp till ett lägre medelvärde. Forskning har funnit att individer som inte lyckats fullfölja de 

arbetsuppgifter de blivit tilldelade hamnar i en låg utbytesrelation (Graen och Scandura, 1987; 

Dulebohn et al., 2012) och vissa uppnår av andra skäl inte en hög utbytesrelation, vilket är fullt 

normalt (Graen och Uhl-Bien, 1995). Utbytesrelationen går efter ett års anställning ner och kan bero 

på att de som arbetat länge börjar känna av ledarnas ovilja att hjälpa dem utvecklas och visa 
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framtidsvisioner, vilket har visats sig vara en viktig del inom den transformativa ledarstilen för att 

uppnå högre utbytesrelationer (Bass, 1996). 

Utifrån alla våra resultat som vi har fått fram kan vi se att ledarna använder vissa beteenden som 

faktiskt inte påverkar utbytesrelationerna alls. Dessa beteenden är bland annat erkännande och 

innovativt tänkande. Erkännande hamnade högt på använda ledarbeteenden. Överlag var 

utbytesrelationerna höga men de hade kunnat vara högre om ledarna la mer energi på att stödja den 

inhyrda personalen och låta dem vara med när beslut ska fattas för att de ska känna sig mer 

involverade i organisationen. Detta har flertalet studier visat ger högra utbytesrelationer (Yukl, 

Gordon och Taber, 2002; Yukl, Taber och O’Donnell, 2009; Waynes al., 2002; Dulebohn et al., 

2012). Ledarna låter den inhyrda personalen ha fria händer när de arbetar, agerar som förebilder och 

är noga med att berätta vad som ska göras och dessa visades också påverka utbytesrelationerna som 

nämnts. 

Slutsatsen är att utbytesrelationerna är bättre än vi hade förväntat oss och ledarna använder båda 

transaktionellt, transformativt och delvis förändringsorienterat ledarskap när de leder inhyrd 

personal vilket resulterat i högre utbytesrelationer. Vår undersökning skiljer sig inte nämnvärt från 

tidigare forskning inom samma forskningsområde men vi ser ändå att vi gjort ett teoretiskt bidrag 

då det i vår undersökning framkom fler ledarbeteenden som påverkar utbytesrelationerna positivt 

samt att vi fann indikationer genom de resultat vi fått att ledarbeteenden som är kopplade till 

framtiden inte används i lika stor utsträckning när ledare leder inhyrd personal. 

Syftet med detta arbete var att med hjälp av LMX-teorin undersöka utbytesrelationerna mellan 

resurskonsulter och deras närmaste ledare på kundföretaget samt vilka ledarbeteenden som används 

för att leda inhyrd arbetskraft och hur de påverkar relationerna. Vi anser att syftet har uppfyllt och 

besvarats i denna undersökning då utbytesrelationerna har analyserats och ledarbeteenden har 

kartlagts för att se vilka som används i störst och minst utsträckning. Frågeställningarna har även de 

fått svar då de analyser vi har gjort har inkluderat anställningstid och även om den inhyrda 

personalen behandlas lika eller inte som den ordinarie personalen. Problemformuleringen var att 

undersöka den lucka som finns i forskningen angående ledarskapet gentemot inhyrd personal och 

även det anser vi har besvarats. 

6.1 Sammanfattande modell 
 
I modellen nedan presenteras kortfattat de resultat som framkommit i denna undersökning och visar 

ett överskådligt svar på syftet som var grunden till detta arbete. Den sammanfattar de olika 

ledarbeteendena och huruvida de påverkar och/eller har ett samband med utbytesrelationerna. 
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“Syftet med detta arbete är att med hjälp av leader-member exchange theory undersöka 

utbytesrelationerna mellan resurskonsulter och deras närmaste ledare på kundföretaget samt vilka 

ledarbeteenden som används för att leda inhyrd arbetskraft och hur de påverkar relationerna.” 

 

 

Figur 5 - Egen modell som sammanfattar de olika ledarbeteendena och huruvida de påverkar och/eller har ett samband 
med utbytesrelationerna. 
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7. Vidare forskning 

Vidare forskning behövs inom bemanningsområdet, speciellt med fokus på ledarskapet. Den 

forskning vi hittar inom ämnet fokuserar ofta likt oss på de som arbetar inom bemanningsbranschen 

fast med fokus på deras upplevelser inte lika mycket det faktiska ledarskapet. Det som vidare 

kommer att behöva forskas på är om det faktiskt skiljer sig i ledarskapet mellan ordinarie och 

inhyrd personal då vår studie enbart visar den relation och det ledarskap som resurskonsulter inom 

tjänstesektorn uppfattar med sin ledare. Fortsatta studier borde därför utforska alla tre parters 

relation (ordinarie, inhyrd och ledare) och utläsa vilket ledarskap som utövas på en och samma 

arbetsplats och sedan forska vidare på fler företag inom olika branscher. Svårigheten är att få ledare 

att svara ärligt och riktigt på de frågor som kommer ställas. 

Vidare forskning kommer även behövas med fokus på att inhyrd personal i stor utsträckning känner 

sig olikt behandlade mot ordinarie. Vad säger ledarskapslitteraturen om att leda inhyrd och 

ordinarie personal? Forskningen behöver ta en ny vändning och undersöka om det behövs nya 

strategier när det kommer till att vara ledare i moderna organisationer där flexibel arbetskraft 

används då det är ett arbetssätt som blir vanligare och vanligare. 

Vidare kommer även mer utförliga och omfattande undersökningar behöva göras med andra 

mätinstrument som förslagsvis LMX-MDM som är en mer omfattande enkät som skattar 

utbytesrelationen. Även mäta andra mer omfattande variabler för att få en djupare och mer 

omfattande bild över att leda löshästar.  
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9. Bilaga 1 – Enkät 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkät för resurskonsulter 

_____________________________________________________________________________ 

I denna enkät ska du i egenskap av resurskonsult besvara frågor om hur du upplever relationen 

mellan din närmaste chef på det företag du är inhyrd till. Om du inte arbetar på ett företag i 

dagsläget svara du på frågorna med senaste arbetsplats och chef i åtanke. Förtydligande: Detta 

gäller alltså den person som är din närmaste chef på det företag du arbetar på, inte din chef på 

bemanningsföretaget. Välj ett av de fem olika svarsalternativen som finns under varje fråga och 

som stämmer bäst enligt dig. 

 

1. Hur länge har du jobbat med den chef du värderar i denna enkät? 

– Besvarar du utifrån en tidigare chef ange hur länge du arbetade med denna. 

 

1 2 3 4 

0-3 månader 4-8 månader 9-12 månader Mer än ett år 

 

2. Jag vet hur nöjd min chef är med vad jag presterar på jobbet 
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1 2 3 4 5 

Stämmer inte Stämmer delvis Varken eller Stämmer oftast Stämmer helt 

 

3. Min chef förstår mina problem och behov jag har i mitt arbete 

1 2 3 4 5 

Stämmer inte Stämmer delvis Varken eller Stämmer oftast Stämmer helt 

 

 

4. Min chef ser den potential jag har 

1 2 3 4 5 

Stämmer inte Stämmer delvis Varken eller Stämmer oftast Stämmer helt 

 

5. Min chef skulle lägga mycket kraft på att hjälpa mig lösa ett jobbrelaterat problem 

1 2 3 4 5 

Stämmer inte Stämmer delvis Varken eller Stämmer oftast Stämmer helt 

 

6. Om jag hamnar i en svår situation skulle min chef komma till min undsättning på sin egen 

bekostnad 

1 2 3 4 5 

Stämmer inte Stämmer delvis Varken eller Stämmer oftast Stämmer helt 

 

7. Jag har tillräckligt förtroende för min chef att jag skulle försvara och rättfärdiga honom 

eller hennes beslut om han eller hon inte var närvarande 

1 2 3 4 5 

Stämmer inte Stämmer delvis Varken eller Stämmer oftast Stämmer helt 

 

8. Jag upplever jobbrelationen mellan mig och min chef som mycket god 

1 2 3 4 5 

Stämmer inte Stämmer delvis Varken eller Stämmer oftast Stämmer helt 

 

9. Min chef ger tydliga beskrivningar av vad som förväntas av mig i arbetet 

1 2 3 4 5 

Stämmer inte Stämmer delvis Varken eller Stämmer oftast Stämmer helt 
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10. Min chef stämmer ofta av med mig för att säkerställa att allt går som det ska när jag 

jobbar 

1 2 3 4 5 

Stämmer inte Stämmer delvis Varken eller Stämmer oftast Stämmer helt 

 

11. Min chef vill se mig utvecklas och förser mig därför med coaching, råd och 

jobbmöjligheter som bidrar till mer erfarenheter 

1 2 3 4 5 

Stämmer inte Stämmer delvis Varken eller Stämmer oftast Stämmer helt 

 

12. Min chef visar empati, stöttar mig vid svåra arbetsuppgifter och uppmuntrar mig när jag 

känner mig orolig eller ledsen över något i mitt arbete 

1 2 3 4 5 

Stämmer inte Stämmer delvis Varken eller Stämmer oftast Stämmer helt 

 

13. Min chef låter mig vara med när beslut ska tas som berör mig i mitt arbete och tar åt sig 

av mina synpunkter 

1 2 3 4 5 

Stämmer inte Stämmer delvis Varken eller Stämmer oftast Stämmer helt 

 

14. Min chef ger mig erkännande när jag utför arbetsuppgifter effektivt och när jag presterar 

bra 

1 2 3 4 5 

Stämmer inte Stämmer delvis Varken eller Stämmer oftast Stämmer helt 

 

15. Min chef litar så pass mycket på mig att jag får fatta egna beslut i mitt arbete utan att be 

om tillåtelse 

1 2 3 4 5 

Stämmer inte Stämmer delvis Varken eller Stämmer oftast Stämmer helt 
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16. Min chef har entusiastiskt och övertalande förklarat mål och visioner som kan nås genom 

specifika handlingar 

1 2 3 4 5 

Stämmer inte Stämmer delvis Varken eller Stämmer oftast Stämmer helt 

 

17. Min chef uppmuntrar mig att vara nytänkande i mitt arbete 

1 2 3 4 5 

Stämmer inte Stämmer delvis Varken eller Stämmer oftast Stämmer helt 

 

18. Min chef har bra värderingar och är därmed en bra förebild för mig 

1 2 3 4 5 

Stämmer inte Stämmer delvis Varken eller Stämmer oftast Stämmer helt 

 

19. Min chef behandlar både resurskonsulter och företagsanställd personal lika 

1 2 3 4 5 

Stämmer inte Stämmer delvis Varken eller Stämmer oftast Stämmer helt 

 

Glöm inte att trycka på "Submit" när du besvarat alla frågor 

Tack för ditt deltagande! 
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10. Appendix 1 – Residualernas fördelning 
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11. Appendix 2 – Residualanalys 
 

 
 

 

 

 

 


