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Ledarskapets relation till  
konflikthanteringen i arbetsgruppen  

 
Sara Göhle 

 
På alla arbetsplatser uppstår konflikter som kan hanteras med hjälp av de 
fem strategierna konkurrens, samverkan, kompromiss, undvikande och 
anpassning. Vilken strategi som används beror till stor del på situationen 
och hur individen bedömer konsekvenserna. På arbetsplatser kan ledare ha 
ett transformellt- och transaktionellt ledarskapsbeteende eller ett låtgå-
ledarskapsbeteende. Syftet med studien var att undersköka relationen mellan 
ledarens beteende och konflikthanteringsstrategin i arbetsgruppen. Enkäter 
som bestod av frågor om bakgrund, konflikthantering och 
ledarskapsbeteende lämnades ut på två företag i Mellansverige samt som 
länkar på två diskussionsforum på Internet. Sammanlagt var det 92 individer 
som deltog, varav 69 var kvinnor. Det viktigaste fyndet var att det 
transformella ledarskapet hade en positiv relation med samverkan, vilket 
kan bero på att både det ledarskapsbeteendet och den konflikt-
hanteringsstrategin går ut på nytänkande. Ett annat fynd var att det fanns en 
tendens till positiv relation mellan låtgå-ledarskap och undvikande. 
 
Keywords: conflict management, leadership styles, transformational 
leadership, transactional leadership, laissez-faire leadership 

 
 

Inledning 
 

Konflikter är oundvikliga i organisationer och ses ofta som något negativt, men kan, om de 
hanteras rätt, vara en viktig drivkraft för att stimulera medarbetare att hitta nya lösningar 
(Callanan, Benzing, & Perri, 2006). En konflikt definieras som ”a situation in which people’s 
concerns – the things they care about – appear to be incompatible” (Thomas, Thomas, & 
Schaubhut 2008, s. 149). Enligt den definitionen börjar konflikten redan när en individ tror att 
det kan finnas olika viljor, inte när två individer är arga på varandra (Thomas, 1992). 

 
 

Medarbetares konflikthanteringsstrategier 
 

Enligt Thomas (1992) finns det fem olika strategier individer kan använda sig av vid 
hanterandet av konflikter, de kallas konkurrens, samverkan, kompromiss, undvikande och 
anpassning. Vilken av konflikthanteringsstrategierna (KHS) som används handlar mer om 
vilken intention individen har att hantera konflikten på, än om det faktiska handlandet (Holt & 
DeVore, 2005; Thomas, 1992). Intentionen styrs av två dimensioner som kallas påstridighet 
(assertiveness) och samarbetsvilja (cooperativeness). Med påstridighet menas hur mycket 
individen är beredd att strida för egna intressen, och samarbetsvilja är hur mycket individen 
kan tänka sig att ta hänsyn till den andres intressen (Somech, Desivilya, & Lidogoster, 2009; 
Thomas, 1992; Thomas et al., 2008).  

De två KHS som har mycket påstridighet är konkurrens och samverkan. Vilket innebär att 
vid båda strategierna fokuserar individen på att tillfredsställa egna intressen, men skillnaden 
är att de har olika nivåer av samarbetsvilja. Individer som använder konkurrens har lite 
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samarbetsvilja och gör allt för att driva igenom sina egna åsikter på bekostnad av den andra 
partens. Samverkan innebär mycket samarbetsvilja och då diskuterar båda parter sig fram till 
en ny lösning som tar tillvara på bådas intressen (Holt & DeVore, 2005; Somech et al., 2009; 
Thomas et al., 2008). Om medarbetare på en arbetsplats hanterar konflikter genom samverkan 
upplever de färre konflikter än om de använt någon annan KHS. Däremot om ledare försöker 
använda sig av samverkan med sina medarbetare genererar detta fler konflikter i 
arbetsgruppen (Weider-Hatfield och Hatfield, 1995). Kompromiss är den KHS som innebär 
en medelnivå av dimensionerna påstridighet och samarbetsvilja. Vid en kompromiss ger båda 
parter med sig på någon punkt för att få igenom någon annan, detta gör att ingen part blir helt 
nöjd. De KHS som har lite påstridighet kallas undvikande och anpassning. Undvikande 
innebär även lite samarbetsvilja och därför väljer individen att inte ta upp konflikten utan 
agerar som om någon motsättning inte existerar. När konflikten hanteras på detta sätt tas 
ingen parts intressen tillvara. När istället mycket samarbetsvilja finns kallas det anpassning 
och innebär att individen väljer att helt acceptera den andres intressen på bekostnad av sina 
egna (Komarraju, Dollinger, & Lowell, 2008; Thomas et al., 2008). 

Varje individ har en eller flera KHS som är dominerande, alltså som individen föredrar att 
använda, men alla kan använda alla fem strategier. Individer byter lätt KHS beroende på hur 
individen uppfattar situationen och vilka konsekvenser som kan uppkomma av KHS som väljs 
(Callanan et al., 2006). På arbetsplatsen beror KHS också på vem den andre parten är. Om en 
ledare har en konflikt med en underordnad väljs ofta konkurrens. Om istället medarbetaren 
har konflikten med en överordnad väljer medarbetaren oftare anpassning och om det är med 
en individ med ungefär samma position i företaget väljs ofta kompromiss (Munduate, Luque, 
& Barón, 1997). Detta visar hur lätt individer har att anpassa KHS efter vad individen anser 
bäst utifrån kontexten. 

 
 

Konflikthanteringen i relation till ledarskapsbeteende 
 

Det är skillnad mellan chefskap (management) och ledarskap (leadership). Ett chefskap 
fokuserar på budgetering, order, organisering samt problemlösning medan ledarskapet 
förändrar riktning och motiverar de som följer (Kotter, 1990). I den här studien undersöktes 
vilka ledarskapsbeteenden närmsta ledare har. Med ledare menas i den här studien den individ 
som på arbetsplatsen fått det formella ansvaret att leda det dagliga arbetet.  

Ledaren påverkar konflikter på arbetsplatsen på tre sätt. Det första är att ledaren kan vara 
direkt inblandad i konflikten och då är det den egna KHS som påverkar utgången. Det andra 
sättet är att gå in och medla mellan medarbetare som har en konflikt och det tredje är att 
genom sina ledarskapsbeteenden påverka kontexten som konflikten ska lösas i (Doucet, 
Poitras, & Chênevert, 2009).  

Ledare kan utöva sitt ledarskap på olika sätt och en teori kallas för den fullständiga 
ledarskapsmodellen (Full-range leadership theory). Modellen innefattar transformellt 

ledarskap, transaktionellt ledarskap och låtgå-ledarskap (Laissez-faire) (Bass & Avolio, 
1994; Doucet et al., 2009; Kotlyar & Karakowsky, 2006). Transformellt- och transaktionellt 
ledarskap är inte olika stilar eller motpoler, utan syftar till olika beteenden, vilket innebär att 
en ledare kan utöva både transaktionellt- och transformellt ledarskap samtidigt (Kotlyar & 
Karakowsky, 2006; Lowe, Kroeck, & Sivasubramaniam, 1996).  

 
Det transformella ledarskapet. Detta ledarskapsbeteende delas in i fyra typer som kallas de 

fyra I:na och består av idealiserad påverkan (idealized influence), inspirerande motivation 
(inspirational motivation), intellektuell stimulans (intellectual stimulation) och individuell 

omtanke (individualized consideration). Idealiserad påverkan är när ledaren beter sig på ett 
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sådant sätt att han eller hon blir en förebild för medarbetarna. Ledaren agerar rättvist och 
moraliskt samt motiverar medarbetarna att göra likadant genom att inte utnyttja sin makt om 
det inte är nödvändigt. Inspirerande motivation kallas det ledarskapsbeteende som förmedlar 
utmanande och inspirerande mål samt en vision om framtiden. Detta får medarbetarna att 
känna mening med arbetet som ska utföras och därför sätter de organisationens och 
arbetsgruppens intressen före sina egna. Det innebär att de ofta presterar bättre än de från 
början trodde var möjligt. Intellektuell stimulans är när ledaren stimulerar medarbetarna att 
tänka i nya banor genom att uppmuntra nytänkande och kreativitet. Ledaren ifrågasätter inte 
medarbetare som kommer med annorlunda idéer och även de idéer som skiljer sig från 
ledarens uppmärksammas. Individuell omtanke är när ledaren anpassar sitt beteende till varje 
enskild individs behov genom att ge uppgifter som är lagom svåra, eller genom att styra 
arbetet olika mycket. Ledaren lyssnar också uppmärksamt på medarbetarna och kommer ihåg 
tidigare samtal (Bass & Avolio, 1994; Doucet et al., 2009).  

Det transformella ledarskapet leder enligt Doucet et al. (2009) till färre konflikter i 
arbetsgruppen, eftersom ledaren inspirerar medarbetarna att arbeta mot gemensamma mål och 
motiverar dem att sätta organisationens intressen före sina egna. Enligt Kotlyar och 
Karakowsky (2006, 2007) kan istället det transformella ledarskapet ge upphov till fler 
konflikter eftersom självförtroendet hos medarbetarna stärks och de därför blir beredda att 
strida mer för sina egna intressen. Dessa två studier har kommit fram till motstridiga resultat, 
men det kan finnas en gemensam nämnare, nämligen hög påstridighet. Om medarbetarna i 
studien av Doucet et al. använde KHS samverkan kan de ha upplevt få konflikter. Detta 
eftersom det enligt Weider-Hatfield och Hatfield (1995) är så att individer som samverkar 
upplever färre konflikter på arbetet än medarbetare som använder andra KHS. Om 
medarbetarna i Kotlyar och Karakowskys studie också stred för egna intressen men inte var 
beredda att ta hänsyn till de andras intressen, alltså använde KHS konkurrens, kanske de 
upplevde många konflikter på arbetet.  

 
Transaktionellt ledarskap. Vid denna typ av ledarskap använder ledaren positiva och 

negativa förstärkningar för att få medarbetarna att prestera det som krävs. Arbetet blir som en 
typ av byteshandel mellan ledare och medarbetare där medarbetaren blir belönad eller 
bestraffad beroende på hur väl målen uppfylls (Bass & Avolio, 1994). Det transaktionella 
ledarskapet delas upp i tre typer av beteenden som kallas målstyrd motivering (contingent 
reward), aktivt felkorrigerande ledarskap (active management by exception) och passivt 

felkorrigerande ledarskap (passive management by exception). Målstyrd motivering är när 
ledaren tydligt förmedlar vad som ska göras och vilka belöningar som kan fås för ett lyckat 
resultat. Felkorrigerande ledarskap finns i en aktiv och en passiv variant, båda innefattar att 
ledaren uppmärksammar de fel som medarbetarna gör och vidtar åtgärder mot dem. I den 
aktiva varianten av felkorrigerande ledarskap kontrollerar ledaren medarbetarens arbete och 
påpekar fel direkt när de uppstår. I den passiva varianten är ledaren mer avvaktande och bara 
när felen är allvarliga och uppenbara påpekar ledaren dem för medarbetaren. Felkorrigerande 
ledarskap är nödvändigt ibland, men inte lika effektivt som de transformella ledarskaps-
beteendena (Bass & Avolio, 1994; Doucet et al., 2009).  

Ett transaktionellt ledarskap kan leda till ökade konflikter eftersom de två dimensionerna i 
felkorrigerande ledarskap går ut på att påpeka medarbetarnas fel och brister och på det sättet 
skapar irritation (Doucet et al., 2009). Då individer tenderar att välja den typ KHS som 
resulterar i önskat resultat (Thomas, 1992) borde därför det transaktionella 
ledarskapsbeteendet få individer att välja en annan KHS än den de vanligtvis använder. 
Eftersom ledaren är tydlig med vad som förväntas och vilka belöningar som kan fås, påverkar 
det medarbetarna att inte strida lika mycket för sina egna intressen om det ger ett mer 
attraktivt utfall.  
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Låtgå-ledarskap. Det finns olika synsätt på låtgå-ledarskapet. Det kan vara en ledare som 
inte utövar något ledarskap alls och är den mest passiva formen av ledarskap. Ledarskapet 
kännetecknas av att ledaren inte finns till hands för medarbetarna och undviker att ta ansvar 
och fatta beslut (Bass & Avolio, 1994; Doucet et al., 2009). Det andra synsättet är att låtgå-
ledarskapet inte bara är ett icke-ledarskap utan även kan vara en destruktiv form av ledarskap. 
Den destruktiva ledaren kan passivt försvåra för medarbetaren genom att undanhålla 
information eller medvetet komma för sent till möten (Skogstad, Einarsen, Torsheim, 
Aasland, & Hetland, 2007). Enligt Hinkin och Schriesheim (2008) kan låtgå-ledarskapet bestå 
av flera underdimensioner eller eventuellt vara en del av det transaktionella ledarskapet.  

Den destruktiva formen av låtgå-ledarskap leder till fler konflikter i arbetsgruppen, men 
kan också leda till att konflikter inte uppmärksammas och därför inte hanteras alls (Skogstad 
et al., 2007). När en ledare inte uppmärksammar medarbetarens arbete, varken positivt eller 
negativt, kan deras arbetsprestation bli sämre eller inkonsekvent, detta eftersom det antagligen 
finns andra faktorer som påverkar mer än den icke närvarande ledaren (Hinkin & 
Schriesheim, 2008). När ledaren inte utövar något ledarskap påverkas inte heller vilken typ av 
konflikt som uppkommer i gruppen (Doucet et al., 2009). Då en ledare med ett låtgå-
ledarskap inte finns till hands vid hantering av konflikter, finns det antagligen andra faktorer 
som har större betydelse för medarbetarnas KHS än ledaren.  

 

 

Syfte och frågeställning 
 

Tidigare forskning har påvisat en relation mellan ledares ledarskapsbeteenden och vilken typ 
av konflikt som genereras i arbetsgrupper (Doucet et al., 2009; Kotlyar & Karakowsky, 
2006). Typen av konflikt har också en relation med vilken KHS som arbetsgruppen oftast 
använder (Weider-Hatfield & Hatfield, 1995). Det ter sig därför logiskt att ledares 
ledarskapsbeteenden har en relation till vilken KHS som föredras. Detta är dock inte så väl 
utforskat, varför den här studien kan bidra med värdefull kunskap.  

Enligt tidigare forskning finns det underlag för att konflikthanteringen i arbetsgruppen 
påverkar effektiviteten i gruppen (team performance) (Somech et al., 2009). Därför kan det 
vara viktigt för företag och organisationer att veta vilka ledarskapsbeteenden som påverkar 
konflikthanteringen, eftersom de då kan tillsätta eller utbilda ledare med beteenden som 
främjar önskade KHS. Det kan också vara bra för företag som upplever att medarbetarnas 
konflikthantering fungerar dåligt, de kan då tillsätta en annan typ av ledare för att stimulera 
till en annan, för dem bättre, KHS. De tre forskningsfrågorna med hypoteser är: 

1. Hur mycket kan de fyra transformella ledarskapsbeteendena förklara vilka KHS 
som används förutom det som förklaras av bakgrundsvariablerna kön, ålder, år i 
företaget och högsta avslutade studier?  

H1a: Transformella ledarskapsbeteenden har en positiv relation med 
konkurrens, samverkan och kompromiss. 

H1b: Transformella ledarskapsbeteenden har en negativ relation med 
undvikande och anpassning. 

2. Hur mycket kan de tre transaktionella ledarskapsbeteendena förklara vilka KHS 
som används förutom det som förklaras av bakgrundsvariablerna kön, ålder, år i 
företaget och högsta avslutade studier?  

H2a: Transaktionella ledarskapsbeteenden har en negativ relation med 
konkurrens och samverkan. 

H2b: Transaktionella ledarskapsbeteenden har en positiv relation med 
kompromiss, undvikande och anpassning. 
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3. Hur mycket kan låtgå-ledarskapsbeteendet förklara vilka KHS som används 
förutom det som förklaras av bakgrundsvariablerna kön, år i företaget och högsta 
avslutade studier?  

H3: Låtgå-ledarskapsbeteendet inte har någon signifikant relation med 
KHS. 

 
 

Metod 
 
 

Deltagare 
 

Sammanlagt var det 92 deltagare med i studien. Det var 48 deltagare som svarade på 
pappersenkäter. Av dem var det 32 som arbetade på en stor tillverkningsindustri i 
Mellansverige och 16 som arbetade på ett företag inom detaljhandeln. Svaren för en deltagare 
på en pappersenkät hade stort partiellt bortfall och togs därför bort ur studien. Resterande 
deltagare (n = 45) svarade via webbaserade enkäter och därför fanns inte uppgifter om var de 
arbetade eller vad de arbetade med. Svarsfrekvens kunde inte redovisas eftersom det inte 
fanns uppgifter om hur många som fått den webbaserade enkäten. Det var 69 (75%) kvinnor 
och 23 (25%) män som svarade. Åldern varierade från 19-64 år och medelvärdet var 41.68 år 
med en standardavvikelse på 12. Deltagarna hade arbetat på företagen mellan 0 år och 42 år. 
Högsta avslutade studier var för 7 deltagare grundskola, 40 deltagare gymnasium, 
40 deltagare högskola och 5 deltagare svarade ”Annat”. Eftersom ”Annat” inte specificerades 
av deltagarna kunde detta inte förklaras närmare.  

 
 

Material 
 

I studien användes en enkät med 74 frågor. Den bestod av tre delar, nämligen 
bakgrundsfrågor, Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) och ledarskapsfrågor. De 
bakgrundsvariabler som undersöktes var kön, ålder, antal år i företaget och högsta avslutade 
studier. Kön kodades med 0 för kvinnor och 1 för män. Variabeln Högsta avslutade studier 
kodades 0 för de som gått grundskola och gymnasium samt 1 för de som avslutat högskola 
och annat. 

För att mäta kriterievariabeln KHS användes TKI (Arvidsson & Lunde, 2010). TKI består 
av 30 par av påståenden, där deltagarna valde det alternativ som bäst överensstämde med hur 
deltagaren hanterade konflikter. Ett exempel var ”A. Jag driver en bestämd linje för att nå mitt 
mål” och ”B. Jag försöker hitta en kompromisslösning”. För varje svar tilldelas en poäng som 
sedan summeras till index. Varje deltagare kan få mellan 0 till 12 poäng för varje KHS 
(Arvidsson & Lunde, 2010; Thomas et al., 2008). Cronbach’s alpha beräknades med 
resultaten Konkurrens .73, Samverkan .51, Kompromiss .31, Undvikande .60 och 
Anpassning .40. 

Den andra delen av enkäten användes för att mäta prediktorvariabeln Ledarskaps-
beteenden. Frågorna var en svensk omarbetning av Multifactor Leadership Questionnaire 
(MLQ) (Magnusson, 2006) och användes eftersom MLQ var licensbelagt. Ledarskaps-
frågorna bestod av sammanlagt 40 frågor som mätte de olika transformella-, transaktionella- 
och låtgå-ledarskapsbeteendena. Deltagarna fick svara på en fyragradig skala hur väl de tyckte 
att ledarskapspåståendena stämde överens med deras närmsta ledare, som i enkäten var 
benämnd ”Chef” för att förtydliga för deltagarna vem som menades. Skalan var 1 (tar helt 
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avstånd), 2 (tar delvis avstånd), 3 (instämmer delvis) och 4 (instämmer helt). Medelvärdes-
index bildades enligt Tabell 1. 

 
Tabell 1 
Medelvärdesindex, exempelfrågor och Cronbach’s alpha för ledarskapsfrågorna  
Indexnamn Frågor Exempelfråga α

 

Transformellt ledarskap    
 Idealiserad påverkan 1, 9, 17, 25, 33 ”Jag känner mig stolt när jag associeras 

med min chef” 
.84 

 Inspirerande motivation 2, 10, 18, 26, 34 ”Min chef har en vision som sporrar mig” .75 
 Intellektuell stimulans 3, 11, 19, 27, 35 ”Min chef får mig att se på problem från 

olika vinklar” 
.90 

 Individuell omtanke 4, 12, 20, 28, 36 ”Min chef lyssnar uppmärksamt till mina 
angelägenheter” 

.82 

Transaktionellt ledarskap    

 Målstyrd motivering 5, 13, 21, 29, 37 ”Min chef berömmer mig när jag gjort ett 
bra arbete” 

.82 

 Felkorrigerande – aktiv  7, 15, 23, 31, 39 ”Min chef korrigerar mig om jag avviker 
från normerna” 

.79 

 Felkorrigerande – passiv 6, 14, 22, 30, 38 ”Min chef ingriper först när problemen är 
allvarliga och uppenbara” 

.47 

Låtgå-ledarskap 8, 16, 24, 32, 40 ”Min chef tar inte sitt fulla ansvar” .53 
 
 

Procedur 
 

De två företagen förfrågades via e-post till personalansvariga om tillstånd att dela ut enkäterna 
till medarbetarna. Enkäterna lämnades till personalansvariga för att vidare distribueras till 
medarbetarna. Information om studiens syfte och om att deltagandet var frivilligt och 
anonymt lämnades i ett medföljande informationsbrev. Med varje enkät lämnades också ett 
kuvert som den ifyllda enkäten skulle läggas i för att skapa bättre förutsättningar för 
anonymitet. Enkäterna hämtades av författaren på företagen efter fyra dagar. De webbaserade 
enkäterna lades ut på Internet via länkar på två diskussionsforum. Det första var hrsverige.nu, 
ett forum för individer som arbetar med personalfrågor och det valdes för att det främst 
riktade sig till yrkesaktiva människor. Det andra forumet var alltforforaldrar.se, ett forum för 
föräldrar, och det valdes eftersom det där finns många olika yrkesgrupper. Det som stod i 
pappersenkäternas informationsbrev stod överst i den webbaserade enkäten. 

 
 

Resultat 
 

Enstaka partiellt bortfall ersattes för ledarskapsfrågorna med medelvärden för hur individen 
svarat på övriga frågor i samma index. För TKI ersattes enstaka partiellt bortfall med 
typvärden eftersom svaren kodades med bara 1 eller 0. Medelvärden, standardavvikelser och 
spann för variabler i studien redovisas i Tabell 2. Medelvärdet för KHS Konkurrens var 
mindre än medelvärdet för de övriga KHS. Kompromiss var den KHS som hade högst 
medelvärde och lägst standardavvikelse. Detta betyder att deltagarna i högre utsträckning 
svarat att de använder sig av kompromiss och att de inte föredrar att använda konkurrens. 
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Tabell 2 
Deskriptiv statistik 
Variabel 

M SD Min Max 
 Ålder 41.68 12.01 19 64 
 År i företaget 12.81 11.36 0 42 
KHS

a
      

 Konkurrens 3.51 2.72 0 11 
 Samverkan 6.54 2.26 1 12 
 Kompromiss 7.00 1.89 2 11 
 Undvikande 6.88 2.51 1 12 
 Anpassning 6.07 2.11 0 11 
Ledarskapsindex

b     
 Idealiserad påverkan 2.45 0.75 1.0 4.0 
 Inspirerande motivation 2.56 0.63 1.0 4.0 
 Intellektuell stimulans 2.52 0.78 1.0 4.0 
 Individuell omtanke 2.48 0.75 1.0 4.0 
 Målstyrd motivering 2.26 0.71 1.0 3.8 
 Felkorrigerande – aktiv 2.59 0.69 1.0 4.0 
 Felkorrigerande – passiv 2.69 0.53 1.2 4.0 
 Låtgå-ledarskap 2.55 0.60 1.2 4.0 

Not. N = 92 
a Skalans variationsvidd är 0-12 
b Skalans variationsvidd är 1-4 
 
Korrelationer genomfördes för samtliga variabler och resultatet redovisas i Tabell 3. De fem 
KHS hade flera signifikanta negativa samband med varandra, det starkaste sambandet i det 
här materialet var mellan Konkurrens och Anpassning (r = -.59, p < .001). Vidare hade de 
fyra formerna av transformellt ledarskap och de transaktionella beteendena Målstyrd 
motivering och Felkorrigerande – aktiv signifikanta positiva samband med varandra. 
Felkorrigerande – passiv och Låtgå-ledarskap hade ett positivt signifikant samband (p < .001). 
Låtgå-ledarskapet hade också negativa signifikanta samband med Idealiserad påverkan 
(p = .018), Individuell omtanke (p = .028) och Målstyrd motivering (p = .014) samt en 
tendens till negativt samband med Inspirerande motivation (p = .073). 

Det transformella ledarskapsbeteendet Intellektuell stimulans hade ett signifikant positivt 
samband med Samverkan (p = .002) och en tendens till ett negativt samband med Konkurrens 
(p = .080). Idealiserad påverkan hade en tendens till positivt samband med Samverkan 
(p = .064) och det hade även Individuell omtanke (p = .071). Det betyder att de som skattat 
sin ledare högt på Idealiserad påverkan och Individuell omtanke skattar sig själva högt på 
Samverkan. Ledarskapsbeteendet Inspirerande motivation hade inga signifikanta korrelationer 
med någon KHS. Det transaktionella ledarskapsbeteendet Målstyrd motivering hade ett 
signifikant negativt samband med Undvikande (p = .040). Beteendet Felkorrigerande – aktiv 
hade ett signifikant negativt samband med Konkurrens (p = .015) och Felkorrigerande – 
passiv hade inga signifikanta korrelationer med någon KHS. Låtgå-ledarskapet hade ett 
signifikant positivt samband med Undvikande (p = .047), men inte med någon annan KHS. 

 
 

Regressionsanalyser 
 

För att besvara frågeställningarna gjordes hierarkiska multipla regressionsanalyser med varje 
enskild KHS som kriterievariabel. Prediktorvariablerna utgjordes av bakgrundvariabler i 
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steg 1 och ledarskapsbeteendena i steg 2. Materialet kontrollerades för multikollinearitet med 
hjälp av toleransmåttet som för samtliga variabler uppvisade ett värde över .196, vilket 
betyder att multikollinearitet inte förekom.  
 

Modellerna för KHS och transformella ledarskapsbeteenden. Bakgrundsvariablerna År i 
företaget och Högsta avslutade studier hade inga signifikanta relationer med KHS i 
modellerna för transformellt ledarskap (se Tabell 4). Bakgrundsvariabeln Kön hade en 
tendens till negativ relation med Anpassning i både steg 1 (p = .097) och steg 2 (p = .098) och 
en tendens till positiv relation med Konkurrens i steg 2 (p = .096). Det betyder att det fanns en 
tendens till att kvinnor uppgav Anpassning som KHS i högre grad än män och att män angav 
Konkurrens i högre grad än kvinnor. Ålder hade en tendens till negativ relation med 
Kompromiss i steg 2 i modellen för transformellt ledarskapsbeteende (p = .088). Det betyder 
att de som var äldre fick lägre poäng på Kompromiss än de som var yngre.  

Ingen av de fem modellerna för KHS och transformella ledarskapsbeteenden var 
signifikanta i något steg. Dock var ökningen i modellen för Samverkan (F8, 83 = 1.68, 
p = .115) på 13% i förklarad variation från steg 1 till steg 2 signifikant (p = .019). Hypotes 1a 
fick delvis stöd då det fanns en signifikant positiv relation mellan Samverkan och Intellektuell 
stimulans (p = .005), men fick inte stöd i modellen för Konkurrens (F8, 83 = 1.39, p = .212) där 
det fanns en tendens till negativ relation till Intellektuell stimulans (p = .074). Dessa resultat 
betyder att de individer som skattat sin ledare högt på Intellektuell stimulans skattade sig 
själva högt på Samverkan och lågt på Konkurrens. I modellen för Kompromiss (F8, 83 = 1.48, 
p = .176) fanns tendens till en negativ relation med Idealiserad påverkan (p = .067) och en 
positiv relation med Inspirerande motivation (p = .053). Hypotes 1b fick inget stöd då ingen 
av regressionskoefficienterna i modellerna för Undvikande och Anpassning var signifikanta. 

 
Modellerna för KHS och transaktionella ledarskapsbeteenden. Ingen av de fem modellerna 

med transaktionellt ledarskapsbeteende var signifikanta (se Tabell 5). Detta innebär att 
modellerna för de transaktionella ledarskapsbeteendena inte kan förklara någon variation i de 
fem KHS. Den enda av bakgrundsvariablerna som hade en tendens till signifikant relation var 
Kön som hade en negativ relation med Anpassning i steg 1 (p = .097). Hypotes 2a fick delvis 
stöd då det fanns en negativ relation mellan Felkorrigerande – aktiv och Konkurrens 
(p = .027), de medarbetare som uppgett att deras ledare har ett Felkorrigerande – aktivt 
beteende har fått låga poäng för Konkurrens. Det fanns dock ingen signifikant relation mellan 
de transaktionella ledarskapsbeteendena och Samverkan. Hypotes 2b fick inte stöd då 
Målstyrd motivering hade en tendens till negativ relation med Undvikande (p = .083). Detta 
visar sig också i korrelationsanalyserna och betyder att de som skattat sin ledare högt på 
Målstyrd motivering har fått låga poäng för Undvikande.  

 
Modellerna för KHS och låtgå-ledarskapsbeteende. Inte heller de fem modellerna för 

låtgå-ledarskapet var signifikanta (se Tabell 6), men det fanns en tendens till att modellen för 
Undvikande var signifikant i steg 2 (F5, 86 = 2.05, p = .079). Modellen kunde förklara 11% av 
variationen vilket var en tendens till signifikant ökning med 3% från steg 1 (p = .087). 
Hypotes 3 fick delvis stöd av resultatet som inte visade på någon signifikant relation med 
Konkurrens, Samverkan, Kompromiss och Anpassning. Dock fanns en tendens till positiv 
relation mellan Undvikande och Låtgå-ledarskapet (p = .087). Det betyder att de som skattat 
sin ledare högt på Låtgå-ledarskap också fått höga poäng för Undvikande. Inte heller i de här 
modellerna fanns det några signifikanta relationer med bakgrundsvariablerna, förutom en 
tendens till negativ relation med Kön i modellen för Anpassning i steg 1 (p = .097).  
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Tabell 3 

Pearsonkorrelationer 
Variabela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Könb -                 

2. Åld .20* -                

3. År .27*** .77*** -               

4. Studc -.31*** -.33*** -.40*** -              

5. KHS1 .12 -.08 -.12 -.05 -             

6. KHS2 -.02 -.05 -.00 -.04 -.10 -            

7. KHS3 .00 -.15 -.07 .14 -.14 -.26** -           

8. KHS4 .06 .27*** .22** -.14 -.39*** -.41*** -.32*** -          

9. KHS5 -.21** -.03 -.05 .15 -.59*** -.22** -.06 .04 -         

10. TF1 -.16 -.35*** -.22** .27*** -.06 .19* -.00 -.15 .04 -        

11. TF2 -.13 -.25** -.19* .28*** -.12 .16 .15 -.17 .05 .75*** -       

12. TF3 -.01 -.29*** -.20* .23*** -.18* .31*** .02 -.15 .06 .78*** .77*** -      

13. TF4 -.19* -.33*** -.24** .29*** -.15 .19* .10 -.16 .09 .83*** .79*** .84*** -     

14. TA1 -.09 -.31*** -.18* .33*** -.05 .12 .14 -.21** .07 .66*** .72*** .61*** .72*** -    

15. TA2 -.17 -.16 -.11 .16 -.25** .06 .04 .06 .16 .30*** .46*** .34*** .39*** .41*** -   

16. TA3 -.01 .04 -.06 -.03 -.05 -.05 -.10 .11 .08 -.07 .02 -.02 -.10 -.03 .20* -  

17. L-G .03 .10 .15 -.19* -.08 -.09 -.12 .21** .06 -.25** -.19* -.11 -.23** -.26** .00 .58*** - 
Not. N = 92.  
* p < .10, ** p < .05, *** p < .01 
a (Åld) Ålder, (År) År i företaget, (Stud) Högsta avslutade studier, (KHS1) Konkurrens, (KHS2) Samverkan, (KHS3) Kompromiss, (KHS4) Undvikande, (KHS5) Anpassning, 
(TF1) Idealiserad påverkan, (TF2) Inspirerande motivation, (TF3) Intellektuell stimulans, (TF4) Individuell omtanke, (TA1) Målstyrd motivering, (TA2) Felkorrigerande – 
aktiv, (TA3) Felkorrigerande – passiv, (L-G) Låtgå-ledarskap 
b Kvinna = 0, Man = 1 
c Grundskola/Gymnasium = 0, Högskola/Annat  = 1 
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Tabell 4 
Regressionsanalyser för KHS och transformella ledarskapsbeteenden 

 Konkurrens Samverkan Kompromiss Undvikande Anpassning 

Variabel β a steg 1 β steg 2 β steg 1 β steg 2 β steg 1 β steg 2 β steg 1 β steg 2 β steg 1 β steg 2 

Steg 1           
 Könb .15 .20* -.03 -.11 .05 .08 -.01 -.01 -.19* -.20* 
 Ålder .02 -.00 -.13 -.04 -.23 -.29* .24 .23 .03 .04 
 År i företaget -.20 -.21 .08 .06 .15 .18 .02 .02 .02 .02 
 Studierc -.07 -.04 -.06 -.11 .14 .12 -.05 -.032 .10 .10 
Steg 2           
 Idealiserad påverkan  .32  -.02  -.37*  .04  -.11 
 Inspirerande motivation  .02  -.12  .36*  -.12  -.07 
 Intellektuell stimulans  -.39*  .61***  -.27  -.04  .13 
 Individuell omtanke  -.11  -.20  .27  .03  .08 
Modellsammanfattning           
 F-värde 0.99 1.39 0.21 1.68 0.97 1.48 1.77 0.97 1.21 0.68 
 R

2 .04 .12 .01 .14 .04 .13 .08 .09 .05 .06 
 ∆ R2  .08  .13**  .08  .01  .01 

Not. N = 92. df (Step 1) = 4, 87; df (Step 2) = 8, 83 
* p < .10, ** p < .05, *** p < .01 
a β anger standardiserade regressionskoefficienter 
b Kvinna = 0, Man = 1 
c Grundskola/Gymnasium = 0, Högskola/Annat = 1 
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Tabell 5 
Regressionsanalyser för KHS och transaktionella ledarskapsbeteenden 

 Konkurrens Samverkan Kompromiss Undvikande Anpassning 

Variabel β a steg 1 β steg 2 β steg 1 β steg 2 β steg 1 β steg 2 β steg 1 β steg 2 β steg 1 β steg 2 

Steg 1           
 Könb .15 .12 -.03 -.03 .05 .05 -.01 .01 -.19* -.17 
 Ålder .02 -.01 -.13 -.06 -.23 -.18 .24 .17 .03 .04 
 År i företaget -.20 -.19 .08 .03 .15 .11 .02 .08 .02 .02 
 Studierc -.07 -.07 -.06 -.11 .14 .11 -.05 -.00 .10 .10 
Steg 2           
 Målstyrd motivering  .05  .13  .07  -.21*  -.01 
 Felkorrigerande – aktiv  -.27**  .02  .00  .17  .12 
 Felkorrigerande – passiv  -.01  -.05  -.08  .07  .05 
Modellsammanfattning           
 F-värde 0.99 1.39 0.21 0.33 0.97 0.66 1.77 1.71 1.21 0.92 
 R

2 .04 .10 .01 .03 .04 .05 .08 .13 .05 .07 
 ∆ R2  .06  .02  .01  .05  .02 

Not. N = 92. df (Step 1) = 4, 87; df (Step 2) = 7, 84 
* p < .10, ** p < .05 
a β anger standardiserade regressionskoefficienter 
b Kvinna = 0, Man = 1 
c Grundskola/Gymnasium = 0, Högskola/Annat = 1 
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Tabell 6 
Regressionsanalyser för KHS och låtgå-ledarskap 

 Konkurrens Samverkan Kompromiss Undvikande Anpassning 

Variabel β a steg 1 β steg 2 β steg 1 β steg 2 β steg 1 β steg 2 β steg 1 β steg 2 β steg 1 β steg 2 

Steg 1            
 Könb .15 .15 -.03 -.04 .05 .04 -.01 -.00 -.19* -.18 
 Ålder .02 .01 -.13 -.13 -.23 -.23 .24 .25 .03 .04 
 År i företaget -.20 -.19 .08 .09 .15 .16 .02 -.01 .02 .00 
 Studierc -.07 -.09 -.06 -.08 .14 .12 -.05 -.02 .10 .12 
Steg 2           
 Låtgå-ledarskap  -.08  -.11  -.10  .18*  .09 
Modellsammanfattning           
 F-värde 0.99 0.88 0.21 0.35 0.97 0.95 1.77 2.05* 1.21 1.10 
 R

2 .04 .05 .01 .02 .04 .05 .08 .11 .05 .06 
 ∆ R2  .01  .01  .01  .03*  .01 

Not. N = 92. df (Step 1) = 4, 87; df (Step 2) = 5, 86 
* p < .10 
a β anger standardiserade regressionskoefficienter 
b Kvinna = 0, Man = 1 
c Grundskola/Gymnasium = 0, Högskola/Annat = 1 
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Diskussion 
 

De tre frågeställningarna i den här studien avsåg att besvara hur mycket av variationen i KHS 
som kan förklaras av ledarskapsbeteendet och hur relationen mellan KHS och ledarskaps-
beteendet ser ut. Resultatet gav flera signifikanta korrelationer mellan KHS och 
ledarskapsbeteende, men i regressionsanalyserna var ingen av modellerna signifikanta. Att 
regressionsanalyserna inte blev signifikanta trots signifikanta korrelationer beror antagligen 
på att underlaget var litet, om stickprovet varit större hade det troligtvis blivit signifikanta 
resultat även i regressionsanalyserna. 

Modellen för det transformella ledarskapet kunde förklara 13% av variationen i KHS 
samverkan utöver vad som förklarades av bakgrundsvariablerna. Det transformella 
ledarskapet kunde däremot inte signifikant förklara någon variation för de andra KHS. 
Hypotes 1a fick därför delvis stöd eftersom samverkan förklarade 13% och beteendet 
intellektuell inspiration hade en positiv relation med samverkan. Däremot hade intellektuell 
inspiration en negativ relation med konkurrens, vilket var tvärtemot hypotesen. Den positiva 
relationen mellan intellektuell stimulans och samverkan kan bero på att de medarbetare som 
blir uppmuntrade av sin ledare till att tänka i nya banor och aktivt lösa problem (Bass & 
Avolio, 1994), lättare väljer samverkan, eftersom den KHS går ut på att hitta nya lösningar för 
att lösa konflikten (Doucet et al., 2009). Att intellektuell stimulans hade en tendens till 
negativ korrelation med konkurrens stödjer inte hypotesen, men det kan tänkas att om en 
medarbetare med en ledare som har beteendet intellektuell stimulans vill strida för sina egna 
intressen gör den det på ett sådant sätt att den andre partens intressen också tas tillvara. Vad 
gäller det transformella ledarskapets relation med kompromiss var det tvetydigt, idealiserad 
påverkan hade en tendens till negativ relation och inspirerande motivation hade en tendens till 
positiv relation, vilket innebär att de olika beteendena påverkar på olika sätt. Hypotes 1b fick 
inget stöd, då det inte fanns några signifikanta resultat för det transformella ledarskapets 
relation till undvikande och anpassning. Resultaten för regressionsanalyserna var inte i 
närheten av att vara signifikanta och inte heller fanns det några signifikanta korrelationer. Det 
resultatet tyder på att det transformella ledarskapet inte har någon relation med hur mycket 
medarbetarna använder KHS anpassning och undvikande.  

De transaktionella ledarskapsbeteendena kunde inte förklara någon variation i KHS. 
Hypotes 2a fick delvis stöd då beteendet felkorrigerande – aktiv hade en negativ relation med 
konkurrens. Eftersom den aktivt felkorrigerande ledaren använder bestraffning (Bass & 
Avolio, 1994) kan det negativa sambandet mellan felkorrigerande – aktiv och konkurrens 
tänkas bero på att medarbetaren försakar sina egna intressen för att undvika negativt beteende 
från ledaren. Hypotes 2b fick inte stöd då det fanns en tendens till negativ relation mellan 
undvikande och målstyrd motivering. Den negativa relationen tyder på att medarbetare med 
en ledare som ger tydliga instruktioner och sedan belönar ett bra resultat anger lägre poäng för 
KHS undvikande. Eftersom individer väljer den KHS som individen bedömer som mest 
gynnsam (Thomas, 1992), kan detta tänkas bero på att de medarbetare som vet vad som 
förväntas av dem och vad de kan få för belöning bedömer andra KHS gynnsammare än att 
undvika konflikten. Kanske är det inte värt att låta konflikten vara eftersom det inte löser 
några problem och medarbetaren får svårare att uppnå ett arbetsresultat som ger de 
eftertraktade belöningarna.  

Det fanns en tendens till att låtgå-ledarskapet kunde förklara 3% av variationen i 
undvikande utöver det som förklarades av bakgrundsvariablerna. För de andra KHS kunde 
låtgå-ledarskapet inte förklara någon variation. Hypotes 3 fick delvis stöd då det inte fanns 
någon signifikant relation med konkurrens, samverkan, kompromiss och anpassning. Att det 
fanns en tendens till en positiv relation med KHS undvikande stöder inte hypotes 3, att ett 
signifikant samband inte skulle finnas, men trots detta är det ett intressant resultat som 



14 
 

stämmer överens med Skogstad et al. (2007) som kommit fram till att det destruktiva låtgå-
ledarskapet ger ett undvikande beteende kring konflikthantering. Relationen kan tänkas bero 
på att de medarbetare som har en icke närvarande ledare väljer att undvika konflikter för att 
själva slippa ta ansvar för konflikthanteringen. Det är också, som tidigare nämnts, så att 
individer använder den KHS som bedöms som mest gynnsam (Thomas, 1992) och individer 
med en frånvarande ledare kanske vet av erfarenhet att det inte är lönsamt att strida för egna 
intressen när inte ledaren bryr sig om medarbetarnas problem och förändring därför uteblir. 

Även om de olika ledarskapsbeteendena inte kunde förklara vilken KHS som användes 
kunde inte heller bakgrundvariablerna signifikant förklara någon variation i KHS. Det fanns 
dock en tendens till att Kön hade en relation med anpassning i steg 1 och även i steg 2 när de 
transformella ledarskapsbeteendena lades till för konkurrens och anpassning. Det fanns alltså 
en tendens till att män i högre grad angav att de använde konkurrens och kvinnor i högre grad 
anpassning. Då kvinnorna var i stor majoritet blev könsfördelningen i studien ojämn, därför 
kan könsskillnaden inte anses vara säkerställd. Dock stämmer det med resultatet från tidigare 
forskning av Thomas et al. (2008) samt Holt och DeVore (2005), där män i högre grad 
använde sig av KHS konkurrens och kvinnor av kompromiss, undvikande och anpassning.  

En av de skalor som användes var TKI som är ett välanvänt instrument inom forskningen. I 
den här studien fick TKI skalorna lågt Cronbach’s alpha, men detta mått på reliabiliteten är 
inte bra eftersom varje svar landar i två skalor (Thomas et al., 2008) och det kan förklara de 
låga siffrorna i den här studien. Skalan kan trots det låga Cronbach’s alphavärdena anses ha 
fungerat som avsetts, eftersom det enligt Thomas et al. (2008) ska vara en medelkorrelation 
mellan KHS på -.25. I den här studien var medelkorrelationen mellan KHS -.24, vilket 
betyder att resultaten kan anses vara i linje med hur TKI ska fungera. Ett annat problem med 
TKI var att påståendena inte var könsneutrala, exempelvis löd påstående 24B ”jag försöker få 
honom [min kursivering] att gå in för en kompromisslösning”. I den här studien formulerades 
inte frågorna om eftersom det är ett välanvänt instrument i konflikthanteringsforskningen.  

Det borde ha framgått tydligare i frågeformuläret att deltagarna skulle ha svarat utifrån hur 
de löste konflikter med sina medarbetare och inte med ledaren. Frågorna om konflikthantering 
låg först för att deltagarna inte skulle tänka på sin ledare när de svarade, men eftersom det 
stod i informationsbrevet att enkäten handlade om konflikthantering och ledarskap kanske 
många ändå tänkte på hur de hanterar konflikter med sin ledare. Enligt Holt och 
DeVore (2005) hanteras konflikterna olika beroende på om det är en över-, underordnad eller 
en medarbetare. Då det finns risk att några deltagare svarat utifrån hur de hanterar konflikter 
med chefen och några utifrån medarbetare kan resultatet inte generaliseras till mer än hur just 
de här deltagarna löst konflikter på sin arbetsplats.  

Den skala som mätte ledarskapsbeteendena var en omarbetad version av MLQ. Skalan var 
inte validerad och det kan vara ett hot mot studiens validitet. Dock ska nämnas att de 
korrelationer som i den här studien observerats mellan ledarskapsbeteendena är i linje med 
tidigare studier (Den Hartog, Van Muijen, & Koopman, 1997) som använt MLQ i original 
som mätinstrument. Därför är det troligt att de ledarskapsfrågor som användes i den här 
studien också mäter det som MLQ mäter. Att de transformella ledarskapsbeteendena hade ett 
positivt samband med två av de transaktionella ledarskapsbeteendena stämmer med teorin om 
att det inte handlar om olika ledarskapsstilar utan att en ledare kan vara både transformell och 
transaktionell på samma gång (Kotlyar & Karakowsky, 2006; Lowe et al., 1996).  

Datainsamlingen skedde både via pappers- och webbaserade enkäter och detta kan vara ett 
hot mot validiteten, eftersom deltagarna kan ha uppfattat frågorna olika, beroende på om de 
svarat på pappers- eller på webbaserade enkäter. Det kan tänkas att de som fått fylla i 
pappersenkäterna lagt ner mer tankekraft bakom svaren, då det kan ha uppfattats som mer 
seriöst. Vid utdelandet av pappersenkäterna skickades det med ett kuvert som deltagarna la 
den ifyllda enkäten i för att inte ledaren eller någon annan skulle kunna se vad deltagarna 
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svarat, detta har främjat anonymiteten och minskat risken för socialt önskvärda svar. De 
webbaserade enkäterna lades ut via länkar på två forum, det går därför inte att säga någonting 
om vilka som svarat, vad de arbetat med eller hur stort bortfallet var. Detta medför att 
studiens resultat inte kan generaliseras till någon annan än just de individer som deltagit i den 
här studien. 

 
 

Förslag på framtida forskning 
 

Den här studien har visat på flera tendenser till att ledarskapet har en relation med KHS, men 
inte klargjort hur relationen ser ut, detta är därför något som det behöver forskas mer om. 
Speciellt intressant är det att låtgå-ledarskapet hade en tendens till positiv relation med 
undvikande. Kan det vara som Skogstad et al. (2007) föreslår att låtgå-ledarskapet i själva 
verket är flera beteenden och ibland inte så passivt som det beskrivs i den fullständiga 
ledarskapsmodellen? Eftersom teorierna går isär och studierna får olika resultat behöver det 
forskas mer om låtgå-ledarskapet och dess effekter.  

Det visade sig i studien att de olika ledarskapsbeteendena hade olika relationer till KHS. 
Det var alltså inte så att alla beteenden som hörde till ett visst ledarskap hade samma relation 
med KHS, utan de enskilda beteendena relaterade till KHS på sitt eget sätt. Därför är ett 
förslag till vidare forskning att göra en liknande studie med större stickprov och validerade 
instrument för att vidare se hur de olika ledarskapsbeteendenas relation till KHS ser ut.  

Med självrapporterande mätinstrument, som enkäter, mäts vilken KHS deltagaren har haft 
som intention att använda sig av. Det mäter inte vilken KHS deltagaren faktiskt använder. 
Därför kan det vara intressant att undersöka vilken KHS som faktiskt används, kanske med 
observationer eller experiment. 

Mycket forskning har bedrivits kring ledarskapsbeteende, men ännu är kunskaperna om 
relationen till KHS liten. Om framtida forskning skulle utröna vilken relation som finns 
mellan ledarens beteende och konflikthanteringen i arbetsgruppen skulle företag kunna 
rekrytera ledare med ett ledarskapsbeteende som relaterar till önskad KHS. Detta kanske i 
förlängningen kan leda till ökad trivsel på arbetsplatserna. 
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