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Studiens syfte är att belysa området konflikter med avgränsning till det 
förebyggande arbetet innan en konflikt har skett. Syftet är att undersöka hur 
utvecklande delaktighet som en variabel påverkar effektiviteten i det förebyggande 
arbetet med konflikter. Det är även att undersöka variabeln statisk delaktighet och 
hur den påverkar effektiviteten i att förebygga konflikter. Detta gjordes genom en 
enkätundersökning där urvalet var medarbetare på IT-företag. Undersökningen 
skickades till 64 IT-chefer vilket ledde till 72 respondenter i enkätundersökningen. 
För att analysera och bearbeta det insamlade materialet användes en univariat 
analys samt statistikprogrammet SPSS. Slutsatsen av studien är att respondenterna 
upplever att delaktigheten bidrar positivt till effektivitet i arbetet med att förebygga 
konflikter. Genom att organisationen och ledaren ger dem tydliga direktiv och 
rutiner i hanteringen för konflikter och detta leder till att medarbetarna är mer 
delaktiga.  
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INTRODUKTION 
Denna studie fokuserar på ämnet konflikthantering. Det är en studie kring den 
förebyggande processen innan en konflikt uppstår på en arbetsplats. Det som väckte 
intresset för just detta ämnesområde var att se just medarbetarnas perspektiv på den 
förebyggande delen av konflikthantering. Anser medarbetare att de är delaktiga i att 
förebygga konflikter på sin arbetsplats och i så fall på vilket sätt? Om ens arbetsplats och 
organisation präglas av en låg arbetsglädje och dålig arbetsmiljö så finns det stor risk att 
skadliga konflikter kommer att uppstå. Som forskning visar så behöver inte en konflikt 
vara en dålig händelse, det är när en konflikt går för långt eller om den inte hanteras på 
ett lämpligt sätt som den börjar påverka arbetsmiljön negativt. Därför är det av största 
vikt att ha en plan och förebygga konflikter så de inte eskalerar (Tufvesson 2017). 
 
Konflikter är ett fenomen som är oundvikligt att inte råka på. Konflikter är något som 
uppstår i privatlivet och i arbetslivet i sig men de ter sig annorlunda i arbetslivet då vi inte 
kan välja vilka personer vi möter där. Arbetslivet består oftast av en mångfald av olika 
personligheter och individer med olika bakgrunder. Detta kan vara en fördel för 
organisationer då mångfald oftast bidrar till olika kompetenser men det kan även vara en 
faktor till ökad grad av konflikter. Dock beskriver forskare att konflikter kan ses som en 
organisations inre liv och att utan konflikter så är det stor risk att en organisation hamnar 
i en dålig trend (Nilson, Wallo, Rönnqvist och Davidsson 2011). En organisation som 
inte hanterar konflikter innan de når en skadlig nivå har en stor risk att påverka resultatet 
och lönsamheten. Därav säger forskare att förebyggande arbete kring konflikter bör vara 
av största vikt (Velten, Tengblad & Heggen, 2017). 
 
Flera forskare uppger att konflikter oftast skapar en sorts rädsla att hantera konflikter då 
de kan leda till dåliga konsekvenser. Antingen leder en konflikt till ett bättre fungerande 
samarbete eller så leder det till att medarbetarna blir ovänner då de inte tål varandras 
olikheter vilket då leder till sämre arbetsmiljö för övriga kollegor (Velten, et al., 2017). 
Lennéer-Axelson och Thylefors (2013) menar även att det är valångest som konflikträdsla 
till stor del handlar om, att vi tänker på det som kan hända i konflikterna och följderna till 
dem. Vid konflikter är det vårt ställningstagande, idéer, åsikter och behov som 
utmanas.  Det är sammandrabbningen med oss själva och de val vi ska genomföra som 
konflikter handlar om.   
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Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras begreppen som används i studien. Begreppen kommer sedan 
användas i följande tolkning genom hela studiens gång. 

Begreppet konflikt 
Ordet konflikt har flertalet synonymer däribland sammandrabbning, 
meningsskiljaktighet, gräl, motsättning eller oenigheter. Konflikter kan förekomma i 
både en individs privat- och arbetsliv varpå det är av stor vikt att skapa sig en ökad 
förståelse kring konflikter. Konflikter är nästintill oundvikliga att råka på då det idag är 
ett normaltillstånd i arbetslivet. Om en konflikt hanteras på ett okunnigt sätt eller rent av 
undviks kan det innebära ett hot mot arbetsplatsens effektivitet och dess arbetsmiljö. 
Konflikter på arbetsplatsen kan ses som något oönskat men enligt Ekstam (2000) är en 
konfliktlös arbetsplats otänkbar i dagens samhälle. Vidare menar Ekstam att en 
arbetsplats som saknar konflikter ofta saknar den livfullhet och kreativitet som krävs i en 
organisation då medarbetarna tycker och tänker för lika för organisationens bästa. Att det 
finns meningsskiljaktigheter och en friktion i gruppen är endast ett tecken på att 
arbetsgruppen är sund (Velten, et al., 2017). 
 
Det finns olika typer av konflikter som är olika bra för organisationer. Ett exempel på 
detta är konstruktiva kontra destruktiva konflikter. En konstruktiv konflikt hanteras oftast 
av de som konflikten stod emellan. Parterna definierar själva det underliggande problemet 
och ser till sakfrågan. Det kan uppstå höga diskussioner och ibland även att parterna 
skriker åt varandra men en konstruktiv konflikt är något parterna tillslut kan lösa på egen 
hand och ger parterna en möjlighet att vidga deras perspektiv (Ekstam, 2000). Om 
parterna lyckas komma till en lösning är denna typ av konflikt bra för arbetsgruppen, att 
det uppstår frustration kan leda till en stark drivkraft i arbetsgruppen (Velten, et al., 2017). 
En destruktiv konflikt däremot ser oftast förbi sakfrågan i konflikten och blir mer 
personangrepp och personkonflikt mot varandra som individer. Denna typ av konflikt 
eskalerar ofta och leder till att personer distanserar sig ifrån varandra då de känner en 
fiendskap sinsemellan (Ekstam, 2000). 
 

Begreppet lärande 
“Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en varaktig 
kapacitetsförändring som inte bara består av glömska, biologisk mognad eller åldrande.” 
(Illeris, 2015, s. 18). 

Begreppet lärande kan skilja sig från författare till författare. Illeris (2015) utgångspunkt 
är att lärande kräver en bred och öppen förståelse. Alla individer besitter alltså ett lärande 
eller möjligheten till lärande. Lärandet kommer kvarstå inom individerna till det tas i bruk 
eller individerna lägger till något nytt till sitt lärande. Lärandet i sig kvarstår hos 
individerna men enligt Illeris finns det en risk att det införskaffade lärandet och dess 
kunskap kan falla i glömska om det inte används. Vidare menar Illeris att det även finns 
ett kollektiv lärande som kan komma att användas på en arbetsplats. Ett kollektiv lärande 
syftar till en grupp av människor som är i ett lärande. Alltså en arbetsgrupp som under 
speciella omständigheter lär sig samma sak då de alla är i samma situation. För att ett 
kollektivt lärande ska kunna ske krävs det att alla inom arbetsgruppen har samma 
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förutsättningar för att kunna lära sig. Det krävs även att arbetsgruppen i sig måste vara i 
den givna situationen tillsammans. Illeris presenterar även ett ytterligare begrepp inom 
lärandet, nämligen kollaborativt lärande. Det kollaborativa lärandet utgår ifrån en 
arbetsgrupp som gemensamt är delaktiga i en aktivitet där alla strävar efter att utveckla 
eller lära sig något av aktiviteten (Illeris, 2015). 
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Tidigare forskning 
Konflikters uppkomst 
Medarbetarna och de som ingår i en arbetsgrupp är de som är i ständig förändring i sitt 
yrkesliv. Förändringen gäller allt från den kulturella miljön, politiska miljön samt den 
sociala miljön inom arbetsgruppen. Den sociala miljön är i ständig förändring då det kan 
tillkomma och försvinna personer i gruppen vilket gör att den sociala bakgrunden ändras 
varje gång en förändring uppstår. I en kvantitativ enkätstudie med 433 respondenter 
argumenterar forskarna av studien att på grund av de ständiga förändringarna att de 
anställda mest troligt kommer hamna i konfliktens centrum (Ruškus och Kiaunytė 2012) 
Konfliktens uppkomst kan bero på relationen med chefen och kollegor eller med individer 
utanför organisationen vilket innebär att den anställda kan stöta på inre och yttre 
konflikter eftersom de samarbetar och möter individer från olika positioner. Dessa 
konflikter kan bero på de yrkesmässiga skillnaderna de olika individerna besitter till 
exempel makt, dålig kommunikation, olika målbilder, statusskillnader och brist på 
resurser. Vidare nämner författarna Ruškus och Kiaunytė att strategier bearbetats fram 
för att kunna lösa en konflikt på ett positivt sätt och att en utmaning är att säkerhetsställa 
att de anställda som samarbetar i grupper får det stöd de behöver. De anställdas känslor 
är även något som kan påverka konflikter då de har en avgörande roll i beslutsfattandet 
och för att de anställda ska klara av att hantera negativa händelser så som skadliga 
konflikter. Som Reynolds och Vince (2004) argumenterar:  
 

Every organization is an emotional place because it is a human invention, serving 
human purposes and dependent on human beings to function (...) emotion is what 
creates and sustains a system in its current form. Individuals and groups 
continually organize themselves both on the basis of their emotional responses to 
organizational issues, and on the basis of avoiding emotion. (2004, p. 447) 

Som Reynolds och Vince beskriver så påverkas varje organisation av känslor vilket kan 
leda till konflikter då vikten ligger på individerna.  

Vikten av att förstå medarbetarnas roll 
Idag har många organisationer svårigheter att klara av den mångfalden som finns bland 
de anställda. Genom en enkätundersökning och strukturerade intervjuer har Plessis (2011) 
genomfört en kvantitativ respektive kvalitativ undersökning som tyder på en ökad 
mångfald i en organisation på ökad risk för konflikter. Studien tyder att mångfalden kan 
vara grund för konflikter på grund av många olika värderingar, kulturer samt olika 
arbetssätt vilket kan vara en orsak till friktion i arbetsgrupper. Alla konflikter som uppstår 
på grund av mångfald eller övriga faktorer behöver dock inte alla vara dåliga för en 
arbetsgrupp. För att en konflikt ska anses dålig eller skadlig för en arbetsgrupp behöver 
den övergå från konstruktiv till destruktiv. Plessis argumenterar att en destruktiv konflikt 
kan skada arbetsgruppen då den fokuserar på individproblem och inte på organisatoriska 
svårigheter. I en kvalitativ studie genomförd av Bennich (2015) tyder forskningen på att 
för att hantera konflikter på ett bra sätt är det individerna som är viktiga. Studien visar att 
individerna på arbetsplatsen måste vara lyhörda men även att stor vikt måste läggas på 
kommunikation och interaktion mellan medarbetarna på företaget för att konflikter ska 
hanteras väl. Forskningsresultatet av Plessis (2011) tyder likaså på att det är viktigt att 
alla på en organisation förstår vikten av att förebygga destruktiva konflikter, även 
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medarbetarna. För att hantera en konflikt på ett bra sätt krävs det att förstå konflikten, inte 
bara på en medarbetarnivå mellan de som har startat konflikten utan även genom 
arbetsgruppen och inom organisationen. Plessis beskriver vidare att även om det är viktigt 
att förstå konflikten är ändå det viktigaste att medarbetaren förstår sin egen roll i en 
konflikt och sin identitet i arbetsgruppen. Om en medarbetare inte kommer till insikt med 
sin roll eller identitet går det inte att skapa en fungerande arbetsgrupp då individen 
kommer agera utifrån sina egna värderingar utan en tanke på arbetsgruppens mål. 

Lärande på arbetsplatsen 
Som Plessis betonar i sin forskning är det viktigt att alla medarbetare förstår sin egen vikt 
i konflikter. Bennich (2015) beskriver liknande att alla medarbetare måste vara aktivt 
deltagande på arbetsplatsen, är medarbetarna inte aktivt deltagande i organisationen så 
kommer inte lärandet vara i fokus. Vidare menar Bennich att om en individ inte är 
delaktig och tar åt sig av praktiska erfarenheter eller genomför utbildningar på en 
arbetsplats så kommer individen inte bygga på sin kompetens vilket leder till en starkare 
organisation. Enligt fallstudien av Johnson och Bino (2013) är det allt vanligare att fler 
och fler medarbetare strävar efter att få sin röst hörd. De flesta anställda vill vara aktiva i 
organisationens beslut och få en möjlighet att diskutera kring problem och svårigheter 
som de ser på arbetsplatsen. Forskning visar dock att medarbetare ofta inte får komma till 
talan lika mycket som de eftersträvar i organisationer. Johnson & Bino menar att anställda 
ser alla former av delaktighet i ledningen och i beslutsfattande som välkomnande, men 
ändå tyder forskningen på att det inte lyckats implementeras i vissa organisationer. Om 
en organisation vill lyckas med goda resultat krävs det en god lärmiljö för de anställda. 
Enligt Bennich (2015) behövs det till exempel finnas en öppenhet och tillit till de anställda 
samtidigt som arbetsgrupper måste kunna samarbeta över gränser. Forskning genomförd 
av Crowley, Payne och Kennedy (2013) tyder på många positiva utfall från positivt 
samarbete. Genom en kvantitativ och kvalitativ studie argumenterar Crowley et al. att 
samarbete i arbetsgrupper inte bara påverkar den berörda gruppen positivt, det påverkar 
även organisationen positivt. Detta genom att medarbetarna känner en större tillhörighet 
till ledningen och företaget i stort. 

Samarbete och kommunikation 
Ett samarbete mellan de anställda och cheferna inom organisationen är högst önskvärd. 
En ständig kommunikation och ett gott samarbete möjliggör goda relationer och en god 
arbetsmiljö. Jämlikheten och öppenheten i de olika yrkesmässiga rollerna i organisationen 
kan leda till att medarbetarna känner ett starkt samarbete och engagemang (Ruškus & 
Kiaunytė, 2012). I en enkätundersökning genomförd av Colvin (2013) finner han resultat 
på att goda relationer mellan dels anställda men även mellan anställda och chefer är 
viktiga på arbetsplatsen eftersom det kan minska konflikter genom att de anställda känner 
tillit och engagemang. Forskningen av Ruškus och Kiaunytė tyder på att de ständiga 
förändringarna i arbetslivet och de olika riskerna som anställda kan ställas inför trots 
eventuella problem vid förändring och konflikter kan leda till en resurs och utveckling 
för organisationen. Eftersom de anställdas känslomässiga reaktioner kan utvecklas till 
positiva, då entusiasm och kreativitet kan skapas. Därför är en stödjande kultur inom 
organisationen viktig eftersom den gynnar motståndskraften de anställda har vid 
yrkesmässiga utmaningar. Enligt tidigare forskning av Tjosvold (2007) är det just 
kreativiteten och engagemanget som är den positiva utkomsten av konflikter. De påstår 
inte att alla konflikter leder till något positivt men de konstruktiva konflikterna leder ofta 
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till att medarbetarna förstår organisationen på ett bättre sätt vilket mer än ofta leder till 
att medarbetarna känner större samhörighet till organisationen vilket ger större 
engagemang. Tjosvold argumenterar att det inte går att separera sina arbetsuppgifter från 
konflikter, de är sammanlänkade och bör tas tillvara på då konflikter skapar möjligheter 
för lärande.  

För att kommunikation och samarbete ska fungera bra krävs det av individen att hen har 
en god självinsikt om sig själv. En god självinsikt påverkar i mångt och mycket individens 
handlande och tänkande vilket kommer till god nytta vid lärandet av en konfliktsituation. 
Genom känslomässiga relationer mellan medarbetare och chefer argumenterar Ruškus 
och Kiaunytė (2012) att processen att finna källan till en konflikt och därmed lärdomen 
av konflikten till liknande tillfällen leder till gott samarbete och underlättar arbetet kring 
konflikter. När en konflikt är positiv, så leder det till att förtroendet för organisationen 
ökar och att de anställdas självförtroende ökar. Genom att en chef engagerar sig för sina 
medarbetare och de anställda är aktiva på arbetsplatsen så blir det enklare att urskilja de 
destruktiva konflikterna från de konstruktiva. Vidare menar Ruškus och Kiaunytė att 
genom engagemanget och delaktigheten kan de anställda börja känna sig uppmuntrade 
att prata om vardagliga problem de upplever kring sitt arbete. 

  



 

7 
 

Teoretiskt perspektiv 
Teoretisk utgångspunkt 
I följande avsnitt presenteras teorier som är av stor vikt i området konflikter och 
medarbetarnas delaktighet i konflikthantering. Teorin används i syfte att identifiera 
variablerna som är utgångspunkten för undersökningen. Teorin används även för att 
härleda hypotesen i arbetet. Första delen berör forskning kring vem som bär på det största 
ansvaret kring arbetet med att förebygga konflikter. Här presenteras även samspelet i 
arbetsgruppen. Vidare presenteras teorier kring statisk och utvecklande delaktighet för 
medarbetare på arbetsplatser. Utgångspunkten är att den utvecklande delaktigheten i 
konflikter leder till bättre arbetsmiljö och att de anställda är mer aktiva med att förebygga 
konflikter på arbetet. Utgångspunkten är utifrån ett pedagogiskt perspektiv då det syftar 
till att undersöka hur delaktigheten i konflikthantering leder till bättre effektivitet inom 
arbetet med konflikthantering. En arbetsplats är ofta i ständig förändring vilket gör att 
medarbetarna måste utvecklas för att följa med organisationens förändringar. I dessa 
förändringar kan konflikter uppstå vilket ger tillfälle för medarbetare att reflektera och 
utvärdera konflikterna och ta lärdom av situationerna ifall de skulle uppstå igen. 
Konflikter kan därmed ge medarbetarna chanser till nya erfarenheter som inte alltid är 
negativa som ofta betoningen på konflikter annars är. 

Individens och organisationens ansvar i arbete med att förebygga 
konflikter 

Det är viktigt att organisationer arbetar för att så få skadliga konflikter som möjligt inte 
ska uppstå. Ekeland (2006) argumenterar att organisationer bör skapa strukturer för hur 
samordning i en konflikt ska se ut när den väl händer. Det är inte enbart viktigt att 
organisationerna har strukturer utan det är även viktigt att alla är informerade om 
strukturerna som råder på företaget. Detta menar Ekeland är av största vikt då det med 
störst trolighet är de anställda som är inblandade i konflikter vilket gör det viktigt att de 
känner till kontaktpersoner och rutiner för hur de ska agera när konflikter som är skadliga 
uppstår. Vidare menar Ekeland att det är viktigt att alla individer i en arbetsgrupp arbetar 
för att konflikter inte ska uppstå genom att följa de strukturer som organisationen 
förespråkar.  

Enligt Ekstam (2000) ligger ett stort ansvar på organisationens ledning och styrgrupper 
att skapa förutsättningar för en god arbetsplats. En god och öppen arbetsplats minimerar 
risken för skadliga konflikter och sätter mer fokus på anställdas kreativitet och öppenhet 
vilket kan leda till konstruktiva konflikter istället.  Ekstam menar vidare att vare sig det 
är större eller mindre arbetsgrupper på organisationen så gäller det att ha en tydlig struktur 
som passar alla i arbetsgruppen för att inte skapa skadliga konflikter. Vidare menar även 
Ekstam att alla individer på ett företag måste vara involverade i processen i 
konflikthantering. Organisationen har ansvaret att skapa förutsättningar för en bra 
arbetsmiljö och ge kontaktpersoner till medarbetarna ifall en konflikt uppstår samt rutiner 
för hur medarbetarna ska gå tillväga vid eventuella konflikter. Ekstam anser att ansvaret 
ligger i mångt och mycket på arbetsgrupperna och individerna i sig att vara involverade 
och delta i att lära sig strukturerna. För att individerna ska vara delaktiga så krävs det att 
det finns ett gott samspel i arbetsgruppen. Enligt Velten et al. (2017) är det även viktigt 
att samtala och diskutera konflikter och svåra situationer med ett högt tak. Ledare 
tillsammans med medarbetare har ett ansvar att prata om vardagens realiteter och 
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konflikter som har/kan uppstå. Det är viktigt att det fungerar på ett bra sätt och att de 
anställda upplever att de kan prata om konkreta händelser och ta lärdom av dessa. Vidare 
menar Velten et al. att det är ett bra sätt att förebygga konflikter och lösa problem på en 
arbetsplats. De betonar även att i dagens samhälle är det viktigare att alla individer tar sitt 
egna individuella ansvar snarare än att följa nedskrivna strukturer och procedurer. 
Tufvesson (2017) beskriver att det är de anställda som tillsammans skapar arbetsmiljön 
och att de har ett ansvar att arbetsmiljön ska vara bästa möjliga. I arbetsgrupper som har 
stött på problem är det sällan att slutsatserna dras till varandra. Vilket innebär att 
medarbetarna behandlar varandra illa till exempel att de pratar om varandra istället för att 
prata med varandra. Tufvesson menar att medarbetare mestadels tycker att det är andra 
som gör något fel till exempel vid problem i arbetsgrupper. Det kan anses vara chefen 
som är problemet vilket leder till att vi brister i vår självkritik. Det är medarbetarnas 
uppgift att ta ansvar för sig själv och ändra på sina brister för att bli en bra kollega. 
Tufvesson beskriver även att göra sig delaktig är ett medarbetarskap det vill säga att 
ansvaret ligger delvis hos medarbetarna att göra sig delaktiga i olika situationer. Chefen 
har också ett ansvar i att skapa möjligheter till delaktighet för medarbetarna (Tufvesson, 
2017).  
 
Sammanfattningsvis går det inte att säga vart ansvaret hamnar när en konflikt uppstår då 
det är olika beroende på situation och hur många som är inblandade. Det finns både 
argument till varför allt ansvar ligger på individerna men även att ansvaret börjar hos 
organisationen. Generellt är organisationens ansvar att skapa en tydlig struktur för att 
förebygga skadliga konflikter. Individens ansvar är aktivt delta i det förebyggande arbetet 
med konflikter.  

Utvecklande delaktighet som leder till lärande 

Det finns i litteraturen en klar pedagogisk dimension gällande det förebyggande arbetet 
med konflikter. Den delaktighet som lämpar sig bäst i arbetet med förebyggande 
konflikter är starkt relaterad till lärande i organisationer och i arbetsgrupper. Som framstår 
från tidigare presenterad litteratur: arbete med att kunna förebygga konflikter kräver att 
hela organisationen konstant utvecklas konstant. Genom att en konflikt uppstår så 
presenteras en ny situation som organisationen eller medarbetarna själva måste hantera. 
Situationen bör hanteras genom reflektion och utvärdering för individerna ska få lärdom 
om situationen och hantera den på bästa sätt. För att kunna ta lärdom av konflikter och 
det förebyggande arbetet med konflikter är det därför viktigt att medarbetare är aktivt 
delaktiga i konfliktsituationer som gör att organisationen utvecklas i längden.  

På en arbetsplats kommer arbetsmiljön och organisationen alltid att vara i någon form av 
förändring. Om anställda vill att arbetsplatsen ska präglas av en gemenskap mellan 
kollegor och delaktighet på arbetsplatsen är det till stor del medarbetarnas ansvar att se 
till att detta händer. Enligt Ackerman (2007) har chefen det övergripande ansvaret att allt 
ska fungera på en arbetsplats. Dock är det de anställda som har det individuella ansvaret 
att se till att arbetsplatsen präglas av gemenskap och god arbetsmiljö samt att de är aktiva 
i arbetet med att arbetsplatsen ska fungera och inte präglas av skadliga konflikter. Vidare 
menar Ackerman att de tidigare erfarenheterna som en individ besitter berörs till en viss 
grad genom att de styr handlingar mer än individer anar. På grund av detta är en hög 
självkännedom och ansvar över sitt eget handlande viktigt för medarbetare att kunna 
bemästra då det är viktigt att förstå sin egen del i de situationer medarbetaren kan befinna 
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sig i. Enligt Ackerman är det inte bara viktigt att ta ansvar i situationer medarbetare 
befinner sig i, utan det är även av stor vikt att reda ut känslorna och vad roten till 
konflikten bestod av samt att de andra delaktiga i konflikter gör detsamma. Genom att 
diskutera och reda ut konflikten blir individen medveten om de eventuella problem vilket 
vidare leder till utveckling hos individen och eventuella förbättringar ifall konflikter 
skulle uppstå igen. Granberg (2014) nämner att de erfarenheter individen har och kan 
utöva är utgångspunkten vid lärande på en arbetsplats då det kan utvecklas till nya 
kunskaper hos individen. Genom en ökad självkännedom kan medarbetare själva vara 
medvetna om när de bör agera i en konflikt eller inte.  

Ekeland (2006) anser att varje individ har ett eget ansvar i hur de kommunicerar, det vill 
säga att individen kan hävda och anse att det är individen själv som kommunicerar något 
genom att använda sig av ett jag-språk. Genom att använda sig av ett jag-språk kan 
upplevelser för andra individer minskas till exempel deras självbild, vilket kan leda till 
att andra individer inte känner att de behöver försvara sig i en kommunikation. Individer 
kan känna behov av att försvara sig i en konversation om motparten använder sig av ett 
du-språk. Eftersom motpartens konversation hävdar någonting åt någon annans räkning, 
detta innebär att individens egen tolkning av en annans individs beteende görs i en 
konversation som sedan uttrycker sig i ett du-språk. Genom kommunikationen mellan 
varandra på en arbetsplats så innebär det dels en stor utmaning men det är även ett tillfälle 
för utveckling. Enligt Ekeland så är det i interaktionen som utvecklingen sker. Att tala 
om konflikter och hur dessa ska förebyggas och hanteras på en arbetsplats så skapas en 
tillit och trygga strukturer som medarbetarna aktivt kan arbeta med så de vet hur de ska 
tackla konflikter och ta lärdom av dem (Ekeland, 2006). 

Sammanfattningsvis leder den utvecklande delaktigheten till en mer omfattande 
utvecklingsprocess då medarbetare blir mer aktiva och lär sig av det förebyggande 
konfliktarbetet. Det kan visa sig i att medarbetare ska besitta en hög självkännedom 
genom att förstå vikten av sin egen del i situationer medarbetaren befinner sig i vilket de 
lär sig av. 

Den statiska delaktigheten för medarbetare 

Den statiska delaktigheten tyder på att medarbetarna är passiva i sitt förhållningssätt mot 
förebyggande arbete kring konflikter. Enligt Tufvesson (2017) ligger ansvaret delvis på 
chefen att skapa möjligheter för medarbetarna att bli aktivt delaktiga. Om en medarbetare 
inte känner sig delaktig i strukturer, planer och beslut gällande till exempel konflikter så 
kan känslan av att vara meningsfull försvinna vilket leder till ökad sjukfrånvaro och att 
arbetet förlorar sin mening. Tufvesson menar att effekten av att en medarbetare inte har 
strukturer kring konflikthantering skapar sämre arbetsmiljö och sämre resultat i och med 
att organisationen tappar arbetskraft och arbetsgruppen kan börja få manfall på grund av 
sjukfrånvaro. Genom att de anställda på ett företag handlar passivt och inte arbetar aktivt 
med arbete i konflikter så kan arbetsglädjen försvinna till en viss grad (Velten. et al., 
2017).  

Att medarbetare handlar passivt är något som Ekstam (2000) anser att organisationerna 
bär ansvar för. Organisationer har ansvaret i att skapa en bra arbetsplats för alla 
medarbetare, en arbetsplats som inte är bra kan leda till brist på engagemang och 
vantrivsel. Detta leder till att varje organisation borde sträva efter att göra sina 
medarbetare engagerade då en god arbetsplats leder till bra resultat till företaget och 
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välmående medarbetare. Inom organisationen är det ledaren som bär det tyngsta ansvaret 
enligt Ackerman (2007). Chefen måste stötta och ge feedback till sina anställda. Genom 
feedback medför det en ökad självkännedom hos medarbetarna vilket gör att de blir mer 
toleranta mot andra medarbetares sätt att reagera och därmed även i eventuella konflikter 
(Ackerman, 2007). Det är inte enbart feedback från chefen som är viktigt till anställda 
som handlar passivt. Det är även viktigt att de anställda får utrymmet att interagera med 
varandra för att ha möjligheten att skapa ett lärande på arbetsplatsen. En arbetsplats bör 
ha utrymme för medarbetarna att kunna diskutera problem och fråga om vägledning när 
det krävs. En arbetsplats där detta utrymme inte finns har medarbetarna ingen möjlighet 
att lära sig av varandra och därmed ingen möjlighet att handla aktivt. Det är inte enbart 
viktigt att kunna diskutera och vara öppna mot varandra utan det är även viktigt att detta 
sker inom den slutna arbetsgruppen de anställda tillhör. Inom organisationer finns det 
med störst sannolikhet flera olika arbetsgrupper. Dessa bör kunna samarbeta med 
varandra men det viktigaste är oavsett att kommunikationen fungerar i de små 
arbetsgrupperna för sig enligt Nilsson et al. (2011). Kommunikationen utgörs inte enbart 
av samtal mellan individer. Kommunikationen består dels av samtalet men det utgörs 
även av hur du säger det du tänker samt vad du säger genom ditt kroppsspråk (Tufvesson, 
2017). Inom en organisation bör ledningen se kommunikation och interaktion som ett 
redskap att hantera och förmedla situationer och känslor mellan de anställda (Nilsson, 
Waldemarson 2016). Som anställd eller som chef är det väldigt viktigt att vara en aktiv 
lyssnare och ständigt arbeta med hur man kommunicerar med sina kollegor eller med sina 
chefer. 

Avslutningsvis kan statisk delaktighet sammanfattas som att medarbetarnas 
förhållningssätt är passiva kring konflikter, eftersom det är organisationens ansvar att 
skapa en bra arbetsplats för sina anställda. Medarbetarnas känsla av att känna sig 
meningsfulla i sitt arbete kan försvinna ifall de inte känner sig delaktiga i strukturer och 
planer. Effekten av statisk delaktighet är att det inte leder till kreativitet då det inte känns 
meningsfullt för medarbetarna. Strukturer som är för omedgörliga för medarbetare 
kommer leda till att medarbetare inte kommer känna att deras roller är tillräckligt 
meningsfulla då de inte är så engagerade. Detta i sig kan leda till fler konflikter samt om 
en ny sorts konflikt uppstår som det inte finns en rutin för kommer det bli svårt att 
upptäcka den i tid och veta hur den ska hanteras och förbyggas, detta kan leda till mindre 
effektivitet.  
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Ansvar och delaktighet 
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Figur 1: Modellen visar hypotesen som dragits utifrån teori och variablerna 
 
Hypotesen i arbetet är att utvecklande delaktighet troligen leder till bättre effektivitet att 
förebygga konflikter. Detta då det är mest troligt att en organisation som är i ständig 
utveckling och där medarbetarna aktivt arbetar med förebyggande konflikthantering leder 
till ett lärande hos medarbetarna. Eftersom medarbetarna då får reflektera och utvärdera 
situationer de annars inte hade varit delaktiga i. Därför bör utvecklande delaktighet leda 
till bättre effektivitet i att förebygga konflikter. När det inte finns en utvecklande 
delaktighet utan enbart en statisk delaktighet så finns det enligt hypotesen troligtvis en 
negativ effekt på effektiviteten i det förebyggande arbetet med konflikter. I följande 
studie var det enligt tidsramen inte möjligt att använda lärande som en variabel men 
hypotesen i arbetet är att lärande enbart finns i den utvecklande delaktigheten. Detta då 
medarbetare inte behöver reflektera och utvärdera i den statiska delaktigheten då de 
enbart får rutiner och mallar att följa i händelse av en konflikt. Variabeln effektivitet 
syftar till att undersöka om effektiviteten att förebygga konflikter hos medarbetare 
förändras beroende på hur och på vilket sätt medarbetarna är delaktiga. Efter all 
information som tagits in från tidigare forskning och litteratur samt tidigare uppfattningar 
verkar det som att om medarbetarna besitter en utvecklande delaktighet blir det en positiv 
inverkan på effektiviteten. Men är utvecklande delaktighet hos medarbetarna bättre än att 
medarbetarna besitter en statisk delaktighet eller spelar det ingen roll? 
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Syfte 
Uppsatsens ambition är att belysa området konflikter med avgränsning till det 
förebyggande arbetet innan en konflikt har skett. Syftet är att undersöka hur utvecklande 
delaktighet som en variabel påverkar effektiviteten i det förebyggande arbetat med 
konflikter. Det är vidare även att undersöka variabeln statisk delaktighet och hur den 
påverkar effektiviteten i att förebygga konflikter. 
 

Problemformulering 
Utifrån det valda problemområdet har följande frågeställning formulerats.  
 

• Leder utvecklande delaktighet till högre effektivitet i arbetet med att förebygga 
konflikter än statisk delaktighet? 

• I vilken utsträckning samt på vilket sätt upplever anställda att de är delaktiga i att 
förebygga konflikter på sin arbetsplats?  
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METOD 
Nedan följer en presentation samt en beskrivning av tillvägagångssättet för att komma 
fram till resultatet i detta arbete. I första avsnittet presenteras uppsatsens utgångspunkt 
samt design på undersökningen. Vidare presenteras sökord för att finna relevanta artiklar 
till studien samt urvalet på de respondenter som besvarade enkätundersökningen. Vidare 
presenteras ett stycke med förklaringar till de demografiska variablerna samt de teoretiska 
variablerna. Därefter handlar stycket om tillvägagångssättet på analysen samt de etiska 
överväganden som var viktiga att ta hänsyn till under hela studien. 

Metodologiska utgångspunkter 
För att få bästa möjliga resultat på problemformuleringen ämnar denna studie att använda 
ett kvantitativt förhållningssätt, vilket betyder att för att få fram ett resultat på 
undersökningen behövs flera mätningar göras. Mätningen innebär att data 
operationaliseras numeriskt. Dem numeriska data som samlas in används sedan för att se 
relationen mellan data och teori som används för att utefter det kunna dra slutsatser 
(Bryman, 2011). Hypotesen och de tidigare teoribildningar låg till grund för utformandet 
av enkätfrågorna. Studien använder sig även utav en tvärsnittsdesign som David och 
Sutton (2016) beskriver. I studien används en tvärsnittsdesign som innebär att mer än ett 
fall studeras för att få en variation på studien (Bryman, 2011). Bryman beskriver även att 
vid andra metoder kan datainsamlingen ske under två eller fler tillfällen med veckor eller 
månader isär. I en tvärsnittsinriktad forskning används dock oftast enkäter där 
insamlingen sker vid ett tillfälle. 

Planering och genomförande 
Sökstrategi 
För att komma fram till relevant tidigare forskning användes databasen Google Scholar 
likväl databasen ProQuest.  Då konflikthantering är ett ämne som har forskats om länge 
så var det enbart relevant att ta fram artiklar som ligger i närtiden. Vi begränsade därmed 
sökningen till 2007-nutid. Likaså togs valet att enbart få fram sökresultat med artiklar 
som är Peer Rewied. För att hitta artiklar som är relevanta i ämnet konflikthantering 
valdes följande sökord: conflict, workplace, participation, employed, employees, 
communication, samt teamwork. Sökorden användes i olika kombinationer med varandra 
för att få ett begränsat antal artiklar att studera. 

Urval 
Studiens utgångspunkt gällande urvalet är de anställda och deras syn på hur delaktiga de 
känner sig i det förebyggande arbetet som kan uppstå vid konflikter. Enligt Bryman 
(2011) går det sällan att undersöka en hel population vilket gör att ett urval måste göras 
för att i någon utsträckning kunna generalisera resultatet av studien. Djurfeldt, Larsson 
och Stjärnhagen (2010) beskriver att för att berätta någonting om populationen, det vill 
säga helheten, kommer urvalet användas som ett verktyg. Urvalet i denna studie inriktar 
sig på de anställda inom IT-branschen då det är mest troligt att de anställda inom IT-
branschen har e-poster från företagen vilket ökar anonymiteten. De företag som 
kontaktades är företag från norra, centrala och södra Sverige. Inom dessa regioner valdes 
sex städer slumpmässigt ut vilket gör att det blev totalt 18 städer i hela Sverige. Totalt 
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kontaktades 64 företag slumpmässigt, med andra ord fyra företag i varje stad. Urvalet 
kring städer är avgränsat till medelstora och stora städer då det är störst sannolikhet att 
företagen har fler anställda då. För att kunna välja företag med flest antal anställda 
användes hemsidan Allabolag där en sammanställning presenteras med bland annat 
antalet anställda i alla organisationer. Allabolag är en hemsida där information om alla 
företag i Sverige presenteras och hålls á jour varje dag genom ständiga uppdateringar av 
informationen (Allabolag, 2016). Företagen som valdes ut blev kontaktade genom dels 
mailkontakt men även telefonkontakt i de fall som krävde det. På företagen skickade 
sedan vår kontaktperson ut enkäterna till sina anställda för att öka anonymiteten då vi inte 
fick tillgång till några anställdas mejladresser. Enkäten skickades ut till 64 IT-chefer med 
förhoppning att dessa skulle vidarebefordra enkäten till sina anställda. Detta gav resultatet 
av 72 respondenter i enkätundersökningen. I enkätundersökningen användes det ett 
sannolikhetsurval. Detta innebär att urvalet är baserat på en slumpmässig grund där 
forskaren rent generellt kan anta att undersökningen har fått med en representativ del av 
populationen i det slumpmässiga urvalet. Genom att göra en slumpmässig undersökning 
kan vi som forskare rent generellt anta att det är större sannolikhet att vi får ett 
representativt urval av populationen än om vi hade valt exakt vilka respondenter vi skulle 
ha (Bryman, 2011). 

Instrument 
Som tidigare nämnt användes en kvantitativ metod för att få fram studiens resultat, detta 
genom en enkätundersökning. Anledningen till att det blev en enkät som 
undersökningsinstrument är för att det var ett lämpligt instrument för denna 
undersökning. Detta då undersökningen syftar till att se i vilken utsträckning 
delaktigheten spelar roll vilken hade varit svårt att ta reda på genom till exempel 
intervjuer. Genom enkätstudien når studien ut till fler respondenter vilket ger fler 
möjligheter svar på problemformuleringen med hur medarbetare upplever förebyggande 
konflikthantering. Samt för att enkätundersökningar är mycket billigare och snabbare att 
administrera och analysera än om det genomförs flertalet intervjuer (Bryman, 2011). För 
att genomföra en enkätstudie på ett smidigt sätt är en bra metod att använda sig utav 
online-enkäter. Anledningen till att online-enkäter är smidigare är för att det finns större 
möjlighet att enkäten kan nå ut till fler respondenter som är utspridda över en större 
geografisk yta på en mycket kortare tid som inte är extremt tidskrävande eller kostsamt. 
Enkäten skickades ut via e-post med en mycket kort presentation som inledning där en 
beskrivning av enkäten ingick och en presentation och enkätens anonymitet och 
användning av det insamlade materialet. Då enkäten genomfördes online utfördes först 
en pilotstudie med fem respondenter innan den riktiga undersökningen skickades ut. 
Pilotstudien användes i syfte för att testa enkätens utformning och säkerställa att inga 
frågor var otydliga eller lätta att missförstå. Eftersom vi som forskare inte hade möjlighet 
att vara med när respondenterna svarade på enkäten var det av största vikt att testa enkäten 
innan den skickades ut (Bryman, 2011).  
 
I denna studie används följande variabler: utvecklande delaktighet, statisk delaktighet 
samt effektivitet. På grund av den korta tidsram som fanns i denna studie kunde en 
longitudinell studie inte genomföras och därmed kunde variabeln lärande inte inkluderas 
i detta arbete. För att få fram dessa variabler har vi enligt David och Sutton (2016) 
operationaliserat begreppen, vilket innebär att ta fram mätbara enheter som går att 
observera utifrån våra teoretiska begrepp. Utvecklande delaktighet innebär som tidigare 
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presenterat att medarbetarna tar eget ansvar och är aktivt delaktiga i arbetet med 
förebyggande konflikter. I variabeln utvecklande delaktighet finns det sju indikatorer, 
dessa är enkätfrågorna 4–10. En indikator i denna variabel var: ”Jag känner att jag som 
medarbetare kan diskutera och reda ut eventuella konflikter som berör mig”. För att räkna 
ut resultatet på variabeln samlas alla respondenternas svar på frågorna samman och 
divideras sedan med antalet frågor. Detta ger resultatet på hur högt värderad variabeln är. 
Den andra variabeln som undersöks är statisk delaktighet. Den statiska delaktigheten 
innebär vad organisationen bidrar med i form av strukturer och rutiner för förebyggande 
konflikthantering. I denna variabel finns det fyra indikatorer mellan frågorna 11–14. En 
indikator på denna variabel var: ”Jag känner att det finns tydliga riktlinjer för vad jag 
kan göra för att minska konflikter i min arbetsgrupp”. Dessa räknas ut på samma sätt som 
ovan genom en sammanställning av respondenternas svar delat på de fyra frågorna. Den 
tredje variabeln som undersöks är effektivitet. Effektiviteten innebär hur bra man är på 
att förebygga konflikter. Denna variabel operationaliseras något annorlunda gentemot 
övriga variabler. I denna variabel är det frågorna 15–17 som räknas ihop, ett exempel på 
en indikator i denna variabel är ”Konflikter är ofta förekommande i min arbetsgrupp”. 
Både frågorna 16 och 17 är liknande, men fråga 15 kräver en omvandling av 
svarsalternativen. Detta på grund av att om respondenterna svarade en etta så tolkas detta 
som ett lågt resultat av SPSS när det egentligen tolkas som ett högt värde. Därav krävdes 
en omtolkning av resultatet på den indikator där respondenternas 1: a blir tolkad som en 
7: a och vice versa av systemet. Vid utformandet av enkätfrågorna delades dessa in och 
utformades utefter variablerna. När variabler är svåra att ta fram information kring eller 
är svåra att mäta så används indikatorer vilket gjorts i denna studie (Bryman 2011). 
Utifrån variablerna togs frågor ut som ses som indikatorer för att kunna mäta variablerna. 
Den skalnivå som utgicks ifrån är kvot-/intervallvariabler vilket betyder enligt Bryman 
att svarsalternativen i enkäten har samma avstånd och i vårt fall är det ett avstånd från ett 
till sju. För att få fram variabeln på ett begrepp behövs alla frågor från det blocket som 
rör till exempel utvecklande delaktighet och tar de frågorna och sedan delar på sju. Detta 
gjordes utifrån de tre begreppen för att få fram en variabel på vardera. David och Sutton 
(2016) nämner insamling av bakgrundsinformation och demografiska data kommer att 
bestå av ålder, kön och arbetslivserfarenhet. I frågan angående kön har vi fyra 
svarsalternativ: kvinna, man, annat och vill ej svara. I enkäten som skickades ut var det 
fem ålderskategorier och sju kategorier för arbetslivserfarenhet. Detta för att få en bild av 
informanterna.  

Analys 
Hypotesen i arbetet är att de medarbetare som har en utvecklande delaktighet upplever 
mer effektivitet att förebygga konflikter jämfört med de som enbart har en statisk 
delaktighet. För att ta reda på om denna hypotes stämmer användes en bivariat analys. En 
bivariat analys innebär att studera samvariationen och korrelationer mellan två olika 
variabler. Bryman (2011) betonar vikten av att det är sambandet som undersöks i 
variabelns relationer med varandra och inte en verkan eller en orsak. Eftersom forskare 
kan göra antaganden och slutsatser till att det är ett visst orsaksförhållande mellan två 
variabler från sambandet av data som samlats in från variablerna. De slutsatser till 
orsaksförhållandet kan bygga på hållbara resonemang men det är ändå viktigt att betona 
att det bara är hypoteser och slutsatser, då orsaksförhållandet kan vara det motsatta. Det 
som vi vill undersöka är om förebyggandet av konflikter blir bättre om medarbetarna är 
aktivt delaktiga än passivt delaktiga. Därför kommer aktiva medarbetare och passiva 
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medarbetare jämföras med effektivitet och utifrån det se om det finns någon skillnad. I 
denna studie används ett sambandsmått av Pearson r. Pearson r är en koefficient som går 
mellan -1 och 1. Vidare menar Djurfeldt för att få en perfekt korrelation mellan 
variablerna kommer Pearson r ligga på 1 och om det ligger på 0 saknas ett samband. 
Bryman argumenterar att för att kunna använda sig av Pearsons r behövs ett 
spridningsdiagram införas innan användningen Pearsons r sambandsmått. Detta för att 
kunna vara säker på att sambandet mellan de variabler som undersöks inte går emot 
Pearsons r antaganden i metoden. Om spridningsdiagram visar till exempel en tydlig icke-
linjär relation mellan variablerna då kan man ifrågasätta att Pearson r är ett lämpligt 
analysverktyg vilket det är i vårt fall. Tillvägagångssättet för att analysera 
enkätundersökningen genomfördes genom statistikprogrammet SPSS. I SPSS 
sammanställdes enkätsvaren för att få respondenternas svar så överskådligt och lätt att 
analysera som möjligt och tabellerna anger Pearsons r (Bryman, 2011). 

Etiska överväganden 
Det finns riktlinjer för forskare som vägleder dem i deras arbete. Riktlinjerna ska följas 
under planeringen av studien samt genomgående under hela studien för att ge forskaren 
en kännedom och förståelse kring sitt ansvarstagande i undersökningen (Vetenskapsrådet 
2002). Det finns forskningsetiska principer i humanistiskt-samhällsvetenskaplig 
forskning i Vetenskapsrådet där individskyddskravets fyra huvudkrav beskrivs. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan 
kommer de fyra huvudkraven beskrivas kort samt hur vi gick tillväga för att uppfylla dem. 
 
Vetenskapsrådet nämner det första huvudkravet, informationskravet som innebär att 
forskaren ska ge information om forskningens syfte till de medverkande. Informationen 
är bland annat att deras personliga uppgifter inte kommer användas i något annat syfte än 
forskningsunderlaget samt studiens resultat finns till deras förfogande då det ämnas att 
offentliggöras efter forskningen är genomförd. Detta har vi utgått ifrån i denna studie 
genom att information om studien har getts till de respondenter som har blivit kontaktade. 
Med det menas att respondenten som sitter i en bestämmande position på respektive 
företag har fått information om studien så att den personen sedan kan bestämma om det 
företaget som respondenten representerar vill vara med i studien. Om företagen är med i 
undersökningen skickar respondenten ut enkätundersökningen till medarbetarna i 
företaget. I enkäten står även en kort beskrivning om vad studien innebär samt att deras 
uppgifter enbart kommer användas i syfte av denna studie. Vetenskapsrådets andra 
huvudkrav är samtyckeskravet som innebär att de medverkande i studien själva har rätt 
att bestämma över sitt deltagande genom att de har rätt att lämna när som helst under 
processen. De har därmed rätt att avbryta sitt deltagande i studien, dock är det viktigt att 
påpeka att all inhämtad information innan de avbryter medverkandet tillhör forskaren och 
att forskaren har rätt att använda det i studien. I den genomförda studien har 
respondenterna blivit informerade om att deltagandet är frivilligt.  Tredje huvudkravet 
från Vetenskapsrådet är konfidentialitetskravet och det innebär att de medverkande 
personuppgifter som samlas in ska förvaras så obehöriga inte kan komma åt dem. I 
studien presenterades det i inledningen av enkäten att deras namn och dylikt skulle förbli 
anonymt. Med tanke på att denna studie handlar om konflikter kan det vara extra känsligt 
för de respondenterna att prata om det och på så sätt kan en online-enkät hjälpa dem att 
känna sig anonyma. Vetenskapsrådets sista huvudkrav är nyttjandekravet, vilket innebär 
att det är viktigt att den insamlade informationen inte får användas så att det direkt 
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påverkar den medverkande. Den genomförda studien har utgått från detta genom att det 
inte går att undersöka vilka företag och organisationer har deltagit. Detta med tanke på 
att den enda informationen om respondenterna är att de kommer från norra, centrala och 
södra Sverige. Att de är stora och medelstora företag som har kontaktats, samt att det är 
totalt 64 företag som kontaktats. Dessa etiska rättigheter har alla anpassats till 
enkätundersökningen och hanteringen av den information som har samlats in. I enkäten 
finns det svarsalternativ mellan 1–7 samt valet att inte svara på frågan alls. Valet att inte 
ha alla frågor obligatoriska gjordes i enlighet med de etiska rättigheterna respondenterna 
har. Då konflikter kan anses ha en negativ betoning och vara ett känsligt ämne att svara 
på så togs valet att inte ha obligatoriska frågor. Det ökade dock risken för bortfall i studien 
men valet togs att det var viktigare att följa de etiska rättigheterna respondenterna har. 
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RESULTAT 
I detta kapitel redovisas enkätundersökningens resultat. Först presenteras de 
demografiska variablerna som är kön, ålder samt arbetslivserfarenhet. De tre 
demografiska variablerna var obligatoriska att fylla i för att få viss information om 
respondenterna. Anledningen till att de behövde vara obligatoriska var för att läsaren och 
vi som forskare behöver få en bild av urvalet ifall någon av grupperna skulle varit 
överrepresenterade. Vidare presenteras stycken med stapeldiagram för den statiska 
delaktigheten, utvecklande delaktighet samt effektivitet. Därefter visas och diskuteras 
även koefficienter för statisk delaktighet - effektivitet samt utvecklande delaktighet - 
effektivitet. 

Demografiska variabler 
 

 
Figur 2: Stapeldiagram för variabeln kön 
 
Det fanns fyra svarsalternativ i frågan om respondentens kön i enkätundersökningen 
varav enbart två fylldes i av respondenterna. 43,1% av respondenterna är män vilket ger 
31 stycken i antal. 56,9% av respondenterna som besvarade enkäten är kvinnor, vilket 
innebär 41 stycken kvinnor (se figur 2). Därav är majoriteten av respondenterna kvinnor 
samt att studien omfattar total 72 respondenter. 
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Figur 3: Diagram över variabeln ålder 
 
Svarsalternativen till frågan kring ålder i enkätundersökningen användes svarsalternativ 
i form av intervall med fem alternativ att välja mellan. Åldrarna att välja mellan var 18–
60 år eller över. Avgränsningen med respondenter över 18 år valdes på grund av enkäten 
inriktar sig på IT-branschen där det mest troligt bara är anställda över 18 år samt att 
undersökningen kräver respondenter med en viss arbetslivserfarenhet för att vara 
relevant. Stapeldiagrammet visar (se figur 3) att de flesta respondenter var inom kategorin 
40–49 år gamla. I kategorin 40–49 år var det 22 stycken respondenter. Övriga 
respondenter var främst yngre än medelkategorin då 31 respondenter valde någon av de 
två kategorierna 18–29 år eller 30–39 år. Enbart 19 stycken av respondenterna var i åldern 
50–59 år eller 60 år eller över. 

 
Figur 4: Diagram över variabeln arbetslivserfarenhet 
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Det fanns sju svarsalternativ för respondenternas arbetslivserfarenhet i form av intervaller 
där det minsta alternativet var mindre än ett år respektive det högsta alternativet som var 
40 år eller över. Diagrammet (se figur 4) visar på en stor spridning av 
arbetslivserfarenheter bland de 72 respondenterna. Där det visar att det är en som har varit 
verksam i mindre än ett år och att det är sju stycken som har fyllt i 40 år eller över. Den 
största gruppen av respondenterna på 20 personer besitter 20–29 års 
arbetslivserfarenhet.     
 
Sammanfattningsvis om de demografiska variablerna så finns det ingen grupp som är 
överrepresenterad. Trots att det är något fler kvinnor än män och att det var få 
respondenter som var 60 år eller över så var det ingen drastisk skillnad vilket gör att det 
inte påverkar resultatet avsevärt. 

Univariat analys 

  
Figur 5: Diagram över variabeln utvecklande delaktighet 
 
Utifrån figur 5 kan vi se fördelningen av respondenternas sammanlagda svar på variabeln 
utvecklande delaktighet är något mer vinklad mot de högre svarsalternativen, vissa är mer 
vanligt förekommande än andra. Följande mått och värden som tagit ut är beräknande via 
statistikprogrammet SPSS. Medelvärdet i variabeln är 5,8327 (se tabell 1). Detta mått 
tyder att på att de flesta respondenter har svarat ungefär 6. Värdena tyder på att 
respondenterna har en hög inställning till frågor gällande variabeln utvecklande 
delaktighet. Det innebär att de för det mesta håller med om de påståenden vi ställt. Ett 
mått som även är mycket viktigt att mäta i studier som dessa, är olika spridningsmått som 
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är viktiga för den statistiska analysen för att se spridningen på svaren. Utifrån figur 5 har 
standardavvikelsen räknats ut via SPSS. Det vi kan utläsa från studiens tabell är att 
standardavvikelsen i variabeln utvecklande delaktighet är 0,73810, detta betyder att de 
flesta respondenter har svarat mellan 5,1 och 6,56 genom medelvärdet och 
standardavvikelsen (se tabell 1). 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1: Tabell över central- och spridningsmått över variablerna  

 
Figur 7: Stapeldiagram över variabeln statisk delaktighet 
 
Variabeln statisk delaktighet undersöktes genom fyra frågor i enkätundersökningen, fråga 
11-fråga 14. Som staplarna visar (figur 7) är resultatet något centrerat i mitten. Genom 
ren avläsning av staplarna verkar det inte vara många respondenter som har svarat ettor 

 Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Utvecklande 
delaktighet 

3,86 7,00 5,8327 0,73810 

Statisk 
delaktighet 

1,00 7,00 4,2935 1,36861 

Effektivitet 1,67 7,00 4,7488 1,43304 
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eller sjuor utan respondenterna har sammantaget svarat kring tre-fem. I detta block av 
frågor är det enbart 69 respondenter då det dessvärre finns tre bortfall. 
 
Tabell 1 visar att medelvärdet i variabeln statisk delaktighet är 4,2935 vilket är något 
riktad mot de högre skalorna men ändå något i mitten av svarsalternativen. Denna 
variabel, statiska delaktigheten, är något mindre gällande värdena än variabeln 
utvecklande delaktigheten. Detta kan bero på flera faktorer som vi kommer presentera i 
kapitlet resultatdiskussion. Ett annat mått som vi kan mäta av i tabellen är 
standardavvikelsen. Standardavvikelsen i denna variabel är 1,36861 vilket är något högre 
än föregående variabel. Att standardavvikelsen är något högre betyder att svaren skiljer 
sig åt till en högre grad inom statisk delaktighet än inom variabeln utvecklande 
delaktighet. Svaren är mer utspridda inom statisk delaktighet då respondenterna svarade 
mellan 2,93 och 5,65. Detta kan bero på flera faktorer varav ett möjligt exempel kan vara 
att olika företag är mer eller mindre tydliga med sina strukturer och rutiner vid en konflikt. 
Då variabeln undersöker hur respondenterna ställer sig till om de har en kontaktperson 
eller om de får kompetensutveckling inom konflikthantering så kan vi utifrån 
standardavvikelsen se att respondenterna har någon form av rutin på respektive företag. 
Alla har någon form av rutin eller struktur då de flesta respondenter svar kan tolkas som 
positiva. 

 
Figur 8: Diagrammet visar variabeln effektivitet 
 
Sista variabeln i detta avsnitt är effektivitet, det vill säga den upplevda effektiviteten i att 
förebygga konflikter. Som vi kan utläsa från figur 8 ter sig även denna variabel något mot 
de högre värdena men är starkt koncentrerad kring fyra och fem. Även detta betyder att 
respondenterna till viss grad har liknande upplevelser kring effektivitet om konflikter. I 
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denna variabel är det 69 respondenter då det är tre bortfall. Denna variabel består utav tre 
frågor, fråga 15-fråga 17. Som tabell 1 visas även variabeln effektivitets medelvärde som 
är 4,00. Detta kunde även tydas från figur 8 då de flesta svaren är centrerade kring fyra 
och fem. 
 
Enligt tabell 1 är spridningsmåtten för variabeln effektivitet uträknad via SPSS. 
Standardavvikelsen har ett värde av 1,43304 vilket betyder att de flesta har svarat mellan 
2,6 och 5,4 vilket tyder på en stor spridning.  Det innebär alltså att respondenterna inte är 
koncentrerade kring medelvärdet utan att olika företag lyckas mer eller mindre bra på 
olika sätt att förebygga konflikter. 

Korrelationsanalys 
Nedan presenteras relationen mellan variablerna som har undersökts i studien. Dessa 
presenteras genom spridningsdiagram för att se variabeln utvecklande delaktighet mot 
effektiviteten samt statisk delaktighet mot effektiviteten. Sedan jämförs även utvecklande 
delaktighet gentemot statisk delaktighet för att se om de har något samband med varandra.   
 

  
Figur 9: Spridningsdiagram för EFF-UD 
 
Enligt figur 9 syns variablerna effektivitet och utvecklande delaktighet. Dessa visar ett 
linjärt slag från nedersta hörnet till vänster upp mot det högra övre hörnet och Pearson r 
sambandsmått visar 0,674 (se tabell 2). Det visar enligt Bryman (2011) ett ganska starkt 
positivt samband i variationen mellan variablerna. Det finns ett starkt samband mellan 
effektivitet och utvecklande delaktighet vilket kan tolkas som ju mer delaktiga 
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medarbetarna desto större effektivitet. Korrelationen är statistik signifikant (p=000), 
signifikanstest måste tolkas med försiktighet med tanke på det låga antal svar. 

 

 
Figur 10: Spridningsdiagram över EFF-SD 
 
Vidare tittar vi på korrelationen mellan effektivitet och statisk delaktighet utifrån figur 
10. Pearsons r sambandsmått visar 0,711 (se tabell 2), vilket innebär att det är ett positivt 
samband mellan variablerna effektivitet och statisk delaktig vilket innebär att 
korrelationen är statistisk signifikant. Precis som i spridningsdiagrammet över effektivitet 
och utvecklande delaktighet går det även här tyda en synlig linjär korrelation. David och 
Sutton (2016) förklarar variablernas samband genom att ställa frågan, hur mycket står en 
variabels värde i samband med en annan variabels värde? I denna studie verkar det som 
att medarbetare som är mer statiskt delaktiga är mer effektiva i att förebygga konflikter. 
Medarbetarna upplever i ganska stor utsträckning att deras organisationer är effektiva i 
att förebygga konflikter då korrelation är hög med ett värde på 0,711. Som vi kan läsa i 
tabell 2 är korrelationen statistisk signifikant. På samma sätt som i fallet med första 
korrelationen bör man betrakta denna signifikanstest med stor försiktighet, i och med att 
den är baserad på endast 73 svar. Koefficienten som beskriver statisk delaktighet och 
effektivitet är något högre (0,037) än korrelationen mellan utvecklande delaktighet och 
effektivitet, vilket går emot vår hypotes. Alltså verkar resultatet från enkäten motsäga den 
teoretiska hypotes som vi formulerade, utvecklande delaktighet är inte starkare korrelerat 
till effektivitet än den statiska delaktigheten. 
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Figur 11: Spridningsdiagram över UD-SD 
 
Sist ska vi titta på korrelationen mellan de två variablerna delaktighet. Vi vill på detta sätt 
titta på i vilken utsträckning de olika variablerna med delaktighet skiljer sig från varandra. 
Detta är ett sätt att beskriva hur vanligt det är att informanterna upplever båda typer av 
delaktighet eller bara en typ. En stark negativ korrelation skulle tyda på att de flesta 
upplever antingen eller. En stark korrelation skulle tyda på att de flesta upplever båda 
typer av delaktighet. I vårt fall är korrelationskoefficienten lika med 0,513 (se tabell 2), 
vilket tyder på att de flesta medarbetare känner den statiska och utvecklande delaktighet 
i samma utsträckning. Även i detta fall är korrelationen signifikant, och som i de övriga 
fallen måste man tolka denna signifikanstest med försiktighet. 
 
 
 Pearson Sig. 
Utvecklande delaktighet – 
Effektivitet 

0,674 0,000 

Statisk delaktighet – 
Effektivitet 

0,711 0,000 

Utvecklande delaktighet - 
Statisk delaktighet 

0,531 0,000 

Tabell 2: Tabell över korrelationsanalysen 
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DISKUSSION 
Följande kapitel inleds med att belysa studiens styrkor och begränsningar i dess metod. 
Sedan presenteras studiens hypotes som mynnar ut i ett besvarande av forskningsfrågorna 
samt hur de kopplas med varandra. Vidare presenteras slutsatsen i studien som avslutas 
med en kortare sammanfattning av studien. 

Metoddiskussion 
Vikten av pilotstudien för reliabiliteten och validiteten i studien 
Metoden med en enkätundersökning nådde de förväntningar vi hade tänkt. Innan enkäten 
skickades ut användes en pilotstudie som tidigare är nämnt. Detta för att vara säker på 
enkätens kvalitet innan den skickades ut. Pilotstudien gick ut till sex respondenter som 
meddelade oss vilka brister eller tvetydigheter det fanns i pilotstudien. Utefter 
pilotstudien ändrades respondenternas synpunkter vilket gjorde att vi skickade ut enkäten 
och fick tillbaka det önskade resultatet vi eftersträvade. Pilotstudien var viktig i avseendet 
med validitet och reliabilitet. Reliabiliteten avser studiens enkätfrågor, om de är 
tillförlitliga eller ej. Om en studie är tillförlitlig innebär det att om samma studie 
genomförs två gånger så kommer resultatet att bli detsamma. Därav är det viktigt att 
genomföra en pilotstudie för att se så frågorna inte är tvetydiga eller otydligt formulerade. 
Reliabiliteten har räknats ut via statistikprogrammet SPSS. 0,700 är den vanliga 
tumregeln för indexet för att reliabiliteten ska anses vara tillräckligt bra (Djurfeldt, et al., 
2010). I vårt fall har studien en hög reliabilitet då samtliga 14 enkätfrågor har en 
reliabilitet över 0,700 samt hela studien som har en reliabilitet på 0,784. Det innebär att 
de flesta respondenter verkar ha förstått enkätfrågorna på samma sätt. Lägg märke till att 
detta inte innebär att någon av våra frågor anses vara otydliga för respondenten då 
reliabiliteten ligger över genomsnittet.  

Begränsningar utifrån de demografiska variablerna och ämnet 
I enkätstudien var det tre inledande demografiska frågor som var obligatoriska för 
respondenterna att fylla i. Utifrån de frågorna märkte vi att respondenterna till en 
majoritet var kvinnor vilket kan bero på flera faktorer. Det kan bland annat vara så att 
enkäten har nåtts av fler kvinnor än män vilket genererar till det höga antalet kvinnliga 
respondenter, detta tror inte vi har påverkat resultatet i studien då det enbart är 10 kvinnor 
mer än män. Vi har ingen anledning att tro att det är olika för kvinnor och män gällande 
ämnet som undersökts då vi inte har en teori eller forskning kring det men vi kan inte 
heller uttrycka oss om att det inte gör någon skillnad. En svaghet vi kan finna i studien 
var att de var ett ytterst litet bortfall på två-tre personer i respektive variabler. Då frågor 
kring konflikthantering kan upplevas som ett känsligt ämne för individer var vi tvungna 
att ha öppna frågor så respondenten själv skulle få välja om hen ville besvara frågan eller 
hoppas över den. Detta är därmed en begränsning i och med att det genererade i ett ytterst 
litet bortfall. Svarsfrekvensen var även det en svaghet i studien. Utav de 64 IT-cheferna 
vi skickade studien till var det få av dessa som valde att skicka studien till sina 
medarbetare. Vår svarsfrekvens var ungefär 3 % i studien. Anledningen till att 
svarsfrekvensen var så låg kan bero på flera faktorer varav en av dessa kan vara för att 
konflikter är ett mycket känsligt ämne att forska kring. Konflikter kan anses som negativt 
betingat då de flesta anser att konflikter inte kan leda till ett positivt utfall, detta gör att 
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det är ett känsligt och något svårt ämne att forska kring. Svarsfrekvensen kan tyda på att 
cheferna vi skickade enkätundersökningen till kan anse att det är ett för känsligt ämne att 
beröra vilket gör att de hellre ville avstå att medverka i studien. En anledning till att 
cheferna inte valde till att skicka ut vår enkät kan bero på att de inte har någon utarbetad 
plan kring konflikthantering eller liknande vilket kan göra det extra känsligt att skicka ut 
en enkät som berör konflikter. En annan faktor till att cheferna valde att inte skicka ut 
enkäten kan bero på att de är medvetna om att det ligger en latent eller närvarande konflikt 
som medarbetarna handskas med. Detta kan göra ämnet ännu mer känsligt att besvara. 

Studiens begränsning kring urvalet 
Det största hindret i studien var dock urvalet. Först var urvalet 32 företag inom IT från 
18 städer som skulle besvara enkätundersökningen. Mycket tid gick åt på att dels hitta 
IT-företag att kontakta i norra, centrala och södra Sverige men även att kontakta dem. Vi 
avvaktade sedan en vecka med att få svar på enkäten och när vi märkte efter en vecka att 
vi hade fått ytterst få svar kontaktade vi företagen via telefon för att påminna dem och 
fråga om de möjligtvis kunde vara med i enkätundersökningen. Begränsningen här var 
att flera av företagen vi fick kontakt med genomförde egna medarbetarundersökningar 
och därav ville inte cheferna belasta sina medarbetare ytterligare med utomstående 
enkäter. Vissa företag återkom även med svaret att de inte fick skicka ut okända länkar 
även om de inte misstrodde våra intentioner så kunde det finnas virus i länkarna vilket 
deras företag satte stopp för. Då vi inte fick tillräckligt många respondenter kontaktade vi 
ytterligare 32 IT-företag genom mail och telefonsamtal vilket ledde till att totalt 64 IT-
företag kontaktades. 

Resultatdiskussion 
Utifrån studiens frågeställningar utformades enkätundersökningen, i följande stycken 
presenteras vad vi har kommit fram till i fråga om problemformuleringarna med hjälp av 
enkätundersökningen. Hypotesen i arbetet är att utvecklande delaktighet troligen leder till 
bättre effektivitet att förebygga konflikter. Detta då är mest troligt att en organisation som 
är i ständig utveckling och där medarbetarna aktivt arbetar med förebyggande 
konflikthantering leder till ett lärande hos medarbetarna. Eftersom medarbetarna då får 
reflektera och utvärdera situationer de annars inte hade varit delaktiga i. Därför bör 
utvecklande delaktighet leda till bättre effektivitet i att förebygga konflikter. När det inte 
finns en utvecklande delaktighet utan enbart en statisk delaktighet så finns det enligt 
hypotesen troligtvis en negativ effekt på effektiviteten i det förebyggande arbetet med 
konflikter. 

Statisk delaktighet har en stor betydelse för konflikthantering 
Utifrån studien så kan vi se att resultatet av enkäten till viss del går emot den ställda 
hypotesen men att medarbetare trots allt känner stor delaktighet. Vi kan se relationen 
mellan effektiviteten på de båda variablerna att medarbetare känner sig delaktiga men att 
den statiska delaktigheten har lite mer positivt inflytande på medarbetarna. Detta kan bero 
på urvalet i studien då det enbart är inriktat på IT-sektorn. Inom IT-sektorn är 
arbetsuppgifterna mer administrativt utformade och oftast mer individuellt upplagda. 
Detta tror vi kan spela roll för resultatet då medarbetare som arbetar med administrativa 
arbetsuppgifter fungerar bättre med struktur och rutin då det inte har lika mycket mänsklig 
kontakt som andra yrken oftast har. Ju större mänsklig kontakt arbetsgrupper måste ha i 
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det dagliga arbetet tror vi att den utvecklande delaktigheten är viktigare. Statisk 
delaktighet berör som tidigare presenterat de rutiner som finns att följa när en konflikt 
eventuellt uppstår. Som Tufvesson (2017) presenterar så kan brist på strukturer kring 
konflikter skapa en sämre arbetsmiljö och göra att medarbetare kan börja känna att arbetet 
tappar meningsfullhet. Som resultatet i studien visar så har rutiner och strukturer en stor 
vikt hos medarbetarna. Detta tror vi kan bero på att respondenterna känner en trygghet av 
att omges av strukturer och att deras organisationer ger dem en möjlighet att vara 
delaktiga i skapandet av planer. Resultatet visar en korrelation mellan statisk delaktighet 
och utvecklande delaktighet på 0,513 vilket betyder att medarbetarna känner de båda 
variablerna i samma utsträckning. Respondenternas organisationer tror vi därför ger 
respondenterna möjlighet att diskutera och reflektera över eventuella problem som har 
uppstått vilket gör att de känner att både utvecklade delaktighet och statisk delaktighet 
visar på höga värden.  

Utvecklande delaktighet har en betydelse för medarbetare 
Som resultatet visar så har den utvecklande delaktigheten dock en betydelse för 
medarbetarna likaså. Enligt studiens resultat har den utvecklande delaktigheten ett stort 
värde hos medarbetarna på en nivå av 0,674 men som resultatet presenterar så väger den 
statiska delaktigheten tyngre genom ett värde av 0,711. Det är en marginell skillnad 
mellan de båda variablerna vilket gör att utvecklande delaktighet har betydelse oavsett. 
Genom korrelationskoefficienten mellan utvecklande delaktighet och statisk delaktighet 
har vi anledning att tro att de medarbetare som får stöd inom statisk delaktighet även 
kommer känna utvecklande delaktighet. Detta skiljer sig därmed något från det teoretiska 
perspektivet och den tidigare forskning som är presenterad. Detta bland annat då Velten 
et al,. (2017) argumenterar att ett företag som enbart handlar passivt genom statisk 
delaktighet oftast leder till att arbetsglädjen försvinner hos medarbetarna vilket ger en 
negativ utkomst för företaget. Ekstam (2000) presenterar även teorier kring medarbetare 
som handlar passivt. Bland annat att en god arbetsplats och organisation bör arbeta för att 
göra medarbetare engagerade då det leder till en välmående organisation, detta anser 
Ekstam att det inte kan uppnås genom enbart statisk delaktighet. Dock ansåg Ruškus och 
Kiaunytė (2012) för att en organisation ska fungera väl så kräver det att organisationen 
besitter en stödjande funktion, detta kan till exempel vara i form av strukturer och rutiner 
som kan generera till statisk delaktighet. Genom studien finns det som sagt anledning att 
tro att presenterat material inte överensstämmer. Detta då respondenterna i studien visar 
en koppling mellan statisk delaktighet och utvecklande delaktighet vilket skiljer sig från 
tidigare forskning.  

Trygghet i rutiner vilket leder till delaktighet 
Utifrån studiens första frågeställning såg vi i enkätundersökningen att de flesta 
respondenter svarade relativt likvärt vilket gjorde att resultatet blev jämnt. Några 
respondenter svarade givetvis annorlunda vilket tyder på att respondenterna hade olika 
föreställningar och erfarenheter av konflikthantering. Det kan bero på spridningen av 
ålder och arbetslivserfarenhet som presenterades i de demografiska variablerna. Det är av 
stor vikt för studien att veta vilka respondenter som besvarade studien i och med 
resultatets spridning. Utvecklande delaktighet leder enligt resultatet inte till högre 
effektivitet i arbetet med förebyggande konflikter. Statisk delaktighet visar en marginell 
ökning av värden vilket innebär att respondenterna värderar detta högre. Utifrån 
hypotesen antog vi att utvecklande delaktighet mest troligt leder till ett lärande för 
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medarbetarna då de får reflektera och utvärdera över de eventuella konflikter som uppstår. 
Detta kan vi inte säga med säkerhet utifrån studiens resultat att det är sant men vi har 
anledning att tro då korrelationen mellan statiska delaktighet och utvecklande delaktighet 
är jämnvärdig så bör medarbetarna ta lärdom av konflikter. Statisk delaktighet leder till 
högre effektivitet, men vi tror att medarbetarna känner en trygghet genom rutiner och 
strukturer vilket gör att de även känner utvecklande delaktighet lika mycket. 
Medarbetarna kan utifrån tryggheten i strukturerna känna sig mer delaktiga och vågar ta 
mer ansvar i olika konfliktsituationer och i planeringen av konflikthantering. På grund av 
detta tror vi att medarbetarna kan ta lärdom av arbetet med det förebyggande arbetet med 
konflikter då de tar ansvar i konflikter som uppstår och samlar på sig erfarenheter som de 
sedan kan reflektera över. 

Problematiken med social önskvärdhet och konflikt begreppet 
Utifrån den andra frågeställningen kan vi tyda genom undersökningen kring variabeln 
utvecklande delaktighet, att de medarbetare som var delaktiga i studien ser sig själva som 
aktivt deltagande i att förebygga konflikter på sin arbetsplats. Det är ett intressant resultat 
som tyder på att tendensen i urvalet är att medarbetare känner sig involverade och aktiva 
i arbete med att förebygga konflikter. Det kan dock finnas begränsningar kring detta då 
medarbetare inte vill ställa sig i dåliga dager. Trots att enkäten är anonym finns det oftast 
en önskan om att framställa sig själv på ett gott sätt vilket gör att när en person besvarar 
en personlig fråga kan individen svara enligt den sociala önskvärdheten vilket kan 
missvisa vårt resultat. Respondenterna kan ha velat svara på ett positivt sätt gällande 
delaktigheten då de kan vilja framställa sig själva som delaktiga i organisationen. Det vi 
dock såg på resultatet var skillnaden på medelvärdet. I den utvecklande delaktigheten 
ligger medelvärdet på 5,8 och i den statiska delaktigheten så var medelvärdet 4,3 (se figur 
4). Detta kan betyda att medarbetarna själva anser att de är delaktiga i det förebyggande 
arbetet med konflikter jämfört med den statiska delaktigheten där organisationen är den 
ansvariga i att förebygga konflikter. Respondenterna kan vilja framstå som positiva och 
delaktiga själva men har inget problem med att sätta organisationen som ansvarig för 
problem vilket kan vara anledningen till det något sämre medelvärdet i den variabeln. 
Den andra variabeln som mättes var effektivitet i arbetet med förebyggande konflikter. 
Det är en svår variabel att mäta då den ser att mäta den riktiga effektiviteten hos 
medarbetarna. Det går inte att mäta den exakt riktiga effektiviteten hos medarbetare 
genom en enkätundersökning vilket gör att våra indikatorer på variabeln effektivitet 
istället mätte upplevelser hos medarbetarna. Likaså går det inte att mäta lärandet hos 
medarbetare genom en enkätundersökning vilket gör att vi enbart tar ett antagande i 
hypotesen att utvecklande delaktighet leder till ett lärande. Detta spelar roll för resultatet 
då vi inte kan uttrycka oss kring det med stor säkerhet utan enbart kan göra ett antagande. 
För att mäta lärandet hade en longitudinell studie behövts utföras för att mäta relationen 
mellan lärande och arbetet med konflikter. 

Sammanfattning och vidare forskning 
Sammanfattningsvis är studiens resultat förvånande då den inte överensstämmer med 
hypotesen. En medarbetare som känner statisk delaktighet kommer troligtvis även känna 
utvecklande delaktighet. Hypotesen var som tidigare nämnt att den statiska delaktigheten 
skulle ge en negativ effekt på effektiviteten vilket inte visade sig stämma. Statisk 
delaktighet inom IT-branschen leder till ökad effektivitet inom det förebyggandet arbetet 
kring konflikter hos medarbetarna. Resultatet visade även att statiska delaktighet och 
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utvecklande delaktighet har ett positivt samband, om en medarbetare upplever den ena 
variabeln positivt så kommer den andra variabeln mest troligt påverkas positivt. Genom 
resultatet och hypotesprövningen finns det grund för fortsatta studier inom ämnet. En 
vidare studie hade kunnat genomföras med fler respondenter för att få ett större underlag 
att ställa resultatet på. Hade mer tid funnits tillgänglig hade även ett kvalitativt 
förhållningssätt kunnat användas. Det genom att ta kontakt med ett eller flera av de IT-
företag som studien undersökt och genomföra intervjuer med dem. Genom en 
intervjustudie hade mer konkreta exempel kunnat tas upp samt att studien hade blivit mer 
tillförlitlig genom mer empiriskt material. Vidare hade det även varit av intresse att ta upp 
den pedagogiska dimensionen i intervjuerna och undersöka om medarbetarna känner eller 
upplever att det finns ett lärande i den utvecklade delaktigheten som hypotesen i studien 
presenterar. Vidare hade det varit intressant om det finns någon aspekt av lärande gällande 
statisk delaktighet. 
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Slutsatser 
Slutsatserna som vi kan dra av denna studie är att medarbetare upplever att den statiska 
delaktigheten är av större vikt för dem och deras deltagande i förebyggande konflikter 
inom IT-branschen. Genom att organisationen och ledningen ger de anställda tydliga 
strukturer hur de ska hantera eventuella skadliga konflikter som kan uppstå. Detta betyder 
dock inte att den utvecklande delaktigheten inte väger tungt i deras upplevda effektivitet 
vid konflikter, då det i undersökningen bara skiljer 0,037 i korrelationen mellan de båda 
variablerna. Samtidigt visade resultatet att även den statiska delaktigheten och den 
utvecklande delaktigheten hade ett positivt samband på 0,531 i korrelation, vilket har lett 
till slutsatsen att medarbetare mest troligt kommer känna en utvecklande delaktighet om 
de får stöd och riktlinjer från organisationen inom den statiska delaktigheten. Hypotesen 
vi utformade efter litteratur och tidigare forskning visade sig inte stämma helt, eftersom 
vi trodde att skillnaden skulle vara stor mellan variablerna statisk delaktighet och 
utvecklande delaktighet i förhållande till den tredje variabeln effektivitet. Den 
utvecklande delaktigheten trodde vi skulle leda till att medarbetarna kände sig mer 
motiverade i förebyggandet av konflikthantering. Detta kan bero på en social önskvärdhet 
hos medarbetarna då de vill framställa sig själva i positiva dager men ser inga problem 
med att skylla eventuella problem på organisationen. Resultatet vi kom fram till kan dock 
inte visa om respondenterna lär sig något i konflikthantering eller om effektiviteten 
verkligen mäter deras riktiga effektivitet kring arbete med konflikter. Vårt antagande är 
dock att de tar lärdom av att få tydliga riktlinjer av organisationen samt att medarbetare 
gör sig delaktiga genom exempelvis sin självkännedom i vad deras roll betyder och 
påverkar konflikter på arbetsplatsen. Statisk delaktighet och utvecklande delaktighet har 
därmed ett samband och påverkar effektiviteten kring det förebyggande arbetet med 
konflikter i stort sätt lika mycket.   
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Bilagor 

Bilaga 1 
Missiv 
 
Hej! 
Vi är två studenter som studerar vid Linnéuniversitetet i Växjö där Vi går personal och 
arbetslivsprogrammet. Vi skriver just nu vår kandidatuppsats i arbetslivspedagogik där 
vårt syfte är att undersöka hur olika arbetsplatser arbetar med den förebyggande delen av 
konflikthantering. Studien baseras på ett kvantitativt förhållningssätt, vilket innebär att 
studien kommer grundas på enkäter som anställda på olika företag kommer vara i fokus. 
För att denna studie ska vara genomförbar hoppas vi att du har möjlighet att skicka vår 
enkätundersökning till dina anställda på företaget. Deltagandet i studien är givetvis 
frivilligt och alla som medverkar i studien kommer förbli anonyma längs hela processen. 
Vi kommer inte samla in några namn, företagsnamn eller region för att anonymisera 
studien. Materialet vi samlar in kommer enbart användas till denna studie. 

 
Vi önskar att Du skickar denna studie vidare till alla dina anställda i förhoppningen att vi 
får fler svar. 
 

Med vänliga hälsningar, 
 
Sara Gustafsson 
 
Sara Wiberg  
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Bilaga 2 

Enkät 
Hej, 
Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som gör en undersökning kring konflikter på 
arbetsplatser och vore därmed tacksamma om ni hade velat svara på denna enkät som tar 
cirka 2–3 minuter att fylla i. Deltagandet i studien är valfritt och du som deltagare kommer 
vara helt anonym. Vi kommer enbart använda insamlad information till den aktuella 
undersökningen där ingen personlig information kommer att avslöjas. 

På varje fråga ska enbart ett svarsalternativ anges på det alternativ som stämmer bäst in 
på dig. 
Tack för din medverkan! 

Sara Gustafsson & Sara Wiberg 
1. Du är… 

� Kvinna 

� Man 

� Annat 

� Vill ej svara 

 

2. Vilken ålder är du? 

� 18–29 år 

� 30–39 år 

� 40–49 år 

� 50–59 år 

� 60 år eller över 

 
3. Hur lång arbetslivserfarenhet har du? 

� Mindre än ett år 

� 1–5 år 

� 6–9 år 

� 10–19 år 

� 20–29 år 

� 30–39 år 

� 40 år eller över 



 

36 

 

4. Jag anser att alla i arbetsgruppen bör ta ansvar för att försöka lösa konflikter 

Håller inte med alls 1 2 3 4 5 6 7 Håller med helt och hållet 
5. Jag känner mig motiverad att bidra till att lösa konflikter i min arbetsgrupp 

Håller inte med alls 1 2 3 4 5 6 7 Håller med helt och hållet 
6. Kommunikationen mellan medarbetare i min arbetsgrupp fungerar bra 

Håller inte med alls 1 2 3 4 5 6 7 Håller med helt och hållet 
7. Jag försöker lyssna och ta hänsyn till mina medarbetares åsikter 

Håller inte med alls 1 2 3 4 5 6 7 Håller med helt och hållet 
8. Jag känner att jag som medarbetare kan diskutera och reda ut eventuella konflikter 

som berör mig 
Håller inte med alls 1 2 3 4 5 6 7 Håller med helt och hållet 

9. Jag känner att jag kan ta lärdom av tidigare situationer som har berört andra 
medarbetare som har lett till konflikter 

Håller inte med alls 1 2 3 4 5 6 7 Håller med helt och hållet 
10. Jag känner att jag kan föreslå och diskutera egna tankar kring hur man kan 

förebygga konflikter på min arbetsplats 
Håller inte med alls 1 2 3 4 5 6 7 Håller med helt och hållet 

11. Jag känner att det finns tydliga riktlinjer för vad jag kan göra för att minska 
konflikter i min arbetsgrupp 

Håller inte med alls 1 2 3 4 5 6 7 Håller med helt och hållet 
12. Jag känner att det finns åtgärder inom min avdelning som syftar till att förebygga 

konflikter 
Håller inte med alls 1 2 3 4 5 6 7 Håller med helt och hållet 

13. Jag känner till vem som är kontaktperson ifall det uppstår en konflikt 
Håller inte med alls 1 2 3 4 5 6 7 Håller med helt och hållet 

14. Min organisation erbjuder kompetensutveckling som har med konflikthantering 
att göra 

Håller inte med alls 1 2 3 4 5 6 7 Håller med helt och hållet 
15. Konflikter är ofta förekommande i min arbetsgrupp 

Håller inte med alls 1 2 3 4 5 6 7 Håller med helt och hållet 
16. Hanteringen av uppkomna konflikter inom min arbetsgrupp fungerar bra 

Håller inte med alls 1 2 3 4 5 6 7 Håller med helt och hållet 
17. Jag känner väl till vad jag som medarbetare ska göra ifall en konflikt uppstår 

Håller inte med alls 1 2 3 4 5 6 7 Håller med helt och hållet 




