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ABSTRACT 
This paper presents a literary survey about teams and team conflicts. The image of teams is 
often idealized and ought to be questioned. The wished for advantages with joined up thinking 
in teams may not be forthcoming when conflicts arise among members of the team. The aim 
of this paper was to acquire an outline of teamwork and conflicts. To define the aim two 
questions were formulated: Why does conflicts arise in teams and how does conflicts affect 
the team performance? The selection of literature was selective and the databases used were 
Libris, Academic search elite and Sociological abstract. The paper presents various reasons 
why conflicts arise and shows that the conflict causes is dependent on a collection of 
concurrent factors. Informal control may be one of the reasons why conflicts arise among 
teams. Unclear roles and misperceptions of roles within the team may as well cause conflicts. 
One symptom of conflict is impact on the quality and quantity of the work.   
Keywords: Team, teamwork, conflict 

  



Sammanfattning 

 

Att organisera arbete utifrån teamtanken är ett allt vanligare alternativ i dagens arbetsliv. 

Bilden av team är ofta idealiserade och bör ifrågasättas. I team kan konflikter uppstå mellan 

medlemmar och de önskade fördelarna med teamarbete kan utebli. Syftet med denna 

litteraturstudie är att få en kunskapsöversikt om teamarbete och konflikter. För att precisera 

syftet finns två frågeställningar: Varför uppstår konflikter inom team och hur påverkar 

konflikter teamets prestation?  

 

Sökningen efter litteratur har genomförts i biblioteksdatabaser i två omgångar. Först gjordes 

en sökning i Libris efter böcker och rapporter som hade ordet team/-s, teamarbete, 

arbetsgrupp/-er eller ordet konflikt/-er i titeln. Sökning utfördes även på sökordens engelska 

motsvarighet. Några få publikationer som ansågs relevanta för studien valdes ut för närmare 

granskning. I den andra sökomgången brukades databasen Academic search elite och 

sökorden som användes var ”teams in the workplace” och ”conflict” samt databasen 

Sociological arbstract där sökorden ”teamwork” och ”conflict” användes. Sökningarna 

begränsade till peer reviewed/Scholarly artiklar som publicerats mellan åren 1995 och 2007. 

Sju artiklar valdes ut för närmare granskning. Dessa artiklar valdes därför att de dels eller helt 

handlar om konflikter inom team och teams prestation. De artiklar som valdes bort berörde 

konflikter mellan olika team, konflikter mellan team och externa intressenter eller hade andra 

karaktäristiska som gjorde att de inte ansågs som lämpliga för denna studie och dess syfte. 

Även litteratur som sedan tidigare var känd för författaren har använts. Urvalet av 

vetenskapliga studier och annan litteratur är således selektivt och inte heltäckande. 

Litteraturen behandlar både empiriska studier och ”konsultlitteratur”. Då inte all tänkbar 

litteratur inom området har granskats belyses ämnet med utgångspunkt i de skillnader och 

likheter som den genomgångna litteraturen ger uttryck för.  

 

Litteraturen visar att konflikter inom team kan uppstå på grund av en mängd olika anledningar 

och konfliktorsaker beror ofta på en samling samverkande faktorer. Informell kontroll kan 

vara en av orsak till konflikter inom team. Genom utövande av starka normativa kontroller 

strävar team efter en kollektiv identitet och söker efter likriktning. Betoningen på likriktning 

inom gruppen formar konflikterna. Även oklara och missförstådda roller inom team kan skapa 

konflikter. Särskilt tydliga blir rollkonflikter när förändringar sker och nya roller håller på att 

ta form. Studien visar att konflikter påverkar ett teams prestation. Ett symtom på konflikt är 

  



förändringar i arbetets kvalitet eller kvantitet. Det finns många olika typer av konflikter och 

även dimensioner av konflikter. Den optimala profilen för högpresterande välfungerande team 

inkluderar måttligt med viktiga uppgiftskonflikter, inga relationskonflikter, få eller inga 

processkonflikter, med normen inom gruppen att uppgiftskonflikter är acceptabla och lösbara 

med få negativa känslor.  

 

Inom och runt team sker flera parallella händelser som påverkar teamet. Orsaker och effekter 

är därför besvärliga att koppla samman och att urskilja teamets konsekvenser från 

konsekvenser av andra förändringar är svårt. Den litteratur som studerats här är begränsad och 

eventuella felaktigheter kan då få ett stort genomslag och påverka resultatet. Samtliga texterna 

speglar fenomenet team och konflikter, men ur olika synvinklar och ibland endast som ett litet 

inslag i det övergripande syftet. Få systematiska studier finns som förklarar varför team 

fungerar eller inte fungerar, varför konflikter uppstår eller inte existerar. Jämförande studier 

av team med liknande arbetsuppgifter skulle kunna finna förklaringar till detta. 
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1 Inledning 

 

Under de senaste decennierna har många strukturella förändringar inom hälso- och sjukvården 

men även inom den privata marknaden skett. Gamla tiders organisationer med tydliga 

instruktioner och gränser mellan ansvarsområden samt ledare med beslutsmakt anses som allt 

mer förlegade och ersätts allt mer av alternativa arbetsformer. På många håll har utvecklingen 

gått från hierarki och specialisering till nätverkstänkande och samverkan. Genom dessa 

förändringar försöker man förbättra effektivitet och produktivitet. Att organisera arbetet 

utifrån teamtanken är ett alternativ i dagens arbetsliv. I nationalencyklopedin (2007) beskrivs 

team som ”en mindre grupp som samarbetar i bestämt syfte”. Det finns många varianter av 

team, de har olika uppgifter och de befinner sig på olika organisatoriska nivåer. Gemensamt 

för de olika varianterna är att de förknippas med ökad kvalitet och effektivitet samt 

kompetensbreddning. Man menar att teamarbete skapar en allsidig och kompetent 

arbetsstyrka som kan ta större ansvar. I ett väl fungerande team anses behovet av gemenskap 

och gemensamma mål tillgodoses. I mindre välfungerande team kan dock konflikter uppstå 

mellan medlemmar i teamet. Nationalencyklopedin (2007) definierar konflikt som 

”motsättning som kräver lösning”. Vidare skriver de ”En konflikt upplevs ofta som 

ansträngande för de inblandade och omgivningen”. I team kan oändliga diskussioner och 

motsättningar mellan medlemmar ta tid och energi och de önskade fördelarna med samverkan 

i professionella team uteblir. I kunskapsföretag, inom vården och inom högteknologisk 

produktion samt andra verksamheter framstår teamträning, teambuilding, grupputveckling och 

konflikthantering mer och mer som nödvändiga komponenter. I många platsannsonser 

framhålls förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ samtidigt som förmåga att 

arbeta i grupp och samverka med andra också lyfts fram som viktiga egenskaper och ibland 

nödvändiga krav hos de sökande. De nya arbetsformerna i team gör att personliga färdigheter 

som att hantera konflikter i grupper blir allt viktigare både vad gäller kvalificerade och 

okvalificerade arbetsuppgifter.  

 

1.1  Problemformulering  

 

Teamarbete är en vanlig metod för att öka kostnadseffektiviteten i produktutveckling och 

problemlösning. Att teamarbete blivit allt mer förekommande är inte så konstigt eftersom 

teambegreppet förknippas med samarbete, effektivitet och nytänkande. I välfungerande team 

tillgodoses behovet av gemenskap. Det gränsöverskridande arbetet sägs även leda till 
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kompetensbreddning och kan öka kvalitén i arbetet. Exemplen på fördelarna med teamarbete 

är många och dessa lyfts ofta fram i bland annat i konsultmässig litteratur, i 

undervisningssituationer och vid organisationsförändringar i företagsvärlden. Framgångsrika 

och välfungerande team beskrivs som typiska fall. Viktiga lärdomar går givetvis att dra ur 

dessa fall, men självklart också ur mindre lyckade sådana. Bilden av team är ofta 

idealiserande och bör ifrågasättas. I team kan konflikter uppstå mellan medlemmar i teamet 

och de önskade fördelarna med samverkan i professionella team kan utebli. Kunskap behövs 

om vad som skiljer lyckade team från mindre lyckosamma. Är team harmoniska eller utmärks 

de av konflikter?  

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att få en kunskapsöversikt om teamarbete och konflikter. 

För att precisera syftet har två frågeställningar formulerats: Varför uppstår konflikter inom 

team? Hur påverkar konflikter teamets prestation? 

 

2 Metod  

 

Genom en kvalitativ litteraturstudie kan jag få kunskap om teamarbete och de konflikter som 

uppstår. Miles och Huberman (1994) menar att man i en kvalitativ undersökning måste 

definierar vad som ryms inom undersökningsfallet och vad som faller utanför. De definierar 

fallet som ett fenomen av något slag som uppträder inom ett avgränsat samanhang. 

Analysenheten för denna studie utgörs av en liten grupp, teamet, och fokus ligger på 

teamarbete och konflikter i professionella team. Studien ska således inte behandla samarbete 

och konflikter inom en hel organisation eller samarbete och konflikter mellan team inom en 

organisation. Miles och Huberman (1994) rekommenderar tre kvalitativa metoder för 

materialinsamling; intervjuer, deltagande eller icke-deltagande observationer samt insamlande 

av material i form av texter som får utgöra en källanalys. Jag har valt att samla in material i 

form texter. Tidigare utförda studier inom ämnesområdet och litteratur som berör team och 

konflikter är det material jag kommer att analysera. Jag avser att inta en så neutral ställning 

som möjligt och genomföra studien så förutsättningslöst som det går. Det material som rör 

mina frågeställningar kommer att redovisas beskrivande. 
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2.1 Litteratursökning 

 

I litteraturöversikten har litteratur som bedömts vara relevant för kunskapsutvecklingen på 

området tagits i beaktande. Sökningen efter litteratur har genomförts i biblioteksdatabaser. I 

en första omgång gjordes en sökning i Libris efter böcker och rapporter som hade ordet team/-

s, teamarbete, arbetsgrupp/-er eller ordet konflikt/-er i titeln. Sökning utfördes även på 

sökordens engelska motsvarighet. Några få publikationer som ansågs kunna ge relevant 

bakgrundsinformation och bidra till att besvara syftet valdes ut för närmare granskning. Även 

litteratur vars innehåll var känt för författaren sedan tidigare och som ansågs relevant 

användes. I en andra sökomgång har sedan vetenskapliga artiklar från senare år som refererar 

till team och konflikter sökts. Vetenskapliga artiklar valdes för att de redovisar ny kunskap, är 

möjliga att granska och har varit utsatta för tidigare bedömning. De vetenskapliga artiklarna 

ger även en bild av vilka typer av studier som bedrivs inom området. I den andra 

sökomgången brukades databasen Academic search elite och sökorden som användes var 

”teams in the workplace” och ”conflict” samt databasen Sociological arbstract där sökorden 

”teamwork” och ”conflict” användes. Sökningarna begränsade till peer reviewed/Scholarly 

artiklar som publicerats mellan åren 1995 och 2007.  Totalt 46 artiklar uppfyllde dessa 

kriterier (tabell 1).  

 

Tabell 1. Resultat av litteratursökning 
 

Databas Sökord År Publikation Antal 

Academic search elite teams in the workplace AND conflict 1995-2007 Scholarly journals 39 

Sociological abstracts teamwork AND conflict 1995-2007 Peer reviewed journals 7 

 

 

2.2 Urval 

 

Samtliga abstracts för de artiklar som uppfyllde sökkriterierna lästes och därefter valdes sju 

artiklar ut för närmare granskning. Dessa artiklar valdes därför att de dels eller helt handlar 

om konflikter inom team och teams prestation. De artiklar som valdes bort berörde konflikter 

mellan olika team, konflikter mellan team och externa intressenter eller hade andra 

karaktäristiska som gjorde att de inte ansågs som lämpliga för denna studie och dess syfte. Ett 

antal artiklar föll även bort från granskning på grund av att det var så kallade editorials och 
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alltså inte redovisade en vetenskaplig studie. Valda artiklar redovisas i resultatdelen av 

uppsatsen, men presenteras även som en översiktstabell i bilaga 1. Urvalet av vetenskapliga 

studier och annan litteratur är således selektivt och inte heltäckande. Litteraturen behandlar 

både empiriska studier och ”konsultlitteratur”. Jag gör inga anspråk på att ha granskat all 

tänkbar litteratur inom området.  

 

2.3 Tillvägagångssätt 

 

Vald litteratur har genomlästs flera gånger och sammanfattades sedan i en översiktstabell 

(bilaga 1). De vetenskapliga studierna har granskats utifrån problemformulering, syfte, metod, 

resultat och författarnas tolkning utav resultatet. Övrig litteratur har granskats med avseende 

på olika empiriska resultat och erfarenheter samt olika synsätt. Då inte all tänkbar litteratur 

inom området har granskats har jag valt att belysa ämnet med utgångspunkt i de skillnader 

och likheter som den genomgångna litteraturen ger uttryck för.  

 

3 Resultat  

 

 I detta avsnitt redovisas först erfarenheter och synsätt på team och konflikt utifrån den 

litteratur som utvaldes i den första sökomgången. Sedan ges sammanfattningar av de 

analyserade vetenskapliga studierna. Resultatavsnittet avslutas med att frågeställningarna 

besvaras.  

 

3.1. Team 

 

Team är en vanlig benämning på grupper i arbetslivet. Ibland används team som en synonym 

till grupp och i andra fall står begreppet för grupper som är tvärprofessionella eller 

tvärfunktionella. Team används även som beteckning för en viss typ av arbetsorganisation 

(Lennéer Axelson & Thylefors, 2005).  

 

Det finns en mängd olika team beskriven i litteratur. Team med liknande funktioner kan av 

olika författare få olika namn och blandformer av team kan ibland få namn som refererar till 

en renodlad teamtyp. Katzenbach och Smith (1994) gör en grov indelning av team och 

kategoriserar dem som utvecklingsteam, team som utför, team som leder och team som 

föreslår. Katzenbach och Smith (1994) definierar team enligt följande: ”A team is a small 
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number of people with complementary skills who are committed to a common purpose, 

performance goals and approach for which they hold themselves mutually accountable” (sid. 

45).  

 

Lennéer Axelson och Thylefors (2005) menar att en arbetsgrupp/team utgörs av tre eller fler 

personer som har ett eller flera gemensamma mål, är ömsesidigt beroende av varandra för att 

nå målet, är medvetna om varandras existens och uppfattar sig själva som en grupp. I en 

arbetsrapport av Sandberg (2004) vid centrum för välfärdsforskning Mälardalens högskola 

beskrivs begreppet team som en arbetsgrupp bestående av ett begränsat antal individer med 

särpräglade individuella kompetenser som träffas ofta eller åtminstone har daglig eller nära 

nog daglig kontakt.  Individerna möts under gynnsamma omständigheter och synergieffekter i 

form av ett kollektivt mervärde uppstår som ett resultat av interaktionen mellan teamets 

samarbetsskickliga medlemmar. Teamet har ett gemensamt ansvar för den verksamhet som 

bedrivs och är autonomt. Det finns tydliga gränser för vad som utgör teamet och vad som hör 

till teamets verksamhetsområde samt vad som inte hör dit. Verksamheten är målinriktad, 

teamet vet varför det finns och vilka uppgifter som ska fullgöras.  Trots särpräglad kompetens 

i yrkesspecifika avseenden hos medlemmarna, finns även en gemensam kompetensbas som 

möjliggör ett effektivt samarbete och ett gemensamt ansvar och därigenom har de olika 

individerna i grunden lika hög status i teamet.  

 

Ett team enligt Goffman (1959/2001) är en samling individer som samverkar i framställandet 

av en rutin. Medlemmarna i teamet är beroende av varandra för att genom sitt samspel skapa 

en given definition av situationen. Denna definition förmedlas av teamet till omgivningen. För 

att intrycket teamet ger ska upprätthållas måste teamet fortsätta att framträda och spela de 

roller som omgivningen förväntar sig. Vid teamframträdandet har alla teammedlemmar 

möjlighet att sabotera det intryck som ska förmedlas. En individ som saknar denna möjlighet 

tillhör inte teamet. Avviker en teammedlem från rutinen påverkas definitionen av de andra 

teammedlemmarna. Goffman menar även att teammedlemmar inte kan använda en falsk fasad 

inför varandra, då deras mål är att upprätthålla en given definition inför sin publik. I team med 

flera individer kan den linje som teamet enats om vara mindre tilltalande för vissa 

medlemmar, men trots detta uppträder teamdeltagarna lojalt. Teammedlemmarna får 

överlägga om vilken linje de ska ta och dölja att de haft denna överläggning för att skydda det 

verklighetsintryck de vill göra. Det gemensamma intresset hos teammedlemmarna att bevara 
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definitionen av situationen är det som binder samman teamet. Det är det gemensamma 

beteendet som gör att en grupp uppträder som ett team. 

 

Bildandet av team 

 

Katzenbach och Smith (1994) menar att byggandet av team sker spontant i arbetet runt en 

uppgift. I själva arbetet runt en specifik uppgift kan ett team utvecklas. Om teamet inte 

utvecklas beror det på ett mönster av ömsesidighet mellan medlemmarna. Ett team bör med 

det här synsättet organiseras så att grupper av individer får utmaningar att formera sig runt. 

Frihet och självbestämmande är sedan en förutsättning för att aktörerna skall kunna böja agera 

spontant och ömsesidigt för att hantera problemet. Om förutsättningarna avseende 

medlemssammansättning, individers kompetenser, uppgift och avsikt är riktiga bildas teamet. 

Team kan alltså bildas genom att rätt förutsättningar skapas för teambildning. Ledningen 

behöver sedan kunna identifiera när och var ett team etableras. De team som utvecklas kan då 

fritt få arbeta efter egen metod utan stark styrning och utan att behöva ta hänsyn till de 

övergripande målen. Teamet får då chansen att utvecklas, stärkas och handla med en tydlig 

inriktning. Styrning i form av krav på speciella tekniker, hänsyn till övergripande eller 

sidoliggande mål eller styrning av varje detalj från en formell ledning kan störa 

förutsättningarna för spontan ömsesidighet.  

 

När förutsättningar saknas för att team skall kunna bildas menar Katzenbach och Smith 

(1994) att det är bättre att en mer traditionell grupp hanterar uppgiften. Arbetet är då mer 

fördelat mellan medlemmarna i gruppen och man bär inte ett gemensamt ansvar. Uppgifterna 

fördelas mellan gruppens medlemmar och alla har individuellt ansvar för sin uppgift. 

Prestationerna bedöms individuellt och individuell kompetens och motivation belönas.  

 

Beroende och engagemang 

 

Skillanden mellan team och grupp är att team står för samverkan och grupp för samhörighet 

(Nationalencylopedins ordbok, 2007). När ett team existerar på grund av att man gemensamt 

definierar en situation och får detta bekräftat av en publik blir samverkan speciellt viktig 

mellan medlemmarna. Goffman (1959/2001) menar att man i dessa team är så beroende av 

varandras ömsesidighet att det överbrygger strukturella och sociala klyftor. Varje 

teammedlem är tvungen att lita på sina medaktörer och en enda teammedlem kan fördärva 
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framställningen genom ett illojalt uppträdande. Ett samverkande team blir i motsats till en 

socialt differentierad grupp väl sammansvetsat och drivs av att fortsätta att upprätthålla en 

given definition för sin publik. 

 

I Goffmans (1959/2001) definition av team är den splittrade gruppen just inget annat än en 

grupp. Ett team kännetecknas istället av att teammedlemmarna samspelar för att definiera 

situationen. Detta sker inför publik och teamet hålls ihop för att upprätthålla den bild som 

teamet har skapat. Teamet blir beroende av sina medlemmars förmåga att bevara ett intryck. I 

ett team behövs därför lojalitet mellan medlemmarna. Öppna meningsskiljaktigheter sätter 

teamet ur stånd att agerar samordnat och förvirrar den verklighetsdefinition det har försökt att 

uppnå. Teamets medlemmar är beroende av att veta teamets offentliga ståndpunkt innan de 

kan ansluta sig till den. Har en medlem en avvikande uppfattning utsätts denne för 

påtryckningar eller får lämna teamet eftersom teamet är beroende av enighet för att nå 

framgång. 

 

Enligt Katzenbach och Smith (1994) måste grundförutsättningarna yrkesskicklighet, 

ansvarskänsla och engagemang uppfyllas för att ett team ska existera. Teamet måste 

producera en vara och/eller en tjänst som är ett resultat av deras gemensamma arbete.  

 

Grupproller och problem 

 

I grupper brukar tre olika informella grupproller urskiljas: arbetsroller/instrumentella roller, 

samarbetsroller/social roller och individuella roller/personliga roller. Dessa roller brukar 

framträda när tilliten i gruppen är så stor att människor börjar agera som personer och inte 

enbart utifrån sina yrkesfunktioner. Roller både underlättar och medför problem och ju mer 

flexibel verksamheten är desto fler blir rollproblemen. Oklara roller och förväntningar kan 

skapa rollproblem. Motstridiga förväntningar som riktas från olika håll mot en och samma roll 

är en vanlig orsak till konflikter. Speciellt tydliga blir rollkonflikter när förändringar sker och 

nya roller håller på att ta form. Överlastning anses vara det som orsakar mest problem. 

Rollöverlastning är en typ av rollstress där bristen på tid att infria alla förväntningar utgör 

problemet. Rollproblem behöver inte vara oöverkomliga, men de kan bli det om de för snabbt 

benämns som mellanmänskliga problem som orsakats av besvärliga individer. Rollupplösning 

genom att gå in i generalistroller är ett sätt att undvika svåra frågor om status och hierarki. 

Men rollupplösning leder ofta till konflikter och samarbetsproblem när gränserna för 
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yrkesroller blir mer flytande och oklara och man går in på varandras traditionella revir. 

(Lennéer Axelson & Thylefors, 2005) 

 

3.2 Konflikt 

 

Det finns många definitioner av begreppet konflikt. En vanlig definition inom 

arbetslivsforskning är att: en konflikt existerar när det föreligger oförenlighet i synsätt, 

målsättningar, handlingspremisser eller i något annat avseende (Ellmin, 1992). de Clerk 

(1991) förklarar mellanmänskliga arbetsrelaterade konflikter som kollisioner mellan intressen, 

känslor och viljor som uppstår mellan människor som är beroende av varandra för att kunna 

utföra sina arbetsuppgifter. R. Granér (1991) beskriver konflikter mellan människor som 

meningsskiljaktigheter och oenigheter mellan två eller flera medarbetare. Konflikterna kan 

variera i styrka och är ofrånkomliga och dessutom nödvändiga för att arbetsgruppen ska 

kunna förändras och utvecklas.  

 

Konflikt orsaker 

 

Konflikter mellan människor kan uppstå på grund av att man har olika mål eller intressen. 

Konflikterna kan ha sin grund i olika konkurrensförhållanden, i felaktiga uppfattningar om 

varandras verkligheter och i kommunikationsbrister. Stora skillnader i värderingar kring 

arbetets innehåll eller oförmåga att uppfatta och acceptera individuella olikheter är andra 

orsaker till att konflikter uppstår (Ellmin, 1992). Konflikter uppstår ofta mellan två 

huvudparter, till exempel mellan arbetsgivare och arbetsgrupp, mellan medarbetare och chef 

eller mellan arbetskamrater. Som stöd till huvudparterna i en konflikt utvecklas alltid 

allianser. Dessa är i vissa fall välkända för alla och grundar sig på tydliga värderingar. Ibland 

utgörs allianserna av dolda och informella personbindningar. (Lennéer Axelson & Thylefors, 

2005) En konflikt har alltid en orsak. Orsakerna är ofta komplexa men begripliga och 

förankrade i arbetssituationen. Den utlösande faktorn är ofta bara toppen på ett isberg. Det 

som ofta syns är konfliktsymtomen medan konfliktorsakerna är dolda. Konfliktsymtom kan 

exempelvis vara klagomål, skvaller, förändringar i arbetets kvalitet eller kvantitet. 

Konfliktorsaker beror ofta på en samling samverkande faktorer, exempelvis 

personlighetsfaktorer, status, frustration, ideal och värderingar. Vilka konfliktorsaker som är 

vanligast finns inga vetenskapliga svar på och går inte heller att besvara generellt. Analyser av 

undersökningar av olika arbetsplatser och yrken ger olika svar. (Ellmin, 1992)  

 8



Konstruktiva och destruktiva konflikter 

 

Ekstam(2000) menar att arbetsgruppskonflikter kan utvecklas till konstruktiva eller 

destruktiva konflikter. Konstruktiva konflikter skapar ett öppet arbetsklimat i gruppen och 

destruktiva konflikter hindrar konstruktiva lösningar på problem och kan skapa konkurrens 

och stridighet mellan gruppens medlemmar. Konflikter blir konstruktiva när de hanteras av de 

inblandade gemensamt och det underliggande problemet definieras och analyseras för att 

slutligen utmynna i en gemensam lösning som bäst tillfredställer behoven som framstått.  

 

Även de Clerk (1991) menar att konflikter kan utvecklas till konstruktiva eller destruktiva 

konflikter. Enligt honom är konstruktiva konflikter ett uttryck för oacceptabla eller negativa 

förhållanden som måste ändras. Konflikten är då den slutliga reaktionen som driver fram en 

förändring till det bättre. En konstruktiv konflikt kan dock bli destruktiv om man inte förstår 

dess orsak och därför inte kan sträva efter att ändra förhållandena som har gett upphov till 

den. Den destruktiva konflikten fungera som en ventil där de berörda kan få utlopp för sin 

frustration. Samarbete och konflikt behöver inte stå i motsatsförhållande till varandra. En 

person som är bra att samverka med kännetecknas av att det går bra att reda ut konflikter med 

honom eller henne (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). 

 

Konflikttyper 

 

I Handbok i konflikthantering (2000) särskiljer K. Ekstam konflikter utifrån deras ursprung. 

Konflikter kan uppstå kring oenigheter om fakta, målen, metoder och värderingar. Lennéer 

Axelson och Thylfors (2005) skiljer mellan två olika slags konflikter i arbetssammanhang; 

uppgiftskonflikter och relationskonflikter. Uppgiftskonflikter handlar om oenigheter kring 

sakfrågor. Man har då olika åsikter, uppfattningar eller intressen. Uppgiftskonflikter kan ha 

sina fördelar. Skilda synsätt i sakfrågor kan stimulera till kritiskt tänkande och kvalitén i 

prestationer och beslut kan därigenom förbättras. Blir konfliktnivån för hög förloras däremot 

fokus på själva arbetsuppgiften. Är arbetet dominerat av rutinuppgifter har uppgiftskonflikter 

sällan något positiv värde. Relationskonflikter rör spänningar mellan individer i en 

arbetsgrupp eller mellan olika subgrupper. Man kan kalla alla konflikter, oavsett innehåll, som 

blivit starkt känslomässigt laddade för affektiva konflikter. Personliga konflikter i en 

arbetsgrupp inverkar ofta negativt på prestationen och på arbetsmiljön. De oenigheter som 

uppstår i arbetsgrupper är sällan renodlade utan utgör en kombination av uppgifts- och 
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relationskonflikter. Olika uppfattningar i en sakfråga kan beroende på hur situationen hanteras 

få konsekvenser för parternas relation. Den vanligaste bakgrunden till relationskonflikter är 

känslomässiga frustrationer. Orsakerna kan exempelvis vara avvisande, orättvis 

arbetsbelastning, maktskillnad och att man mötts av negativ kritik. Relationskonflikter kan 

även bero på samarbetsproblem i samband med komplicerade informella roller. 

Relationskonflikter är svårare att handskas med än uppgiftskonflikter. Uppgiftskonflikter kan 

diskuteras öppet både informellt och på formella möten. Relationskonflikter är mer laddade 

och därför undviker man att ta tag i dessa i det längsta. Alla personliga konflikter behöver 

eller kan inte lösas. Det är graden av negativ påverkan på prestationen som är avgörande 

liksom hur beroende parterna i fråga är av varandra i arbetet. Vissa relationskonflikter 

handhas lämpligast genom undvikanden än öppenhet. De konflikter som över tid inverkar 

negativt på arbetet bör dock uppmärksammas.  

 

Granér (1991) gör en liknande uppdelning av konflikter i sak-/uppgiftskonflikter och 

relationskonflikter. De rena sakkonflikterna rör motsättningar i förhållande till de 

instrumentella syftena och relationskonflikterna berör gruppers eller individers socio-

emotionella syften och behov. Vid allvarliga konflikter, det vill säga ju viktigare syften som 

står på spel, desto troligare är det att konflikttyperna går in i varandra.  

 

3.3 Vetenskapliga artiklar kring team och konflikter 

 

Perceptions of interprofessional roles within the spinal cord injury rehabilitation team  

 

I en semistrukturerad intervjustudie med informanter från ett interprofessionellt team vid en 

stor ryggmärgsskadeenhet i England försöker Pellat (2005) identifiera de föreställningar om 

interprofessionella roller och relationer som finns inom teamet. 14 kvinnliga sjuksköterskor, 

en kvinnlig och fyra manliga läkare, tre kvinnliga arbetsterapeuter och fem sjukgymnaster 

varav tre kvinnor och två män deltog i studien.  Pellat fann att gruppmedlemmarna upplevde 

att de hade en förståelse för vad deras kollegor bidrog med i patientens rehabilitering, men 

sköterskor, arbetsterapeuter och läkare kände att deras kollegor missförstod deras roll. 

Sköterskor och arbetsterapeuter upplevde även att de andra teammedlemmarna inte värderade 

deras roll. Samtliga deltagare upplevde att de arbetade mot ett gemensamt mål och att alla 

hade olika perspektiv att bidra med för att nå målet. Deltagarna ser rollöverlappning som en 

styrka.  

 10



Författaren menar att motsägelserna som identifierats i studien kan påverka teamet på två sätt: 

Teammedlemmar som upplever sig som missförstådda och undervärderade kan sakna den 

säkerhet och bestämdhet som krävs för att spela en hel och aktiv roll i teamets beslutsfattande. 

Teammedlemmar som är säkra på att de förstår sina kollegors roll kan ha orealistiska 

förväntningar på dessa kollegor. Denna säkerhet kan verka som en barriär som förhindrar 

försök att få kunskap om kollegor. Vissa läkare upplevde till exempel att de skulle definiera 

sina kollegors roller åt dem. När vissa grupper känner att de förväntas ta på sig roller som de 

inte borde ta sig an och andra grupper upplever att deras kollegor inte gör vad som förväntas 

av dem kan konflikt och oenighet uppstå mellan teammedlemmar. Pellat föreslår att 

kommunikationskanaler mellan medlemmarna i teamet måste utvecklas för att undvika 

missförstånd kring de roller olika discipliner har. 

 

Health professionals in multi-diciplinary and multi-agancy teams 

 

Robinson och Cottrell (2005) undersöker verkligheten bakom det retoriska “joined up 

thinking”. De granskar perspektiv och erfarenheter kring den påverkan teamarbete har på den 

professionella kunskapen och lärandet samt på arbetssättet hos hälsoprofessioner och deras 

kollegor i team bestående av medlemmar från olika verksamheter. Undersökningsprojektet 

var en kvalitativ multi-metod studie i tre faser. I studien deltog fem team som arbetade med 

barn. Teamen inkluderade hälsoprofessioner så väl som professioner från åtminstone en annan 

verksamhet. Fas ett bestod av observation av teammöten och analys av dokumentation kring 

teamutövande och funktion. Fas två innehöll intervjuer med sex medlemmar från varje team 

för att utforska frågor som uppstod vid analysen i fas ett. Teammedlemmarna fick även föra 

dagbok kring kritiska incidenter i arbetet rörande interaktionen mellan professionerna. I fas tre 

träffades fokusgrupper bestående av teammedlemmar och resonerade kring karaktärsskisser 

om beslutsfattande och kunskapsdelning som hämtats från dagböckerna. Författarna fann att 

det finns verkliga och potentiella konflikter kring roller, identitet, status, makt, 

förståelsemodeller och informationsdelning samt kring länkar till andra verksamheter. Vissa 

team placerar individuella medlemmar som specialister eller generalister. Omdefinitionen och 

omdistributionen av specialistkunskaper provocerade fram reaktioner kring identitet bland 

hälsoprofessioner i teamen och väckte frågor angående lön och likhet med kollegor i andra 

verksamheter. När alla medlemmar i teamet skulle utföra arbetsuppgifter som tidigare varit 

vigda för specialister måste betydelsen av ”specialisering” omdefinieras. Teammedlemmar 

uttryckte oro kring effektivitet och status och farhågor att omdistributionen av roller skulle 
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underminera deras specialistkompetens och leda till att deras expertkunskap inte skulle 

erkännas inom deras ursprungliga verksamhet.  Vidare bekymrade man sig för att deltagande i 

teamen och omdefinitionen av specialiststatusen inte skulle främja karriären. Olika 

professioner satte olika värden på statusskillnader inom teamen och även detta var en faktor 

som ledde till spänningar mellan medlemmar. Trots att komplexa konflikter och omtvistade 

definitioner består fann man att teamen har utvecklat sätt att arbeta tillsammans, genom 

”teambuilding aktiviteter” och gemensamma metoder, som möter spänningar kreativt genom 

ett respektfullt engagemang med olikheter samtidigt som gemensamma teamvärderingar 

utvecklas. Teamen uttryckte förtroende för de strategier för problemlösning som de hade, men 

vissa strategier kan enligt författarna ses som undvikande av de bakomliggande orsakerna. 

Resultatet av studien visar även att en viktig aspekt för utvecklingen av effektiva multi-

diciplinära team är erkännande och gensvar till byten av professionella identiteter. Författarna 

menar att de professionella kunskapsgränserna kan bli suddiga och den professionella 

identiteten utmanad när roller och ansvarsområden förändras. Teammedlemmarna får kämpa 

med att klara desintegrationen av en version av professionell identitet innan en ny version kan 

skapas.  

 

Team compositional learning behaviors in crossfunctional teams 

 

Yeh och Chou (2005) undersöker den roll funktionell olikhet (skillnader i kunskapsbas och 

perspektiv) och positionell olikhet samt teams inlärningsbeteenden har på prestationen hos 

tvärfunktionella team. Team som realiserar Enterprise resource planning (ERP) system valdes 

till undersökningen på grund av deras tvärfunktionella karaktär. ERP system är ett komplext 

informationssystem vars syfte är att integrera information från hela organisationen. 

Frågeformulär delades ut personligen av en utbildad intervjuare eller besvarades via 

telefonintervjuer. 102 formulär besvarades och 88 ansågs användbara för studien.  Resultaten 

från studien visar att funktionell olikhet inom team har en negativ påverkan på 

teamprestationen och positionell olikhet har en positiv påverkan på prestationen. En hög grad 

av funktionell olikhet var inte huvudorsaken till uppgifts- eller relationskonflikter eller till 

negativ påverkan på projekteffektiviteten, men man fann att heterogenitet vad gäller 

erfarenheter, utbildningsbakgrund eller värderingar på grund av funktionell olikhet kan 

försämra kvalitén på teamarbetet genom låg teamtillfredsställelse. Positionell olikhet däremot 

fanns spela en positiv roll i byggandet av ett tillfredsställt team. Vidare fann man att 

relationskonflikter, men inte uppgiftsrelaterade konflikter, hindrar en effektiv implementering. 
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I ERP projekt följer man oftast standardprocedurer och lite utrymme lämnas till 

uppgiftsrelaterade faktorer som kan påverka projektets implementeringseffektivitet. Detta kan 

förklara varför olikhet påverkar teamtillfredsställelse men inte effektiviteten. Studien visar 

även att vissa inlärningsbeteenden, som sökande efter feed-back, samtal om fel och delande 

av information, hade en signifikant positiv effekt på teamprestationen och 

teamtillfresställelsen. Yeh och Chou rekommenderar att man väljer teammedlemmar från 

olika nivåer i organisationen och att man använder ”träningspaket” med 

teaminlärningsbeteenden vid bildandet av ERP team samt att intressekonflikter mellan 

funktionella enheter identifieras i förhand så att ingen har en dold agenda som kan skada 

teamet i ett senare skede.   

 

A lexicon of conflict under concertive controll conditions 

 

I en fältstudie på ett daghem gör Summers (2004) en kritisk granskning av arbetstagardrivna 

arbetsgrupper. Forskaren var känd för gruppen och deltog i arbetet som barnsköterska. 

Gruppen bestod av sju medlemmar och hade fyra år innan studiens början omvandlats till ett 

arbetstagarägt företag. All personal var inte ägare, men de refererade till företaget som ett 

kooperativ och ägare och icke-ägare deltog i beslutsfattande. Formellt och lagligt så krävde 

organisationen dock en hierarki och denna uppfylldes av de arbetstagare som även var ägare. 

Resultatet av studien visar att konflikter inom teamet baseras på internt genererade informella 

strukturer och kontroller. Arbete i grupp kan resultera i ett sökande efter likriktning och stark 

informell kontroll av medlemmars beteende. Kontrollen verkar genom förtäckta 

konfliktyttringar förmedlade via arbetsmiljön. Alla medlemmar rapporterade en harmonisk 

atmosfär både i relation till den tidigare organisationens regim och i relation till erfarenheter 

från andra arbetsplatser inom barnomsorgen. Trots detta är bevisen för ökat förtroende och 

kommunikation inom gruppen ifrågasatt eftersom vissa gruppmedlemmar etablerades och 

kvarhölls av gruppen som perifera deltagare. Resultaten indikerar att trots gruppens 

upplevelse av en hög grad av gemensam kontroll och höga nivåer av identifikation, så 

skapade och bevarade denna kontroll och dess medföljande kollektiva identitet disharmoni. 

Betoningen på homogenitet inom gruppen formade konflikterna. Författaren menar att 

framgång med att nå mål inom team baseras på ett samspel av kontext, gruppstruktur, 

individuella personligheter och kollektiv identitet. 
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Interaction quality between IS professionals and users: impacting conflict and project 

performance 

 

Wang, Chen, Jiang och Klein undersöker i en studie huruvida en kvalitativ interaktion mellan 

användare och informationssystem (IS) projektteam kan undvika de konflikter som orsakas 

genom den nödvändiga användardelaktigheten. I undersökningen särskiljer författarna 

konflikt inom teamet från konflikt mellan IS medlemmar och externa användare för att 

bestämma betydelsen av konfliktens lokalisation. Frågeformulär skickades till 1000 slumpvis 

utvalda IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) medlemmar med ett intresse 

för mjukvaruteknik. 221 svar mottogs och 212 användes vid dataanalys. CFA (confirmtory 

factor analysis) användes för att utveckla en mätmodell. Mätmodellen modifierades så att den 

kom att representera den teoretiska modellen. Studien visar att kvalitativ användar–IS 

interaktion kan minska nivåerna av konflikt orsakade av den nödvändiga 

användardelaktigheten. Studien visar även att konflikt mellan medlemmar är skadlig för 

teamframgång. Svaren på enkäten bekräftar att användar–IS interaktion är en kritisk variabel 

för projektframgång och signifikant sammanbunden med både användar–IS konflikt och 

konflikt mellan teammedlemmar. Kvalitén på användar-IS interaktion fungerar som en 

medlare mellan användar–IS konflikt och projektprestation. På detta sätt har konflikt mellan 

externa användare och IS medlemmar inte ett signifikant förhållande med projektframgång. 

Man fann att konflikt mellan medlemmar har en negativ påverkan på projektprestationen. 

Detta pekar på att fler mekanismer behövs för att medla interna konflikter. Författarna menar 

att man kan dra flera viktiga slutsatser från studiens resultat. Bland annat menar de att 

existensen av ett signifikant förhållande mellan användar-IS interaktionskvalité och användar-

IS konflikt indikerar att kvalitén på interaktionen mellan användare IS medlemmar nogsamt 

måste styras och förbättras. Användar-IS konflikt måste inte bara lösas när den uppstår utan 

även förhindras genom bättre interaktion. Att bygga ett kompetent IS team med en klar vision, 

en balanserad beslutsförmåga och balanserade förmågor kan påverka projektteamets förmåga 

att interagerar effektivt med användarna. Teamet måste förstå hela organisationens arbete och 

varje medlem måste förstå sin roll. IS ledningen måste inte bara lösa konflikter mellan 

användare och IS personal utan även övervaka konflikter mellan teammedlemmar.  Ett team 

som håller fokus och rikning är ett team som har en större chans att genomföra ett lyckat 

projekt. Medtagandet av användar-IS interaktionskvalité som en medlande variabel som 

sammanbinder både användar-IS konflikt och konflikt bland teammedlemmar till 
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projektprestation har dämpat den direkta effekten av användar-IS konflikt på 

projektprestationen. 

 

A qualitative analysis of conflict types and dimensions in organizational groups 

 

Genom observation och intervjuer av sex organisatoriska arbetsenheter på ett internationellt 

huvudkontor för ett flyttföretag försöker Jehn (1997) identifiera och isolera basala 

konflikttyper, identifiera likartade dimensioner mellan typer och bestämma hur typerna och 

dimensionerna påverkar gruppens prestation. Totalt genomfördes 89 intervjuer med de 28 

enhetsmedlemmarna. De sex grupperna observerades minst fyra timmar vid varje tillfälle en 

till två dagar per vecka under tre till sex månader. Tre typer av konflikt identifierades: 

uppgifts-, relations-, och processkonflikt. Samtliga tre typer upplevdes som distinkta och 

märkbara av gruppmedlemmarna. Relationskonflikter fokuserade på interpersonella 

relationer, uppgiftskonflikter fokuserade på innehållet i och målet för arbetet, och 

processkonflikter fokuserade på hur uppgifter skulle nås. Processkonflikt verkar ha ett direkt 

negativt förhållande till gruppens prestation. Låga nivåer av processkonflikt är positivt 

relaterade till prestation, medan högre nivåer i ökande grad är skadlig för gruppens prestation. 

De bäst presterande grupperna hade måttligt höga nivåer av uppgiftskonflikter och få eller 

inga processkonflikter. Författaren fann fyra dimensioner av konflikt som påverkade gruppens 

prestationer: Negativ känslor associerades med låg prestation och låg tillfredsställelse hos 

medlemmarna. Godtagbarhetsnormer ökade både den positiva effekten av konstruktiva 

konflikter och den negativa effekten av destruktiva konflikter på gruppens prestation och 

medlemmarnas tillfredsställelse. Lösningspotential påverkade konfliktens konstruktiva 

effekter på prestation och tillfredställelse på ett positivt sätt och minskade de negativa 

effekterna. Betydelse förstärkte konflikternas effekt. Måttligt med uppgiftskonflikter främjer 

generellt gruppens prestationer, men konflikterna kan verka dysfunktionellt när de inkludera 

starka negativ känslor, exempelvis ilska, och upplevs som icke-lösbara. Specifika normer 

finns för varje typ av konflikt inom grupper. Insamlade data visar att öppna och stödjande 

normer kring uppgiftskonflikter gör att grupperna hanterar konflikterna mer effektivt. Det 

motsatta gäller för relationskonflikter: Grupper med stängda defensiva normer kring 

relationskonflikter är mer effektiva än grupper med öppna normer; öppna normer ökar antalet 

och intensiteten av relationskonflikter i gruppen, men hämmar gruppmedlemmarnas förmåga 

att handskas konstruktivt med dem. Den optimala profilen för högpresterande team inkluderar 

viktiga, måttliga uppgiftskonflikter, inga relationskonflikter, få eller inga processkonflikter, 
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med normen att uppgiftskonflikter är acceptabla och lösbara och med lite negativa känslor.  

Jehn menar att gruppmedlemmar och ledare bör försöka förstå de olika typerna av konflikt 

såväl som konsekvenserna av negativa känslor, upplevd lösningspotential och den vikt man 

lägger vid konflikten. Förstår man detta så kan öppna diskussioner kring uppgiftskonflikter 

uppmuntras och relations- och processkonflikter snabbt lösas. 

 

The effect of conflict, trust, and task commitment on project team performance 

 

Porter och Lilly (1996) undersökte uppgiftspresterande projektteam och sammankopplade 

konflikt till prestation. De lät 464 studenter vid ett stort amerikanskt universitet som deltog i 

80 team fylla i frågeformulär. Studenterna arbetade inom teamen på ett projekt som skulle 

introducera en ny produkt. Grupperna avslutade arbetet med en uppsats och deras prestation 

på projektet mättes efter det betyg denna fick. Uppgiften krävde att studenterna arbetade 

tillsammans som ett team på heltid i fyra veckor. Resultaten visade ett signifikant samband 

mellan gruppen hängivenhet till uppgiften och deras förtroende för varandra. Högt förtroende 

hade en positiv inverkan på uppgiftsprocessen och minskade konfliktnivån inom gruppen. Ett 

icke-signifikant samband fanns mellan hängivenhet till uppgiften och prestation. Konflikt har 

en negativ påverkan på prestation, men dess påverkan minskades genom uppgiftsprocessen. 

Resultatet av studien indikerar att förtroende och hängivenhet till uppgiften är viktiga 

variabler att ta hänsyn till, inte på grund av deras direkta påverkan på prestationen utan på 

grund av att de påverkar andra viktiga interaktionsfaktorer som konflikt och 

uppgiftsprocessen som i sin tur påverkar prestationen.  Resultatet visar även den kritiska roll 

som konflikter spelar vad gäller prestationen hos team. I denna studie där teamets uppgift 

endast kräver lite kreativitet tenderar konflikter att reducera teamet prestation. Det är kvalitén 

på uppgiftsprocesserna som påverkar de uppgiftsrelaterade konflikternas effekt på teamets 

prestation. Författarna menar att förtroende och hängivenhet till uppgiften påverkar 

prestationen indirekt. Eftersom dessa faktorer troligen påverkas av miljön där projektet utförs 

så stödjer resultatet synen att förtroende och engagemang utgör förmedlare av miljöeffekter 

på teamet.  Trots att resultatet indikerar att konflikter tenderar att försvaga prestationen, så 

kan dessa effekter reduceras när teamet är kapabla att effektivt sköta sina interna 

uppgiftsprocesser. I den typ av projektteam som studerats bör enligt författarna ledningen 

strukturerar teamen så att uppgiftskonflikterna minimeras. 
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3.4 Varför uppstår konflikter inom team? 

 

Den studerade litteraturen visar att konflikter inom team kan uppstå på grund av en mängd 

olika anledningar. Olika mål eller intressen, olika värderingar kring arbetets innehåll, olika 

konkurrensförhållanden och felaktiga uppfattningar om varandras verkligheter är exempel på 

orsaker till att konflikter uppstår. Kommunikationsbrister är en annan orsak till konflikter. 

Ganska små uppgiftskonflikter kan på grund av dålig kommunikation växa och bli stora 

konflikter. Oförmåga att uppfatta och acceptera individuella olikheter och ett sökande efter 

homogenitet är ytterligare anledningar till att konflikter uppstår. Konfliktorsaker beror ofta på 

en samling samverkande faktorer. Den utlösande faktorn till en konflikt är ofta bara toppen på 

ett isberg. Det som ofta syns i konfliktsituationen är konfliktsymtomen medan den egentliga 

konfliktorsaken är dold. Nedan följer några av de orsaker som tydligast beskrivits i den 

analyserade litteraturen. 

 

Kontroll 

 

Informell kontroll kan vara en av orsakerna till att konflikter uppstår inom team. Teamarbete 

innebär arbete utan hierarkiskstyrning och detta kan leda till en stark informell kontroll mellan 

medlemmar. Ett team kännetecknas av att teammedlemmarna samspelar för att definiera 

situationen. Teamet blir beroende av sina medlemmars förmåga att bevara ett intryck och i ett 

team behövs därför lojalitet mellan medlemmarna. Teammedlemmarna kontrollerar varandra 

och medlemmar med avvikande åsikter och intressen utsätts för påtryckningar då enighet är 

nödvändigt för teamets framgång. Summers (2004) menar att team genom utövande av starka 

normativa kontroller strävar efter en kollektiv identitet och söker efter likriktning. Betoningen 

på likriktning inom gruppen formar konflikterna. När konflikter uppstår inom arbetsgruppen 

kan dessa härröra från avvikelser från de förväntade och accepterade arbetsprestationerna 

inom gruppen eller från avvikelser från det förväntade sociala beteendet. Att någon i teamet 

innehar positionell makt och kan fatta avgörande beslut kan medföra harmoni till gruppen. De 

kollisioner mellan målsättningar, handlingspremisser, intressen, känslor och viljor som 

uppstår inom teamet kan då tonas ner när det avgörande beslutet fattas av en teammedlem och 

inte behöver lösas genom en demokratisk process där alla teammedlemmar deltar och 

meningsskiljaktigheter måste jämkas. 
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Roller 

 

Teammedlemmars roller kan medföra problem inom team. Är rollerna oklara och 

missförstådda kan motstridiga förväntningar från andra teammedlemmar skapa rollproblem 

och konflikter. Dålig kommunikation mellan teamets medlemmar kan leda till att medlemmar 

känner att de förväntas ta på sig roller som de inte borde ta sig an och andra i teamet upplever 

att kollegor inte gör vad som förväntas av dem. Detta kan leda till oenighet och konflikter. 

Speciellt tydliga blir rollkonflikter när förändringar sker och nya roller håller på att ta form. 

De professionella kunskapsgränserna kan bli suddiga och den professionella identiteten 

utmanad när roller och ansvarsområden förändras. Rolluppläsning där man går in 

generalistroller istället för specialistroller är ett sätt att försöka undvika konflikter kring status 

och makt inom team och göra teamet mer jämlikt. Men rollupplösning med flytande och 

oklara gränser leder ofta till andra konflikter och samarbetsproblem. När yrkesrollerna blir 

mer flytande och omdefinieras och specialistkunskaperna omfördelas vid teamarbete kan 

reaktioner kring rollidentitet väcka frågor angående lön och likhet med kollegor i andra 

verksamheter och oro kring effektivitet. Farhågor att den egna specialistkompetensen ska 

undermineras och att förlusten av specialistkompetens inte ska främja den egna karriären är 

andra bekymmer som kan uppstå. Dessa frågor och farhågor visar sig ofta som konflikter 

inom teamet. En hög grad av funktionell olikhet behöver inte vara huvudorsak till uppgifts- 

eller relationskonflikter eller till negativ påverkan på projekteffektiviteten, men heterogenitet 

vad gäller erfarenheter, utbildningsbakgrund eller värderingar på grund av funktionell olikhet 

kan försämra kvalitén på teamarbetet genom låg teamtillfredsställelse. Positionell olikhet 

däremot har visat sig ha en positiv påverkan på prestationen. 

 

3.5 Hur påverkar konflikter teamets prestation 

 

Konflikter påverkar ett teams prestation. Ett konfliktsymtom kan till exempel vara 

förändringar i arbetets kvalitet eller kvantitet. Konstruktiva konflikter skapar ett öppet 

arbetsklimat i gruppen och förbättrar teamets prestationer då de utmynnar i gemensamma 

lösningar som tillfredsställer de behov som uppstått. Destruktiva konflikter däremot hindrar 

konstruktiva lösningar på problem och kan skapa konkurrens och stridighet mellan gruppens 

medlemmar.    
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Förtroende för andra teammedlemmar och hängivenhet till uppgiften är viktiga variabler att ta 

hänsyn till i teamarbete, inte på grund av deras direkta påverkan på prestationen utan på grund 

av att de påverkar andra viktiga interaktions faktorer som konflikt som i sin tur påverkar 

prestationen. Goffman (1959/2001) menar att teammedlemmar måste lita på och ha förtroende 

för sina medaktörer. När ett team existerar på grund av att man gemensamt definierar en 

situation och får detta bekräftat av en publik blir samverkan speciellt viktig mellan 

medlemmarna. Studier visar att när teamets uppgift endast kräver lite kreativitet tenderar 

konflikter att reducera teamets prestation. Genom en god kvalité på arbetsprocesserna minskar 

de uppgiftsrelaterade konflikternas negativa effekt på teamets prestation. Har man förtroende 

för de andra i teamet och är hängiven uppgiften sköts arbetsprocesserna effektivt och 

konflikterna minskas. Teamledningen bör om de har möjlighet strukturerar team så att 

uppgiftskonflikterna minimeras och därigenom uppnå ett bättre resultat.  

 

En kvalitativ interaktion mellan team och de som nyttjar deras tjänster kan minska nivåerna 

av konflikt som orsakas av denna nödvändiga användardelaktighet. Interaktion med individer 

utanför teamet är en kritisk variabel för projektframgång, men även signifikant 

sammanbunden med både konflikt mellan team och externa användare och konflikt inom 

teamet. Konflikt mellan teammedlemmar är, som tidigare sagt, i regel negativt för 

teamframgången och påverkar projektprestationen negativt. Konflikt måste inte bara lösas när 

den uppstår utan även förhindras genom bättre interaktion både inom team och mellan team 

och externa intressenter. Ett team som håller fokus och rikning är ett team som har en större 

chans att genomföra ett lyckat projekt och konflikter mellan teammedlemmar bör därför 

undvikas. 

 

Många olika typer av konflikter har identifierats och de har något olika påverkan på 

teamprestation. Processkonflikter verkar ha en direkt negativt påverkan på ett teams 

prestation. De optimalt fungerande teamen som presterar bäst har måttligt höga nivåer av 

uppgiftskonflikter och få eller inga processkonflikter. Uppgiftskonflikter det vill säga olika 

synsätt i sakfrågor kan ha en positiv effekt på teamets prestationer. Uppgiftskonflikterna kan 

ha ett kreativt värde om det finns en tolerans och öppenhet för konflikter. De skilda synsätten 

kan då stimulera till kritiskt tänkande och fler idéer till problemlösningar utvecklas vilket 

leder till att kvalitén i beslut och prestation förbättras. Blir konfliktnivån för hög förloras 

däremot fokus på själva arbetsuppgiften och är arbetet dominerat av rutinuppgifter har 

uppgiftskonflikter sällan något positiv värde.  
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Även dimensionerna av konflikt påverkar gruppens prestationer: Negativ känslor kan 

sammanbindas med låg prestation och låg tillfredsställelse hos medlemmarna. 

Godtagbarhetsnormer inom teamet ökar både den positiva effekten av konstruktiva konflikter 

(konstruktiva konflikter skapar ett öppet arbetsklimat i gruppen) och den negativa effekten av 

destruktiva konflikter (destruktiva konflikter hindrar konstruktiva lösningar på problem och 

kan skapa konkurrens och stridighet mellan gruppens medlemmar) på gruppens prestation och 

medlemmarnas tillfredsställelse. Lösningspotential är ytterligare en dimension som påverkar 

konfliktens konstruktiva effekter på prestation och tillfredställelse på ett positivt sätt. De 

negativa effekterna av destruktiva konflikter minskas om konflikten har lösningspotential. 

Konfliktens betydelse förstärker konfliktens effekt. Måttligt med uppgiftskonflikter främjer 

generellt gruppers prestationer, men konflikterna kan verka dysfunktionellt när de inkluderar 

starka negativa känslor, exempelvis ilska, och upplevs som icke-lösbara. Insamlade data visar 

att öppna och stödjande normer kring uppgiftskonflikter gör att grupper hanterar konflikterna 

mer effektivt. Det motsatta gäller för relationskonflikter där grupper med stängda defensiva 

normer kring relationskonflikter är mer effektiva än grupper med öppna normer. Öppna 

normer ökar antalet och intensiteten av relationskonflikter i gruppen och hämmar 

gruppmedlemmarnas förmåga att handskas konstruktivt med dem. Öppna diskussioner kring 

uppgiftskonflikter bör uppmuntras och relations- och processkonflikter snabbt lösas.  

 

Den optimala profilen för högpresterande team inkluderar viktiga, måttliga uppgiftskonflikter, 

inga relationskonflikter, få eller inga processkonflikter, med normen att uppgiftskonflikter är 

acceptabla och lösbara och med lite negativa känslor.  

 

4 Diskussion  

 

Något klart och entydigt svar på de uppställda forskningsfrågorna har inte hittats. Konflikter 

kan uppstå av en mängd olika anledningar varav endast ett fåtal har belyst i detta arbete. 

Konflikter påverkar ofta  teamets prestationer negativ, men vissa konflikttyper kan under rätt 

förutsättningar och  i viss utsträckning påverka teamet positivt. 

 

4.1 Metoddiskussion  

 

Mängden litteratur som har studerats är begränsad. Detta gör att eventuella felaktigheter kan 

få ett stort genomslag och påverkar resultatet. Genom att granska en större mängd litteratur 
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hade den effekt kunnat minskas. Det är dock svårt att studera allt som skrivit på området team 

och konflikter. Ett systematiskt urval av litteratur hade gjort studien mer tillförlitlig, men för 

att kunna göra ett sådant urval måste det finnas en enhetlig litteratur om team vilket är svårt 

att finna. Om vald litteratur är den mest relevanta och representativa för studiens syfte är svårt 

att avgöra. Ett annat urval hade mycket väl kunnat ge ett resultat som avviker från det som 

redovisats här. Analys av texterna har försvårats då det rör sig om studier från en mängd olika 

områden bland annat ekonomi, beteendevetenskap och hälso- och sjukvård. Olika metoder har 

använts, författarna har utgått från olika teorier och en mängd olika sorters team har 

undersökts. Texterna speglar fenomenet team och konflikter ur olika synvinklar och ibland 

endast som ett litet inslag i det övergripande syftet. Jag har försökt att belysa ämnet med 

utgångspunkt i de likheter och skillnader som den studerade litteraturen ger uttryck för.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

Definitionerna av begreppet team är många. Team kan ha olika uppgifter, de kan finnas på 

olika organisatoriska nivåer och de kan olika namn. Team uppfattas generellt som något 

positivt och förekommer allt mer i arbetslivet. Litteraturen kring team förmedlar kunskaper 

om innebörden av team och konsekvenser av konflikter inom team, men många frågor förblir 

obesvarade. Inom och runt om team förekommer en rad parallella händelser som påverkar 

förloppet. Orsaker och effekter är därför besvärliga att koppla samman och att urskilja teamets 

konsekvenser från konsekvenser av andra förändringar är svårt. Kontexten i de olika 

vetenskapliga studierna gör resultatet fallspecifikt och all kunskap kan inte generaliseras till 

att gälla alla team. Få systematiska studier finns som förklarar varför team fungerar eller inte 

fungerar, varför konflikter uppstår eller inte existerar. Jämförande studier av team med 

liknande arbetsuppgifter skulle kunna finna förklaringar till detta. En förklaring till 

teamframgång verkar dock vara teammedlemmars relation till övriga medarbetare. 

Prestationen verkar förbättras om teammedlemmarna har gemensamma värderingar och 

uppfattningar. Team med medlemmar från olika verksamheter eller olika professioner kan 

bredda kompetensen och medföra nya lösningar på problem, men det måste även finnas ett 

visst mått av samförstånd för att prestera. Ett sökande efter homogenitet och samförstånd 

inom team är en tänkbar utveckling. Att ifrågasätta och utmana värderingar och idéer kan vara 

svårt inom team med hög teamkänsla. Hur värderingar formas i ett team och hur de påverkar 

prestationen när de inte ifrågasätts är ett intressant studieobjekt. Studier om team kan bidra till 

en fördjupande förståelse om individers agerande och de bakomliggande mekanismerna. De 
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kan även bidra till att upptäcka de hinder som finns för effektiva team och hur dessa kan 

undanröjas. 
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PROBLEM/SYFTE 
 
Kritiskt granska 
arbetstagardrivna 
arbetsgrupper 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Identifiera föreställningar 
om interprofessionella 
roller och relationer inom 
rehabiliteringsteamet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersöka den roll 
funktionell- och positionell 
olikhet samt teamets 
inlärningsbeteenden har på  
prestationen hos 
tvärfunktionella team 
 
 
 
 
 
 

METOD 
 
Fältstudie av en självvald 
autonom arbetstagargrupp. 
Observation. Induktiv och 
kvalitativ ansats. 
Etnografiks forskning i en 
liten organisation.  
Forskaren var känd för 
gruppen och deltog i 
arbetet som barnskötare. 
 
 
 
Semistrukturerade 
intervjuer. Informanter från 
ett interprofessionellt team 
vid en stor 
ryggmärgsskadeenhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågeformulär till företag 
som hade implementerat 
ERP (enterprise resource 
planning) system. En 
utbildad intervjuare delade 
ut formulären personligen 
alternativt genomförde 
telefon undersökningar 
med teammedlemmar. 
 
 

RESULTAT 
 
Arbete i grupp kan 
resultera i ett sökande efter 
likriktning och stark 
informell kontroll av 
medlemmars beteende. 
Kontrollen verkar genom 
förtäckta konfliktyttringar 
förmedlade genom 
arbetsmiljön.  
 
 
 
Professionerna upplever att 
deras kollegor har liten 
insikt i vad de gör, men de 
tror att de vet vad de övriga 
kollegorna har för roll i 
patientens rehabilitering. 
De upplever att de arbetar 
mot ett gemensamt mål. De 
ser rollöverlappning som 
en styrka. Vissa 
professioner kände sig 
underskattade. 
 
Funktionell olikhet inom 
team har en negativ 
påverkan och positionell 
olikhet har en postitiv 
påverkan på 
teamprestation. Vissa 
Inlärningsbeteenden kan 
signifikant förbättra 
teamprestationen både vad 
gäller projekteffektivitet 
och teamtillfredsställelse.  

DISKUSSION 
 
Kontexten gör att resultatet 
måste ses som fallspecifikt, 
men några av lärdomarna 
är mer generaliserbara, ex 
att framgång med att nå 
mål inom team baseras på 
ett samspel av kontext, 
gruppstruktur, individuella 
personligheter och 
kollektiv identitet. 
 
 
Kommunikationskanaler 
mellan medlemmar i det 
interprofessionella teamet 
måste utvecklas för att 
undvika missförstånd kring 
de roller olika discipliner 
har. 
 
 
 
 
 
 
Man rekommenderar att 
teaminlärningsbeteenden 
ska övervägas i 
”träningspaket” så snart ett 
ERP team bildas. Vidare 
ska man välja medlemmar 
från olika nivåer i 
organisationen. När ett 
tvärprofessionellt team 
bildas ska man lägga extra 
fokus på hur teamet styrs. 
  

  

Titel: The effects of 
conflict, trust, and task 
commitment on project 
team performance 
 
Författare: Thomas Porter 
& Bryan Lilly 
 
Tidskrift: The international 
Journal of Conflict 
Management 
 
Årtal: 1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersöker 
uppgiftspresterande 
projektteam och 
samankopplar konflikt till 
prestation. Föreslår att 
konflikt kan hindra 
prestationen i projektteam. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

464 studenter i 80 team 
som arbetade på ett projekt 
som skulle introducera en 
ny produkt fick fylla i 
frågeformulär.   
Prestation mättes efter de 
betyg gruppens uppsats 
fick.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppens hängivenhet till 
uppgiften har en positiv 
effekt på gruppens 
förtroende. Gruppens 
förtroende har en positiv 
påverkan på dess uppgifts 
process. Förtroende 
minskar nivån av konflikt 
inom gruppen.  Konflikt 
har en negativ påverkan på 
prestationen, men denna 
påverkan minskas av 
uppgiftsprocesserna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det är kvalitén på uppgifts 
processen som påverkar 
effekten av uppgifts 
relaterade konflikter på 
prestationen. Konflikt 
påverkar alltid prestation 
negativt. Förtroende och 
uppgiftshängivenhet 
påverkar prestationen 
indirekt. Förtroende och 
hängivenhet förmedlar 
miljöeffekter på teamet. 
Ledning bör strukturera 
teamet så att 
uppgiftskonflikter 
minimeras. 
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Titel: A Qualitative 
analysis of Conflict Types 
and Dimensions in 
Organizational Groups 
 
Författare: Karen A. Jehn 
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Årtal: 1997 
 
 

Undersöka verkligheten 
bakom det retoriska ”joined 
up thinking”. Perspektiv 
och erfarenheter kring den 
påverkan teamarbetet har 
på den professionella 
kunskapen och lärandet 
samt på arbetssättet hos 
hälsoprofessioner och deras 
kollegor i team bestående 
av medlemmar från olika 
verksamheter . 
 
Kan en kvalitativ 
användare - IS interaktion 
undvika de konflikter som 
orsakas genom den 
nödvändiga användar-
delaktigheten eller måste 
man leva med dessa 
problem? Konflikt inom 
teamet skiljs från konflikt 
mellan IS och externa 
användare för att bestämma 
betydelsen av lokalisation. 
 
Identifiera och isolera 
basala konflikttyper. 
Identifiera likartade 
dimensioner som är 
utbredda mellan typer och 
bestämma hur typerna och 
dimensionerna av konflikt 
påverkar gruppens 
prestationer  

 
 

 
 

Kvalitativ multi-metod 
studie. Observation och 
dokumentanalys, intervjuer 
och fokusgrupper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågeformulär till slumpvis 
valda IEEE medlemmar 
(institut av el- och 
elektronikingenjörer) med 
ett intresse för 
mjukvaruteknik.  
Bekräftande faktor analys 
användes för att utforma en 
mätmodell som 
modifierades så att den 
representerade den 
teoretiska modellen.  
 
Observation och intervju av 
6 enheter på ett 
huvudkontor för ett 
flyttföretag. Data från en 
annan undersökning för att 
belysa nyckelfaktorer som 
ej kan nås genom enbart 
intervjuer. Analys av data 
genom lingvistisk text 
analys och kontext 
värdering. 
 

Det finns verkliga och 
potentiella konflikter kring 
roller, identitet, status, 
makt, förståelse modeller 
och informations delning 
samt kring länkar till andra 
verksamheter. Team 
utvecklar sätt att arbeta 
tillsammans och de 
utvecklar gemensamma 
teamvärderingar.  
 
 
Kvalitativ användar – IS 
interaktion kan minska 
konflikterna som uppstår.  
Konflikt mellan 
teammedlemmar är skadlig 
för framgången. Användar-
IS interaktion är en kritisk 
variabel för projekt 
framgång och signifikant 
sammanbunden med både 
användar – IS konflikt och 
konflikt inom teamet. 
 
3 typer av konflikt; uppgift, 
relations, process. 4 
dimensioner; negativa 
känslor, betydelse, 
godtagbarhetsnormer och 
beslutspotential. För hög 
prestation: viktiga, måttliga 
uppgiftskonflikter, få 
processkonflikter, normen 
att uppgiftskonflikter är ok 
och lösbara utan negativitet 
 

I team bestående av 
medlemmar från olika 
verksamheter kan 
professionella 
kunskapsgränser bli 
suddiga och den 
professionella identiteten 
kan bli utmanad när roller 
och ansvarsområden 
förändras. 
 
 
 
Kvaliten på interaktionen 
mellan användare och IS 
måste nogsamt skötas och 
förbättras. Projektledare 
måste bilda team med 
balanserade 
kunskapsprofiler för att få 
en effektiv interaktion med 
användarna. Teamet måste 
förstå hela organisationens 
arbete och varje medlem 
måste förstå sin roll.  
 
Om gruppmedlemmar och 
ledare kan förstå de olika 
typerna av konflikt så väl 
som konsekvenserna av 
negativa känslor, upplevd 
lösningspotential , och 
betydelse, så kan de 
uppmuntra öppna 
diskussioner kring 
uppgiftskonflikter. 
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